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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	2	–	Musiklärarprogrammet,	inriktning	gymnasieskolan	
Titel:	Att	memorera	eller	att	inte	memorera	–	det	är	frågan.	En	intervjustudie	om	musi-
kers	olika	tillvägagångssätt	för	att	memorera	musik	
Författare:	Henrik	Johansson	
Termin	och	år:	VT-16	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Daniel	Mateos-Moreno	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
I	föreliggande	studie	är	syftet	att	få	en	djupare	förståelse	för	hur	instrumentalister	i	olika	
genrer	arbetar	för	att	memorera	musik	och	vad	som	eventuellt	skiljer	sig	mellan	de	valda	
metoderna,	arbetssätten	och	verktygen	som	används.	Detta	undersöks	utifrån	ett	socio-
kulturellt	 perspektiv.	 Bakgrundskapitlet	 tar	 upp	 tidigare	 forskning	 om	 det	 mänskliga	
minnet,	hur	vi	minns	saker	generellt	samt	om	skillnader	mellan	klassiska	musiker	och	
folkmusiker	 inom	processen	att	minnas	musik.	 Sedan	presenteras	metoderna	 som	an-
vänds	i	arbetet.	Det	är	semistrukturerade	intervjuer	och	tematisk	analys	tillsammans	med	
en	komparativ	forskningsdesign.	Därefter	följer	resultatet	som	visar	att	det	förekommer	
både	skillnader	och	likheter	mellan	de	båda	genrerna	och	även	bland	intervjupersonerna	
inom	samma	genre	under	processen	att	memorera	musik	utantill.	Vidare	framkommer	
även	vilka	de	två	mest	använda	verktygen	för	att	memorera	musik	utantill	är	och	om	det	
är	möjligt	att	memorera	musik	utan	ett	instrument	närvarande.	Slutligen	diskuteras	re-
sultaten	med	kopplingar	tillbaka	till	de	tidigare	kapitlen	och	det	valda	teoretiska	perspek-
tivet.	
	
Nyckelord:	memorering,	klassisk	musik,	folkmusik,	sociokulturellt	perspektiv,	intervjuer	 	
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Abstract		
	
Thesis	2	–	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	To	memorize	or	not	to	memorize	–	that	is	the	question.	An	interview	study	about	
how	musicians	memorize	music	by	heart	
Author:	Henrik	Johansson	
Semester	and	year:	Spring,	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Daniel	Mateos-Moreno	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
In	the	present	study,	the	aim	is	to	gain	a	deeper	understanding	of	how	the	musicians	in	
different	genres	work	to	memorize	music	by	heart	and	what	might	differ	in	the	chosen	
methods,	procedures	and	tools	that	is	used.	This	must	be	examined	on	the	basis	of	a	socio-
cultural	perspective.	The	background	highlights	earlier	research	about	the	human	mind,	
how	 we	 remember	 things	 in	 general,	 and	 about	 the	 differences	 between	 classical	
musicians	and	folk	musicians	in	the	process	that	is	memorizing	music.	Thereafter	is	the	
methods	 used	 in	 this	 study	 presented.	 They	 include	 semi-structured	 interviews	 and	
thematic	analysis	together	with	a	comparative	research	design.	This	is	followed	by	the	
result	 which	 shows	 that	 there	 are	 both	 similarities	 and	 differences	 between	 the	 two	
genres	and	even	among	interviewees	within	the	same	genre	in	the	process	of	memorizing	
the	music	by	heart.	Further	will	the	two	most	commonly	used	tools	for	memorizing	music	
be	presented,	and	the	answer	to	whether	it	is	possible	to	memorize	music	without	using	
an	instrument.	Then	the	results	will	be	discussed	with	links	back	to	the	previous	chapters	
and	the	chosen	theoretical	perspective.		
	
Keywords:	 memorization,	 classical	 music,	 folk	 music,	 socio	 cultural	 perspective,	
interviews	
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Förord	
Jag	vill	till	att	börja	med	rikta	ett	tack	till	alla	som	på	något	sätt	har	bidragit	till	denna	
studie	och	gjort	den	möjlig	att	genomföra.	Det	är	omöjligt	att	utföra	en	studie	av	detta	slag	
på	egen	hand,	därför	är	jag	väldigt	tacksam	för	all	hjälp	längs	vägen,	stor	som	liten.	Några	
extra	stora	tack	vill	jag	rikta	till	alla	intervjupersoner	som	har	lagt	sin	tid	på	att	svara	på	
mina	 intervjufrågor.	Utan	er	hade	denna	 studie	 inte	 varit	möjlig.	 Ett	 stort	 tack	vill	 jag	
också	ge	till	Daniel	Mateos-Moreno,	som	har	varit	min	handledare	under	detta	arbete,	för	
all	hjälp	på	vägen.	Sist	men	inte	minst	vill	jag	tacka	Hanna	Kull,	som	har	varit	ett	bollplank	
och	en	person	att	diskutera	tankar	och	idéer	med.		
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	till	att	börja	med	en	inledande	text	där	mitt	valda	intresseom-
råde	tydliggörs.	Därefter	presenteras	studiens	problemområde	och	dispositionen	av	ar-
betet.	

1.1	Inledande	text	
Under	mina	år	som	musikstudent	på	högre	nivå	har	jag	arbetat	mycket	med	att	memorera	
musik	utantill,	både	i	klassisk	musik	och	i	folkmusik.	Det	är	en	process	som	för	mig	känns	
tidskrävande,	speciellt	i	jämförelse	med	personer	som	gör	samma	arbete	på	samma	nivå	
som	mig	själv.	Jag	upplever	dessutom	att	för	mig	glöms	redan	memorerad	musik	bort	väl-
digt	lätt,	vilket	leder	till	att	mycket	tid	måste	läggas	på	att	lära	sig	musiken	igen.	Detta	har	
fått	mig	att	fundera	på	om	mitt	minne	har	svårare,	eller	behöver	en	längre	arbetsprocess,	
för	att	minnas	saker	utantill	än	det	”genomsnittliga”	minnet.	Använder	jag	kanske	bara	fel	
metoder	i	min	övning	och	instudering?	Kan	en	anpassning	till	andra	metoder	vid	instude-
ring	hjälpa	mitt	minne	att	lära	sig	musik	snabbare	och	minnas	den	bättre	eller	behöver	
vissa	personers	minne	längre	tid	för	att	processa	information?	Finns	det	skillnader	mellan	
hur	klassiska	musiker	och	folkmusiker	tänker	och	arbetar	med	detta	och	kan	jag	bidra	
med	kunskap	till	detta	område	inom	musiken	genom	att	göra	detta	arbete?	Detta	är	frågor	
som	jag	med	denna	studie	hoppas	finna	svar	på.	
	
Genom	att	forska	i	detta	hoppas	jag	även	hitta	hur	olika	metoder	av	memorering	av	musik	
fungerar	för	olika	personer	i	olika	genrer	och	vilka	skillnader	som	finns	mellan	dessa	me-
toder.			

1.2	Problemområde		
Alla	personer	är	olika,	och	jag	tror	även	att	allas	minnen	fungerar	på	olika	sätt.	Jag	själv	
verkar	ha	ett	minne	som	kräver	mycket	arbete	för	att	minnas	något,	vilket	inte	minst	syns	
inom	musicerandet	och	memoreringen	av	musik	utantill.	Individer	i	olika	genrer	verkar	
till	synes	ha	olika	metoder	för	memorering	av	musik	som	spelas	utantill,	och	jag	tror	att	
det	skiljer	en	del	i	dessa	metoder	i	de	båda	genrer	som	jag	själv	utövar:	klassisk	musik	och	
folkmusik.	Jag	upplever	det	som	att	folkmusiker	generellt	har	ett	väldigt	bra	minne	med	
hur	många	låtar	som	helst	i	sin	minnesbank	som	de	snabbt	kan	ta	fram	och	spela.	Beror	
denna	upplevelse	på	att	folkmusikers	metoder	för	att	memorera	musik	är	annorlunda	än	
till	exempel	klassiska	musikers	eller	kan	det	bero	på	att	den	musik	som	klassiska	musiker	
memorerar	ofta	är	längre	än	folkmusikers	och	innehåller	fler	toner	som	gör	att	folkmusi-
ker	verkar	kunna	fler	musikstycken	utantill	än	klassiska	musiker?		
	
Oavsett	hur	det	är	har	kanske	alla	individer	olika	metoder	för	att	memorera	musik	och	jag	
kommer	i	detta	arbete	att	försöka	ta	reda	på	om	det	finns	generella	metoder	som	används	
i	respektive	genre	eller	om	det	finns	lika	många	metoder	som	det	finns	individer.	Via	se-
mistrukturerade	intervjuer	ska	jag	undersöka	vilka	metoder	klassiska	musiker	respektive	
folkmusiker	använder	sig	av	vid	memorering	av	musik,	och	jämföra	dem	mot	varandra.	
Målet	med	studien	är	att	utforska	skillnader	mellan	använda	metoder	för	memorering	av	
musik	i	olika	genrer.	En	förhoppning	finns	också	att	resultaten	kan	hjälpa	mig	eller	andra	
i	min	situation	att	finna	nya	metoder	för	memorering	av	musik	i	sitt	eget	övande	och	mu-
sicerande.	
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Studier	inom	detta	område	kan	vara	viktiga	för	att	öka	vetskapen	för	musiker	på	alla	ni-
våer	om	memorering	av	musik.	Denna	forskning	kan	förhoppningsvis	hjälpa	intresserade	
musiker	att	effektivisera	sin	övningstid,	hitta	nya	möjligheter,	assistera	sig	själv	att	min-
nas	bättre	och	hjälpa	musikpedagoger	att	guida	sina	elever	till	ett	bättre	och	effektivare	
övande.		

1.3	Arbetets	disposition	
Bakgrundskapitlet	tar	upp	tidigare	forskning	inom	området	att	memorera	musik,	inom	
både	klassisk	musik	och	folkmusik	samt	om	hur	människor	förr	i	tiden	generellt	använde	
memorering	som	en	metod	i	livet	mot	hur	det	ser	ut	idag.	Sedan	följer	ett	kapitel	om	de	
teoretiska	 utgångspunkterna,	 den	 induktiva	 teorin,	 interpretativismen,	 konstruktion-
ismen	och	det	sociokulturella	perspektivet	som	är	de	synsätt	jag	ser	på	studien	med.	Ka-
pitel	 fyra	tar	upp	de	metoder	som	har	använts	för	att	genomföra	studien.	Vidare	följer	
kapitel	fem	som	presenterar	de	resultat	som	framkommit	ur	studien	och	slutligen	kom-
mer	kapitel	sex,	diskussionen,	där	resultaten	diskuteras	utifrån	tidigare	litteratur.	
	
	
	
	 	



	
	

9	

2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	relevant	tidigare	forskning	inom	det	valda	ämnesområdet	samt	
studiens	problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor.	Områden	som	tas	upp	i	detta	
kapitel	är	minnet	och	övning,	notbaserad	memorering,	gehörsbaserad	memorering	samt	
skillnaden	mellan	klassisk	musik	och	folkmusik.	

2.1	Forskningsfältet	
Alla	människor	har	samma	minnesstruktur	och	använder	ungefär	samma	grundläggande	
kognitiva	mekanismer.	Trots	det	har	vissa	människor	 ”bättre”	minne	än	andra,	menar	
Ginsborg	(2011).	Hon	tror	att	det	kan	bero	på	den	naturliga	generella	minnesförmågan.	
Vidare	tar	hon	upp	fyra	olika	metoder	för	att	avkoda	information	och	lagra	den	i	långtids-
minnet.	Dessa	metoder	är	att:	(1)	utveckla	sitt	generella	minne,	(2)	anvärja	åldersrelate-
rad	minnesförsämring,	(3)	förbättra	sin	studieteknik,	och	(4)	genom	användning	av	min-
nesjälp	associera	meningslös	information	med	det	material	som	ska	kommas	ihåg.	Gins-
borg	menar	att	dessa	metoder	kan	hjälpa	musiker	att	förbättra	det	generella	minnet.	Ar-
den	(2002)	menar	att	för	att	kunna	utveckla	sitt	generella	minne	behövs	en	förståelse	i	
hur	minnet	 fungerar	och	motivation	för	att	orka	förbättra	det.	De	som	är	rädda	för	ett	
försämrat	minne	i	samband	med	till	exempel	ökad	ålder	kan	försöka	undvika	stress,	äta	
hälsosamt,	göra	”hjärnövningar”	samt	avstå	alkohol	och	droger,	menar	Ginsborg	(2011).	
Som	ett	konkret	förslag	för	att	förbättra	lärandet	menar	Pauk	(2005)	att	individen,	före	
försök	att	spela	musiken,	kan	visualisera	sig	den,	recitera	den	samt	tänka	igenom	den	och	
göra	anteckningar	av	passande	slag.		
	
Ginsborg	(2011)	beskriver	minnet	för	ett	specifikt	stycke	musik	som	en	mental	represen-
tation	av	något,	vilket	är	lagrad	i	långtidsminnet	och	som	musikern	kan	ta	fram	när	han	
eller	 hon	 ska	 framföra	 musiken.	 Denna	 mentala	 representation	 beskriver	 Lehmann	
(1997)	som	tre	olika	delar:	det	önskade	målet	med	framträdandet,	kunskapen	om	hur	det	
målet	nås	och	det	faktiska	framträdandet.	Det	önskade	målet	med	framträdandet	repre-
senterar	ett	 idealframträdande	med	ett	väl	 inövat	och	mycket	väl	 tolkat	 stycke	musik.	
Ginsborg	(2011)	har	dessutom	tre	konkreta	tips	för	effektiv	memorering	av	musik:	(1)	
analysera	musiken	som	ska	memoreras	för	att	förstå	och	organisera	den	genom	att	an-
vända	olika	begrepp	i	memoreringen	som	då	bildar	en	övergripande	ram:	(2)	dela	upp	
och	öva	musiken	i	små	konkreta	delar	för	att	utöka	dessa	delar	till	större	när	du	blir	mer	
och	mer	insatt	i	musiken:	(3)	använd	kinestetiska	minnen	tillsammans	med	antingen	vi-
suella	eller	fonetiska	minnen,	eller	både	och.	
	
Det	finns	forskning	som	visar	på	fördelar	med	att	använda	pauser	i	den	musikaliska	öv-
ningen	för	att	underlätta	lärandet	(Walker	&	Stickgold,	2006).	Det	här	är	något	som	är	
allmänt	känt	bland	musikutövare,	menar	Simmons	(2014).	I	sin	forskning	tar	hon	också	
upp	att	pauser	är	bra	för	att	undvika	fysisk	och	mental	trötthet.	Att	ta	pauser	i	sin	övning	
skulle	kunna	vara	en	av	säkert	många	metoder	som	används	för	att	memorera	musik	och	
detta	tas	upp	i	en	forskningsstudie	från	1940	med	observerade	pianister	som	skulle	lära	
sig	en	melodi.	De	pianister	som	delade	upp	sin	övning	på	flera	olika	tillfällen	framförde	en	
memorerad	melodi	mer	exakt	än	pianister	som	övade	in	melodin	i	ett	enda	långt	övnings-
pass.	Studien	utfördes	av	Rubin-Rabson	(1944,	refererad	i	Simmons),	och	trots	åldern	på	
studien	kommer	nästan	all	forskning	i	övning	tillbaka	till	deras	undersökning.	Alla	perso-
ner	i	studien	övade	allt	som	allt	lika	lång	tid	på	melodin.	Resultatet	säger	ingenting	om	
vilka	metoder	som	användes,	bara	hur	tiden	var	disponerad,	men	det	är	intressant	på	det	
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viset	att	hur	tiden	disponeras	kan	vara	avgörande	för	hur	väl	musiken	kan	memoreras.	
Förutom	fördelen	med	att	undvika	fysisk	och	mental	trötthet	har	pauser	i	övningen	dess-
utom	ännu	en	positiv	effekt.	En	effekt	som	inte	alls	är	lika	förstådd	är	att	pauser	i	övningen	
ger	tid	för	neuropsykologiska	processer	i	minnet	att	stärkas	(Walker,	2005).	Som	detta	
resultat	indikerar	kan	pauser	i	övning	hjälpa	musikern	att	memorera	och	minnas	musiken	
på	en	djupare	nivå.	
	
Konsolidering	heter	den	mekanism	som	minnen	och	motoriska	rörelser	går	igenom	för	
att	kodas	och	förfinas	och	slutligen	resultera	i	ett	motstånd	mot	störande	moment	och	
glömska	(Walker	&	Stickgold,	2004).	Föreliggande	studie	har	en	grund	baserad	på	män-
niskans	minne	och	memoreringsförmåga	som	har	lett	in	på	huvudområdet	om	memore-
ring	av	musik	där	konsolidering	har	en	stor	roll.	Konsolideringsprocessen	börjar	under	
den	fysiska	övningen	för	att	fortsätta	pågå	även	efter	avslutat	övningspass,	menar	Luft	
och	Buitrago	(2005)	som	forskat	i	lärandet	av	motoriska	rörelser.	Trots	att	den	musice-
rande	individen	tar	paus	i	sin	övning	eller	avslutar	sitt	övningspass	fortsätter	alltså	den	
process	 i	hjärnan	som	skapar	motstånd	mot	glömska	och	störande	moment	 i	 lärandet.	
Konsolideringen	som	pågår	när	individen	är	vaken	möjliggör	intakt	kodning	och	lagring	
av	nya	ömtåliga	minnen	(Simmons,	2014).	Om	individen,	innan	han	eller	hon	ska	sova,	går	
igenom	vad	som	lärdes	under	det	senaste	övningspasset	kan	vederbörande	prestera	med	
samma	säkerhet	och	tempo	som	i	slutet	på	det	föregående	övningspasset	vid	nästa	spel-
tillfälle,	menar	Fischer,	Hallschmid,	Elsner	och	Born	(2002).	När	individen	sover	aktiveras	
konsolideringsprocessen	igen.	Om	sömnen	sker	mellan	att	individen	mentalt	har	gått	ige-
nom	vad	denne	lärt	sig	på	det	senaste	övningspasset	och	ett	ytterligare	övningspass	har	
det	visat	sig	förbättra	det	motoriska	minnet	avsevärt	(Cash,	2009).	För	föreliggande	stu-
die	är	det	intressant	att	forskning	även	har	visat	att	musiker	som	sov	mellan	observerade	
övningspass	presterar	bättre	än	musiker	som	inte	sov	mellan	passen.	Detta	är	noterat	och	
tillsynliggjort	på	både	erfarna	musiker	och	amatörer	(Allen,	2007).	För	ett	bättre	lärande	
pekar	mycket	forskning	mot	att	sömn	är	ett	väldigt	användbart	verktyg.			
	
Det	finns	tidigare	forskning	som	har	demonstrerat	att	individer	som	delar	upp	sin	övning,	
i	flera	pass	under	flera	dagar,	presterar	bättre	än	individer	som	försöker	öva	allt	på	bara	
en	dag.	Detta	sker	när	nya	inlärda	kunskaper	gås	igenom	mentalt	av	individen	senast	24	
timmar	efter	avslutat	övningspass	(Dail	&	Christina,	2004).	Vad	forskning	har	visat	finns	
det	fördelar	med	att	mentalt	gå	igenom	vad	som	har	lärts	efter	avslutat	övningspass	för	
komma	åt	ett	djupare	lärande.	

2.1.1	Notbaserad	memorering	som	verktyg	
Många	sekventiella	processer	ska	jobba	tillsammans	när	en	stor	mängd	information,	som	
notläsningsprocessen	är,	ska	nå	musikern	under	ett	väldigt	kort	ögonblick	(Peretz	&	Za-
torre,	2005).	För	att	arbeta	med	informationen	på	pappret	och	memorera	notbaserad	mu-
sik	utantill	finns	fyra	olika	steg	att	följa	enligt	Klickstein	(2009):	uppfattning,	impregne-
ring,	underhållning	och	hågkomst.	En	djup	mental	uppfattning	av	musiken	leder	till	ett	
stabilt	minne	av	den,	samtidigt	som	en	ytlig	uppfattning,	som	bara	grundar	sig	i	muskel-
minne,	kommer	att	falla	isär	under	press.	För	att	nå	en	djup	mental	uppfattning	av	musi-
ken	kan	utövaren,	om	det	är	notbaserad	musik,	börja	med	att	studera	noterna	och	mar-
kera	vissa	partier	eller	delar	 i	noterna,	 titta	efter	rytmiska	och	melodiska	mönster,	ut-
forska	känslorna	i	varje	fras,	och	undersöka	att	all	teknisk	information	i	noterna	finns	och	
är	korrekt	(Bina,	2010;	Klickstein,	2009).	Vidare	rekommenderas	musikutövaren	bland	
annat	att	planera	sin	övning,	mentalt	gå	igenom	en	utvald	del	av	musiken	före	den	spelas,	
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använda	olika	typer	av	minnen,	öva	mentalt,	öva	genom	att	uppträda,	rätta	sig	själv	och,	
inte	minst,	vara	positiv.	Under	dessa	rubriker	av	tillvägagångssätt	finns	flera	olika	meto-
der	att	använda	sig	av	för	att	memorera	musik,	enligt	Klickstein	(2009).			
	
Memorering	av	musik	utifrån	noter	är	en	lång	process,	och	det	kan	finnas	fördelar	med	
att	strunta	i	att	memorera	musiken	utantill	och	att	istället	spela	efter	noterna.	När	Palo	
(2006)	undersökte	pianister	och	musicerande	utan	noter	visade	det	sig	att	en	del	av	stu-
diens	deltagare	föredrog	att	spela	musiken	med	hjälp	av	noterna.	Hon	menar	att	anled-
ningarna	till	detta	var	att	det	kändes	säkrare	med	noter,	att	det	fanns	en	rädsla	för	black-
out,	att	det	är	för	nervöst	att	spela	utan	noter	och	att	processen	att	memorera	musiken	
utantill	var	för	lång.	I	studien	framkom	även	att	fler	medverkande	föredrog	att	framföra	
musik	med	noter	 till	 fördel	 för	utan	noter.	 För	 föreliggande	 studie	kan	detta	 fenomen	
komma	att	vara	intressant	när	svaren	från	de	klassiska	intervjupersonerna	analyseras.		
	
Det	har	visat	sig	i	forskning	att	musiker	som	memorerar	musik	med	hjälp	av	många	olika	
sinnen	och	metoder	samt	som	övar	med	analytiska	metoder	ser	ut	att	ha	ett	säkrare	och	
effektivare	minne	för	framträdande.	Men	hjälp	av	fonetiska,	kinestetiska	och	visuella	ar-
betssätt	 kommer	minnet	 för	 den	memorerade	musiken	 att	 kännas	 säkert	 (Williamon,	
2002).	

2.1.2	Gehörsbaserad	memorering	som	verktyg	
Memorering	av	melodier	är	kanske,	beroende	på	instrument,	det	mest	förknippade	med	
folkmusikers	gehör.	En	av	tre	melodiska	karaktärer	som	Lundin	(1967)	pratar	om	för	att	
förstå	en	melodi	är	de	ofta	förekommande	små	intervallerna.	Små	intervaller	är	vanligare	
i	en	melodi	än	stora	intervaller	och	är,	enligt	Lundin,	ett	bra	ting	att	ta	fasta	på	i	lärandet	
av	en	melodi.	En	annan	av	Lundins	tre	melodiska	karaktärer	är	melodins	slutton.	Vanligen	
går	det	att	höra	på	sista	tonen	om	det	är	en	hel-	eller	halvkadens,	eller	i	folkmusikvärlden,	
hel-	eller	halvslut	på	melodin.	När	en	melodi	ska	läras	in	har	forskning	visat	att	förmågan	
att	minnas	tonala	sekvenser	och	alternerade	melodier	är	viktig.	Det	har	vidare	visat	sig	i	
forskning	att	det	är	möjligt	att	minnas	en	melodi	utan	att	på	något	sätt	ha	använt	sig	av	
alla	de	exakta	tonhöjderna	som	ingår	(Radocy,	1980).	I	forskning	av	Dowling	och	Fujitani	
(1971)	framkom	resultat	att	melodier	var	igenkännbara	till	olika	grad	beroende	på	hur	
mycket	de	var	ändrade	från	sina	ursprungstoner.		
	
En	van	musiker	etablerar	kunskap	via	erfarenhet	som	kan	komma	till	användning	när	en	
melodi	ska	läras	in	utantill,	menar	Radocy	(1980).	Denna	kunskap	är	till	exempel	igen-
kännandet	av	vanliga	 rytmer	och	melodiska	 fragment	 som	används	 i	många	melodier.	
Med	erfarenhet	kommer,	utöver	dessa	kunskaper,	ett	melodiskt	minne	att	växa	fram,	me-
nar	Radocy.	För	föreliggande	studie	är	detta	värt	att	nämna	då	de	intervjuade	personerna	
i	hög	grad	är	erfarna	musiker.				

2.1.3	Skillnader	mellan	klassisk	musik	och	folkmusik	
Klassisk	 musik	 och	 folkmusik	 har	 idag	 vissa	 märkbara	 skillnader	 i	 jämförelse	 med	
varandra.	Stridh	(2006)	menar	att	det	i	folkmusik	är	viktigt	att	ha	en	jämt	gående	puls	
eftersom	folkmusiken	ursprungligen	är	en	funktionsmusik.	Hon	tar	även	upp	en	musik-
form	som	inte	innehåller	en	fast	puls;	vaggvisor.	Stridh	menar	fortsatt	att	det	i	klassisk	
musik	inte	finns	en	lika	stadig	och	tydlig	grundpuls	i	samma	omfattning	som	i	den	folkliga	
musiken.	Istället	ges	en	rytmisk	frihet	i	denna	genre	till	utövaren	i	form	av	till	exempel	
rubaton	och	accelerandon.		
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Den	största	skillnaden	mellan	klassisk	musik	och	folkmusik	är,	enligt	Knudsen	(1998),	att	
den	klassiska	är	notbaserad	och	att	den	folkmusikaliska	är	gehörsbaserad.	Knudsen	me-
nar	att	den	viktigaste	lärandeprocessen	i	folkmusik	är	via	gehöret	och	att	minnas	musiken	
utan	noter.	Vidare	sätter	Knudsen	det	här	 i	relation	till	den	klassiska	musiken	där	den	
mest	använda	lärandeprocessen	är	med	hjälp	av	noter.	Till	det	här	menar	Olsson	(2008)	
att	 i	 folkmusik	 lärs	 låtarna	ofta	 in	 i	etapper	med	melodin	som	första	etapp.	Den	andra	
etappen	menar	Olsson	är	tillägg	av	till	exempel	drillar	och	ornament.	Knudsen	(1998)	tar	
även	upp	en	 likhet	 i	 lärandet	av	klassisk	musik	och	folkmusik;	att	det	ofta	handlar	om	
härmning	för	att	lära.	När	härmning	används	som	metod	är	det	dock	oftast	med	hjälp	av	
en	närvarande	lärare.	Den	klassiska	traditionen	av	att	lära	sig	musik	bygger	ofta,	enligt	
Kunze	(2007),	på	ett	individuellt	möte	mellan	mästare	och	elev.	Vidare	menar	Kunze	att	
musiken	i	den	folkmusikaliska	traditionen	även	har	en	stor	social	funktion.	Exempelvis	
spelar	och	dansar	folkmusiker	tillsammans.	

2.1.4	Memorering	förr	och	memorering	idag	
De	sätt	vi	lär	och	tar	del	av	kunskap	på	är	starkt	beroende	av	de	kulturella	omständigheter	
som	råder	på	ett	geografiskt	område.	Som	ett	exempel	på	detta	skriver	Säljö	(2000)	att	”i	
ett	samhälle	som	inte	använder	sig	av	skrift	–	en	talspråkskultur	–	måste	en	stor	del	av	
den	tid	som	kan	avsättas	för	lärande	ägnas	åt	att	lära	sig	utantill	–	att	memorera”	(s.	14).	
Förr	i	tiden	var	information	som	religiösa	myter,	lagtexter,	släkttavlor	och	andra	väsent-
liga	kunskaper,	generellt	vidarebefordrade	genom	muntliga	återgivelser	från	generation	
till	generation.	Utan	denna	process	och	vidareförande	skulle	viktig	information	gå	förlo-
rad	 och	 glömmas	bort.	 Att	memorera	 var	 en	mycket	 viktig	 och	 väsentlig	 process	 som	
gjorde	att	livet	kunde	fortsätta	att	levas	och	även	utvecklas.	Säljö	exemplifierar	detta	ge-
nom	att	förklara	processen	hur	lagar	fördes	vidare	genom	memorering.	Som	slutsats	me-
nar	han	att	memoreringsprocessen	var	av	största	viktighet	i	upprätthållandet	av	lagarna.	
Säljö	skriver	att	”det	mänskliga	minnet	och	den	mödosamma	memoreringsprocessen	var	
de	viktigaste	sätten	att	säkerställa	att	lagarna	levde	vidare”	(s.	14).	Människans	minne	har	
memorerat	mycket	 genom	 århundraden	 och	 än	 idag	memorerar	 vi	 ting,	 om	 än	 inte	 i	
samma	utsträckning.	Om	dagens	moderna	lag	eller	ett	helt	släktträd	skulle	memoreras	
utantill	idag	av	någon	skulle	det	ses	som	ytterst	egendomligt.	Idag	vet	vi	att	vi	enkelt	kan	
slå	upp,	eller	googla,	efter	nästan	i	princip	allt	om	det	är	något	vi	behöver	veta,	och	me-
morering	av	till	exempel	långa	textstycken	ses	idag	som	slöseri	med	tid,	menar	Säljö.	
	
Idag	har	människan	helt	andra	förutsättningar	för	att	minnas.	Denna	förmåga	begränsas	
inte	längre	av	vår	egen	förmåga	att	hålla	saker	och	ting	i	huvudet,	utan	nu	kan	vi	helt	en-
kelt	skriva	ner	det	vi	behöver	minnas	(Säljö,	2005).	Genom	att	göra	detta	kan	vi	väga	upp	
de	brister	som	naturen	har	givit	oss.	I	förhållande	till	all	den	information	som	kan	lagras	
i	bibliotek	och	databaser	är	människans	minne	närmast	skrattretande.	Förr	i	tiden	räckte	
det	uppenbarligen	att	memorera	saker	i	minnet	och	leva	sitt	liv	på	det	sättet.	Men	kanske	
är	det	idag	mer	information	och	ting	vi	behöver	hålla	reda	på,	och	då	kan	vi	hjälpa	vårt	
minne	genom	att	använda	oss	av	de	redskap	som	finns	tillgängliga	idag.	Dessa	redskap	
som	vi	idag	använder	och	som	har	vuxit	fram	med	tiden	är	avgörande	för	hur	vi	nu	använ-
der	vårt	intellekt,	vår	kropp	och	hur	vi	samspelar	med	andra	människor.	Hur	människan	
sedan	använder	dessa	redskap	för	att	lära	sig	saker	eller	för	att	tänka	beror	på	vad	hon	är	
med	om	i	sin	vardag.	Säljö	skriver	att	”hennes	biologiska	utrustning	är	öppen	för	intryck	
från	omvärlden”	(s.	62)	och	hur	varje	människa	använder	sina	upplevelser	för	att	 lära,	
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tänka	och	minnas	gör	henne	unik.	Säljö	menar	också	att	beroende	på	hur	omvärlden	fun-
gerar	och	är	upplagd,	med	bland	annat	redskap	och	verktyg,	utvecklas	hon	och	anpassas	
till	den	vardag	som	råder.	Genom	de	kontinuerligt	ökande	möjligheterna	 för	vem	som	
helst	att	samla	information	och	kunskap,	om	nästan	vad	som	helst,	har	människan	anpass-
sat	sig	till	de	rådande	omständigheterna.	Precis	som	Säljö	menar	har	vår	biologiska	ut-
rustning	anpassats	till	att	fungera	i	dagens	samhälle.		

2.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Denna	studie	handlar	om	hur	metoder	och	användning	av	verktyg	vid	memorering	av	mu-
sik	skiljer	sig	mellan	klassiska	musiker	och	folkmusiker.	Genom	att	kartlägga	om	det	finns	
skillnader	i	arbetssätt	inom	de	olika	genrerna	eller	mellan	individer	kan	personer	med	
liknande	”minnesproblem”	som	 jag	använda	resultaten	 för	att	 testa	nya	sätt	att	arbeta	
med	sin	egen	memoreringsprocess.	Jag	tror	att	det	finns	skillnader	i	hur	klassiska	musiker	
och	folkmusiker	memorerar	musik	och	det	är	det	 jag	vill	undersöka.	Det	 jag	undrar	är	
alltså	hur	metoderna	och	verktygen	för	att	memorera	musik	skiljer	sig	mellan	klassiska	
musiker	och	folkmusiker.	
			
Med	denna	studie	hoppas	jag	hitta	intressanta	uppfattningar	om	olika	arbetssätt	för	att	
memorera	musik	utantill	inom	klassisk	musik	och	folkmusik.	Därför	hoppas	jag	kunna	dra	
slutsatser	som	jag	och	andra	ska	kunna	använda	sig	av	vid	övende	och	musicerande	inom	
dessa	eller	andra	genrer.	
		
Syftet	med	studien	är	att	få	en	djupare	förståelse	för	hur	instrumentalister	i	olika	genrer	
arbetar	för	att	memorera	musik	och	vad	som	eventuellt	skiljer	sig	mellan	de	arbetssätt	
som	används.	Därför	får	frågeställningen	formuleras	på	följande	vis:	
	

• Vilka	verktyg	använder	sig	klassiska	musiker	respektive	folkmusiker	av	för	att	me-
morera	musik	utantill	och	på	vilket	sätt	används	de?	 	
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	detta	kapitel	presenteras	de	teoretiska	utgångspunkter	som	ligger	till	grund	för	arbetet.	
Vidare	presenteras	även	det	valda	teoretiska	perspektivet.		

3.1	Presentation	av	teorier	och	metoder	
I	föreliggande	studie	kommer	jag	använda	ett	antal	olika	teorier	som	ligger	till	grund	för	
att	bearbeta,	analysera	och	sammanställa	mitt	undersökningsmaterial.	De	teorier	jag	ut-
går	ifrån	är	induktiv	teori,	interpretativismen	och	konstruktionismen.	

3.1.1	Induktiv	teori	
Den	induktiva	teorin	är	ett	synsätt	på	relationen	mellan	teori	och	forskningspraxis	som	
utgår	från	individen	för	att	expandera	mot	helheten.	Bryman	(2011)	menar	att	teorin	ge-
nereras	utifrån	praktiken	och	skriver	att	”forskaren	beskriver	konsekvenserna	av	resul-
taten	för	den	teori	som	låg	bakom	eller	styrde	hela	uppgiften	eller	undersökningen”	(s.	
26).	Med	det	induktiva	synsättet	blir	teorin	resultatet	av	forskningen.	Processen	mot	re-
sultatet	innebär	att	generaliserbara	slutsatser	tas	från	grundval	av	observationer.	Den	in-
duktiva	teorin	förknippas	ofta	med	kvalitativa	undersökningar,	som	föreliggande	studie.	
Som	grund	genererar	ofta	det	induktiva	synsättet	en	teori	utifrån	data.	Dock	menar	Bry-
man	att	det	är	många	kvalitativa	undersökningar	som	inte	genererar	någon	teori,	och	att	
teorin	istället	används	som	en	bakgrund	i	kvalitativa	forskningar.		

3.1.2	Interpretativismen		
Interpretativismen,	 eller	 tolkningsperspektiv,	 är	 en	 kunskapsteoretisk	 ståndpunkt.	
Denna	ståndpunkt	fordrar	att	forskaren	skapar	sig	en	förståelse	av	handlingars	subjektiva	
betydelse	(Bryman,	2011).	Denna	teori	grundar	sig	i	uppfattningen	att	en	strategi	som	tar	
hänsyn	till	skillnaden	mellan	människor	och	studieobjekt	behövs.	Teorin	bygger	även	på	
förståelse	 och	 tolkning.	 Fokus	 ligger	 på	 förståelse	 av	människors	 beteende	 och	 hand-
lingar,	istället	för	på	de	olika	krafter	som	påverkar	dessa.	

3.1.3	Konstruktionismen	som	kvalitativt	paradigm	
Konstruktionismen	är	en	ontologisk	ståndpunkt	som	innebär	att	”sociala	företeelser	och	
deras	mening	är	något	som	sociala	aktörer	kontinuerligt	får	till	stånd”	(Bryman,	2011,	s.	
651).	Inom	konstruktionismen	anses	verkligheten	vara	socialt	konstruerad.	Detta	synsätt	
innebär	även	att	sociala	företeelser	och	kategorier	ständigt	befinner	sig	i	ett	tillstånd	av	
revidering.	Under	senare	tid	har	begreppet	även	kommit	att	innefatta	uppfattningen	att	
konstruktioner	utgörs	av	forskarnas	beskrivningar	av	den	sociala	verkligheten.	Bryman	
förklarar	att	därav	kan	en	forskares	specifika	version	av	den	sociala	verkligheten	inte	be-
traktas	som	slutgiltig.	På	det	viset	uppfattas	dessutom	kunskapen	som	något	obestäm-
bart.	

3.2	Sociokulturellt	perspektiv	på	lärande	
Föreliggande	 forskning	 utgår	 ifrån	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv.	 Enligt	 Säljö	 (2000)	
handlar	det	sociokulturella	perspektivet	om	människors	lärande;	hur	vi	lär,	och	utvecklar	
olika	kompetenser	och	färdigheter	under	olika	omständigheter.	Detta	knyter	an	till	teo-
rier	och	resonemang	om	undervisning,	uppfostran	och	kunskapsförmedling.	Det	finns	ett	
stort	intresse	för	förståelsen	i	hur	människans	lärandeförlopp	kan	förbättras,	menar	Säljö.		
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3.2.1	Appropriering	
I	Vygotskys	idévärld	finns	en	suggestiv	tanke	som	menar	att	människor	ständigt	befinner	
sig	under	förändring	och	utveckling.	Säljö	(2000)	beskriver	detta	som	att	vi	approprierar,	
tar	över	och	tar	till	oss,	”kunskaper	från	våra	medmänniskor	i	samspelssituationer”	(s.	
119).	Genom	att	dessutom	se	nya	mönster	och	möjligheter	i	de	intellektuella	och	prak-
tiska	redskap	vi	behärskar	kan	vi	skapa	oss	nya	värdefulla	 insikter.	 I	detta	synsätt	ses	
människor	som	ständigt	”på	väg	mot	att	appropriera	nya	former	av	redskap	med	stöd	av	
vad	de	redan	kan”	(s.	119).	På	det	viset	blir	de	bekanta	med	nya	sociala	praktiker	och	lär	
sig	även	hur	de	är	uppbyggda.	Då	kan	de	använda	sina	redan	innehavda	kunskaper	och	
erfarenheter	som	resurs	för	att	agera,	menar	Säljö.	Säljö	(2011)	skriver	att	poängen	med	
det	sociokulturella	perspektivet	är	att	analysera	hur	kunskaper	och	erfarenheter	 lever	
vidare	i	samhället	och	hur	de	återskapas	och	förnyas	hos	nya	generationer	av	medborgare	
genom	deltagande	i	olika	miljöer.	Säljö	(2000)	skriver:	
	

Lärandet	har	en	viktig	position	i	vår	kultur	och	är	knutet	till	våra	föreställningar	
om	ekonomisk	och	social	utveckling	och	 till	 en	önskan	om	att	 förbättra	våra	
levnadsvillkor.	(Säljö,	2000,	s.	11)		
	

Genom	ett	bättre	lärande	kan	levnadsvillkoren	förbättras	och	en	social	samt	ekonomisk	
utveckling	gynnas.	Till	detta	hör	att	lärande	nästan	alltid	förknippas	med	något	positivt	
(Säljö,	2000).	Dock	finns	det	även	en	baksida	av	lärande	och	den	kunskap	som	följer	med	
det.	Den	som	ingen	kunskap	har	 inom	ett	specifikt	område	måste	söka	sig	till,	och	blir	
beroende	av,	någon	som	har.	För	att	exemplifiera	detta	tar	Säljö	upp	att	vi	alla	måste	gå	
till	frisören,	tandläkaren	och	inte	minst	läkaren,	för	att	vi	inte	har	de	kunskaper	och	fär-
digheter	som	är	nödvändiga	för	att	kunna	utföra	den	praktiska	handlingen	själv.				

3.2.2	Det	kulturpsykologiska	perspektivet	
I	det	kulturpsykologiska	perspektivet,	som	grundar	sig	i	det	sociokulturella	perspektivet,	
skriver	Hultberg	(2009)	att	musikaliskt	lärande	äger	rum	i	en	”musikkulturellt	inramad	
kontext	 som	 bestäms	 av	 de	 lärande	musikernas	 förtrogenhet	med	musiktraditionen	 i	
fråga”	(s.	59).	En	läroprocess	som	denna	kännetecknas	av	den	ömsesidiga	interaktionen	
mellan	musiker	och	musiken.	Hultberg	menar	att	för	att	förstå	en	läroprocess	i	musik	är	
en	av	de	väsentliga	frågorna	att	ställa	sig	vilken	etablerad	kunskap	som	musiker	tillägnar	
sig	i	den	musiktradition	som	de	har	ramat	in	sin	lokala	lärandesituation	med.	Som	kultu-
rellt	verktyg	i	en	lärandeprocess	kan	framförande	vara	ett	kulturellt	verktyg.		

3.2.3	Metoden	mästare-lärling	
Systemet	med	mästare-lärling	härstammar	från	medeltiden	och	har	många	hundra	år	av	
utvecklande.	När	systemet	uppkom	innebar	det	en	reglering	av	lärandet	på	det	vis	att	lä-
randet	mer	och	mer	flyttades	utanför	hemmet	(Säljö,	2000).	Det	har	i	forskning	visat	sig	
att	i	en	hel	del	mästare-lärling	undervisning	sker	lärandet	i	ett	sammanhang	som	har	en	
färdig	produkt	som	mål,	exempelvis	kläder,	redskap	eller	kanske	ett	stycke	musik.	Forsk-
ningen	är	gjord	 i	västra	Afrika	där	denna	typ	av	 lärande	 fortfarande	är	väldigt	vanligt,	
menar	Säljö.	Inom	musiken	har	mästarläran	varit	väldigt	använd	under	många	hundra	år.	
Nielsen	och	Kvale	(2000)	menar	att	en	musiker	förr	 i	 tiden	lärde	sig	att	spela	 inom	en	
specifik	tradition,	hos	en	så	kallad	mästare,	innan	han	eller	hon	själv	fick	ta	steget	till	att	
spela	vad	som	själv	önskades	eller	skriva	sin	egen	musik.	Nielsen	och	Kvale	skriver:	
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Att	gå	i	 lära	hos	en	mästare	har	i	århundraden	varit	det	huvudsakliga	sätt	på	
vilket	de	unga	blev	invigda	i	de	färdigheter,	kunskaper	och	värden	som	har	an-
knytning	till	ett	hantverk	och	ett	yrke.	(Nielsen	&	Kvale,	2000,	sid.	27)	
	

Johansson	(2014)	menar	dock	att	det	inte	bara	är	en	person	som	kan	vara	mästare,	utan	i	
en	decentrerad	synvinkel	kan	även	en	hel	musikstil	och	 tradition	vara	det.	Då	mästar-
lärling	perspektivet	kan	visa	 sig	 relevant	 i	 föreliggande	studie	behöver	det	betraktas	 i	
detta	avsnitt.				

3.2.4	Människan	och	kunskap	
Människan	är	en	läraktig	art.	Förmågan	att	ta	vara	på	erfarenheter	och	använda	dessa	i	
framtida	sammanhang	är	ett	av	hennes	mest	utmärkande	drag	(Säljö,	2000).	Själva	läran-
det	kan	äga	rum	på	antingen	individuell	eller	kollektiv	nivå,	och	är	ingen	homogen	eller	
endimensionell	process	eller	företeelse.	Viktigt	är	att	det	inte	bara	är	individer	som	lär.	
Även	kollektiv	som	företag,	föreningar	och	organisationer	lär,	och	till	och	med	hela	sam-
hällen.	Något	som	påverkar,	och	har	förändrat,	det	sätt	vi	får	kunskap,	information	och	
färdigheter	till	oss	är	den	teknologiska	och	sociala	utvecklingen	som	har	skett,	och	fortfa-
rande	sker.	Säljö	menar	att	kunskap	som	blir	funktionell	och	produktiv	har	ändrats	under	
århundradena	och	kommer	hela	tiden	att	fortsätta	ändras	och	anpassas	till	omvärldens	
krav	och	möjligheter.	Dagens	teknik	gör	att	sättet	vi	får	kunskap	till	oss	har	ändrats	dras-
tiskt	och	möjligheterna	för	vem	som	helst	att	lära	sig	specifik	kunskap	har	ökat	kraftigt	
tack	vara	de	sociala	medierna.	Inte	minst	har	möjligheterna	för	”vem	som	helst”	att	lära	
sig	något	musikaliskt,	som	ett	instrument	eller	ny	genre,	ökat	genom	de	sociala	medierna.		
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4	Metod	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	metodologiska	utgångspunkter	samt	val	av	metod.	
Här	redogörs	också	för	urval	av	informanter,	studiens	genomförande	samt	dess	trovär-
dighet	och	giltighet.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
I	det	här	avsnittet	presenteras	föreliggande	studies	metodologiska	utgångspunkter;	kva-
litativ	 forskningsstrategi,	 komparativ	 forskningsdesign	 och	 semistrukturerade	 inter-
vjuer.	

4.1.1	Kvalitativ	forskningsstrategi		
Den	kvalitativa	 forskningsstrategin	har,	 till	 skillnad	 från	kvantitativ	 forskningsstrategi,	
fokus	på	ord	istället	för	siffror.	Den	är	även	induktiv,	där	”teorin	genereras	på	grundval	
av	de	praktiska	forskningsresultaten”	(Bryman,	2011,	s.	340).	Den	kvalitativa	forsknings-
strategin	har	en	ordningsföljd	av	steg	som	oftast	följs	vid	en	sådan	studie;	generella	frå-
geställningar,	 val	 av	 relevanta	 platser	 och	 undersökningspersoner,	 insamling	 av	 data,	
tolkning	av	data,	begreppsligt	och	teoretiskt	arbete	och	rapport	om	resultat	och	slutsat-
ser.	Detta	är	en	översiktlig	uppställning	av	tillvägagångssättet	på	en	kvalitativ	forsknings-
studie.		
	
Forskare	som	arbetar	med	en	kvalitativ	forskningsdesign	påverkas	i	stor	grad	av	ett	tolk-
ningssynsätt.	Tolkningssynsättet,	eller	tolkningsperspektivet,	grundar	sig	i	uppfattningen	
att	det	behövs	en	”strategi	som	tar	hänsyn	till	skillnaderna”	(Bryman,	2011,	s.	32).	Detta	
till	skillnad	för	de	som	använder	en	kvantitativ	forskningsstrategi	som	mer	påverkas	av	
det	naturvetenskapliga	synsättet.	Inom	den	kvalitativa	forskningen	finns	en	förkärlek	till	
att	uppfatta	saker	och	ting	genom	de	sociala	aktörernas	ögon,	något	som	kan	leda	till	att	
forskaren	uppfattar	situationen	på	ett	annat	sätt	än	vad	en	utomstående	kanske	gör.		

4.1.2	Komparativ	forskningsdesign	
Den	komparativa,	eller	jämförande,	designen	tillämpar	enkelt	uttryckt	mer	eller	mindre	
identiska	metoder	för	ett	stadium	av	två	olika	kontrasterande	fall.	Designen	inrymmer	
också	en	jämförelselogik	på	det	vis	att	”den	förutsätter	att	vi	kan	få	en	bättre	förståelse	av	
en	viss	social	företeelse	om	vi	jämför	denna	utifrån	två	eller	fler	motsatta	fall	eller	situat-
ioner”	(Bryman,	2011,	s.	80).	Denna	jämförelselogik	kan	tillämpas	på	många	olika	situat-
ioner	och	områden.		
	
Den	komparativa	designen	kan	även	ses	som	en	multipel	fallstudie.	Det	gör	den	om	två	
eller	fler	tvärsnittsundersökningar	genomförs	under	spannet	av	en	kort	period.	Om	forsk-
ningen	på	samma	gång	är	kvalitativ	intar	designen	formen	av	en	multipel	fallstudie	(Bry-
man,	2011).	Det	har	under	senare	 tid	blivit	 fler	och	 fler	 författare	som	förespråkar	att	
användningen	av	fallstudier	som	inbegriper	fler	än	ett	fall	bör	användas	oftare.	

4.1.3	Semistrukturerade	intervjuer	utifrån	intervjuguide	
Den	mest	 använda	 datainsamlingsmetoden	 i	 ett	 examensarbete	 i	 lärarutbildningen	 är	
framförallt	kvalitativa	intervjuer,	och	i	föreliggande	studie	används	dessa	(Johansson	&	
Svedner,	2010).	Intervjuer	är	vanligtvis	personliga,	alltså	att	intervjuaren	träffar	intervju-
personen	och	genomför	intervjun	öga	mot	öga	(Patel	&	Davidson,	1991).	Det	finns	även	
andra	 former	av	 intervjuer,	men	det	är	denna	 form	av	 intervju	som	 jag	 i	denna	studie	
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använder	mig	av.	Mer	specifikt	är	det	semistrukturerade	intervjuer	som	är	detta	arbetes	
datainsamlingsmetod.	Genom	att	använda	sig	av	intervjuer	kan	intervjuaren	insamla	data	
och	bli	klokare,	som	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar.	Vidare	menar	de	att	”en	inter-
vjuare	kan	inhämta	kunskaper	under	hela	undersökningen”	(s.	155).	Frågorna	som	inter-
vjuaren	ställer	bör	vara	korta	och	enkla	och	den	inledande	frågan	kan	gälla	en	konkret	
situation.	Just	de	semistrukturerade	intervjuerna,	tillsammans	med	kvalitativa	observat-
ioner,	är	”den	primära	metoden	för	att	få	fram	den	information	man	vanligen	söker”	(s.	
34).	Vidare	menar	Johansson	och	Svedner	att	intervjuer	är	så	frekvent	använda	på	grund	
av	att	de	ofta	ger	 intressanta	svar	på	många	frågor.	 Intervjuerna	ger	svar	som	upplevs	
som	mer	levande	och	innehållsrika	än	till	exempel	en	enkät.	Johansson	och	Svedner		me-
nar	att	via	intervjuer	kan	svar	fås	som	direkt	är	överförbara	till	läraryrket.		
	
I	den	semistrukturerade	intervjun,	eller	kvalitativa	 intervjun,	är	det	endast	 frågeområ-
dena	och	några	öppnare	frågor	som	är	förberedda,	enligt	Bryman	(2011).	De	mer	riktade	
frågorna	kan	skilja	från	intervju	till	intervju	och	beroende	på	vilka	svar	som	får	från	in-
tervjupersonen	och	vilka	synvinklar	han	eller	hon	tar	upp.	Tanken	med	dessa	intervjuer	
är	att	intervjupersonen	ska	kunna	ge	ett	så	uttömmande	svar	som	möjligt.	För	att	detta	
ska	kunna	ske	måste	intervjupersonen	få	möjligheter	till	att	ta	upp	allt	han	eller	hon	har	
på	hjärtat.	Detta	kan	nås	genom	anpassade	öppna	frågor	som	ger	stort	utrymme	för	inter-
vjupersonen	att	få	fram	allt	han	eller	hon	kan	tänkas	vilja	eller	kunna	säga.	Uttryck,	pau-
seringar,	tonfall	och	avbrutna	meningar	är	av	stort	värde	för	att	förstå	vad	som	sägs	och	
förmedlas.	Bryman	beskriver	det	som	önskvärt	att	försöka	komma	åt	vad	intervjuperso-
nen	anser	och	upplever	vara	relevant	samt	viktigt.	För	att	göra	detta	menar	han	att	man	
ska	låta	intervjun	röra	sig	åt	olika	håll	och	riktningar	för	att	intervjupersonen	ska	känna	
sig	fri	och	bekväm	i	att	berätta	saker	från	hjärtat.	Detaljerade	och	fylliga	svar	är	önskvärt	
och	strävas	emot.	För	att	kunna	 fånga	upp	allt	som	säga	under	en	 intervju	brukar	den	
spelas	in	för	att	senare	transkriberas,	skriver	Johansson	och	Svedner	(2010).		

4.1.4	Tematisk	analys	
Vilken	analysmetod	som	än	används	ska	saker	och	ting	separeras	i	olika	delar	eller	ele-
ment,	menar	Kvale	och	Brinkmann	(2014).	Svaren	från	intervjun	ska	alltså	separeras	och	
sorteras	in	i	olika	kategorier.	I	en	kvalitativ	dataanalys	är	sökande	efter	olika	teman	ett	av	
de	 vanligaste	 arbetssätten.	 Teman	 söks	 ofta	 efter	 i	 intervjuutskrifter	 eller	 fältanteck-
ningar.	Det	finns	dock	vissa	kriterier	som	bör	uppfyllas	för	att	det	som	ska	utläsas	kan	ses	
som	ett	tema.	Till	exempel	när	det	tittas	på	olika	händelser,	ord,	fraser,	med	mera	i	det	
som	ska	utläsas	bör	en	och	samma	företeelse	förekomma	ett	visst	antal	gånger	för	att	öka	
sannolikheten	att	det	är	ett	tema	som	har	hittats	(Bryman,	2011).	För	att	kunna	kalla	nå-
got	för	ett	tema	behövs	det	alltså	vara	något	som	återkommer	vid	mer	än	ett	tillfälle.	Bry-
man	menar	att	när	teman	eftersöks	läggs	inget	större	fokus	på	hur	någon,	till	exempel	en	
intervjuperson,	säger	en	sak.	Fokus	ligger	istället	på	innehållet	i	det	som	sägs.	Tyngden	
ligger	alltså	på	vad	som	sägs,	istället	för	hur	något	sägs.	

4.1.5	Andra	alternativ	
Valet	av	metoder	i	denna	studie	grundar	sig	på	en	uppfattning	av	vad	som	torde	passa	
bäst	för	att	hitta	det	jag	önskar	finna	på	bästa	sätt.	Det	finns	dock	några	andra	andra	me-
toder	som	egentligen	hade	kunnat	passa	bra	i	detta	arbete,	men	som	jag	valde	bort.	Det	
var	givet	att	välja	en	kvalitativ	forskningsstrategi	på	studien,	i	och	med	mitt	val	av	inter-
vjuer	som	kvalitativ	datainsamlingsmetod.	Det	andra	alternativet,	en	kvantitativ	 forsk-
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ningsdesign,	hade	lämpat	sig	bättre	om	valet	hade	varit	att	samla	in	data	via	enkäter	(Bry-
man,	2011).	Den	komparativa	 forskningsdesignen	valde	 jag	av	den	anledningen	att	 jag	
ville	 ställa	 insamlade	 data	 mot	 varandra	 men	 även	 för	 att	 kunna	 jämföra	 dem	 med	
varandra.	Istället	för	semistrukturerade	intervjuer	kunde	jag	ha	valt	strukturerade	inter-
vjuer.	Valet	av	de	semistrukturerade	intervjuerna	baserade	sig	på	att	jag	ville	ha	en	viss	
grund,	och	några	större	frågor,	att	utgå	ifrån	i	intervjuerna.	Hade	jag	valt	att	använda	mig	
av	strukturerade	intervjuer	skulle	jag	troligen	inte	kunna	få	de	breda	svar	jag	i	förelig-
gande	 studie	 önskade.	 Enligt	 Johansson	 och	 Svedner	 (2010)	 får	 inte	 intervjupersoner	
samma	utrymme	för	att	prata	fritt	vid	strukturerade	intervjuer	som	de	kan	få	vid	semi-
strukturerade	intervjuer.	Jag	vill	jämföra	studiens	insamlade	data	med	varandra	och	söka	
efter	likheter	och	efter	återkommande	teman.	Valet	av	den	tematiska	analysen,	som	”rör	
ett	 sökande	efter	olika	 teman”	 (Bryman,	2011,	 s.	551),	 var	 för	denna	studie	därför	ett	
självklart	val.	Med	en	annan	analysmetod	hade	jag	inte	kunnat	tematisera	studiens	data	
på	det	vis	jag	behövde	för	att	åstadkomma	det	resultat	jag	ville	nå.	

4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	studiens	urval	av	informanter,	studiens	genomförande	samt	
dess	trovärdighet	och	giltighet.	

4.2.1	Urval	av	intervjupersoner	
Mitt	urval	av	intervjupersoner	har	utgått	från	vad	som	kallas	ett	målstyrt	urval.	Det	mål-
styrda	urvalet	handlar	framför	allt	om	att	välja	ut	individer	som	passar	så	bra	som	möjligt	
för	att	besvara	de	formulerade	forskningsfrågorna	(Bryman,	2011).	Jag	har	specifikt	och	
noga	valt	ut	varje	person	jag	ska	intervjua	baserat	på	deras	genre,	sysselsättning	och	in-
strument.	Kriterierna	för	de	personer	jag	ville	intervjua	var	att	de	skulle	vara	profession-
ellt	utbildade	musiker	eller	musiklärare,	med	antingen	klassisk	musik	eller	folkmusik	som	
huvudgenre,	 och	 att	 ingen	 person	 skulle	 ha	 samma	 huvudinstrument	 som	 någon	 an-
nan.Jag	har	valt	att	intervjua	personer	med	olika	huvudinstrument	för	att	studiens	resul-
tat	ska	kunna	kännas	möjlig	att	anpassas	till	så	många	instrument	som	möjligt	för	läsaren.	
Jag	har	initialt	kontaktat	dem	via	mail,	och	har	även	haft	viss	telefonkontakt	med	några	av	
dem	för	att	bestämma	tid	och	datum	för	intervju.	Här	följer	en	kort	beskrivning	av	varje	
intervjuperson:	
	

• Intervjuperson	1	är	ca	40	år	och	musiker	samt	lärare	vid	en	av	Sveriges	musikhögs-
kolor.	Hen	är	aktiv	som	både	musiker	och	lärare	inom	genren	klassisk	musik	på	in-
strumentet	tvärflöjt.		

• Intervjuperson	2	är	ca	55	år	och	musiker	samt	lärare	vid	en	av	Sveriges	musikhögs-
kolor.	Hen	är	aktiv	som	både	musiker	och	lärare	inom	genren	folkmusik	med	huvud-
instrument	fiol.		

• Intervjuperson	3	är	ca	40	år	och	musiker	samt	lärare	vid	en	av	Sveriges	musikhögs-
kolor.	Hen	är	aktiv	som	både	musiker	och	lärare	inom	genren	klassisk	musik	på	in-
strumentet	slagverk.		

• Intervjuperson	4	är	ca	40	år	och	musiker	samt	lärare	vid	en	av	Sveriges	musikhögs-
kolor.	Hen	är	aktiv	som	både	musiker	och	lärare	inom	genren	folkmusik	på	instru-
mentet	gitarr.		

• Intervjuperson	5	är	ca	55	år	och	musiklärare	vid	en	musik/kulturskola	i	Sverige.	Hen	
är	aktiv	inom	genren	klassisk	musik	och	instrumentet	cello.	
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• Intervjuperson	6	är	ca	40	år	och	musiker	samt	lärare	vid	ett	estetgymnasium	i	Sve-
rige.	Hen	är	aktiv	som	både	musiker	och	lärare	inom	genren	folkmusik	på	instrumen-
tet	dragspel.	

4.2.2	Datainsamling	
Intervjuer	kan	ge,	om	de	är	rätt	använda,	kunskap	som	är	direkt	användbar,	menar	Jo-
hansson	och	Svedner	(2010).	För	att	samla	 in	och	dokumentera	de	svar	 jag	 fick	under	
intervjuerna	använde	jag	mig	av	ljudinspelning	som	metod.	I	en	intervju	är	det	språket	
och	talet	som	är	källan	till	hur	informationen	kan	föras	vidare	från	intervjuperson	till	in-
tervjuare.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	”språket	är	intervjuforskningens	me-
dium;	språket	är	intervjuprocessens	verktyg”	(s.	79).	För	att	spela	in	språket,	och	den	in-
formation	som	fanns	 i	det,	använde	 jag	mig	av	en	 inspelningsapparat	som	spelar	 in	en	
ljudfil	på	ett	minneskort.	Vid	intervjutillfällena	satt	jag	ner	med	varje	intervjuperson	in-
dividuellt	vid	en	bestämd	tid.	Jag	placerade	inspelningsapparaten	mitt	emellan	mig	själv	
och	intervjupersonen	så	att	apparaten	utan	problem	skulle	ta	upp	ljudet	från	oss	båda.	
Med	mig	hade	jag	ett	anteckningsblock	där	jag	skrev	ner	tankar	och	följdfrågor	jag	ville	
ställa	som	uppkom	under	intervjun.	Genom	att	skriva	ned	sådant	som	jag	kom	på	fanns	
inte	risken	att	jag	skulle	glömma	bort	att	fråga	något	som	för	arbetet	kunde	vara	väldigt	
intressant.	De	 intervjufrågor	 jag	ursprungligen	tänkt	att	ställa	hade	 jag	med	mig	på	en	
iPad	där	jag	lätt	och	smidigt	kunde	se	vilka	frågor	jag	skulle	ställa	och	vilka	frågor	som	
kunde	passa	bra	att	byta	plats	på	från	min	ursprungliga	frågeordning,	beroende	på	hur	
intervjun	fortlöpte.	

4.2.3	Bearbetning	och	analys	
För	att	spela	in	intervjuerna	använde	jag	mig	av	en	inspelningsapparat	som	spelar	in	ljud-
filer	på	ett	minneskort.	Ljudfilerna	lade	jag	sedan	in	i	datorn	för	att	jag	där	skulle	kunna	
transkribera	dem.	För	att	genomföra	transkriberingen	lade	jag	in	ljudfilen	i	programmet	
Windows	Media	Player	och	saktade	ner	uppspelningstempot.	Detta	gjorde	att	jag	i	princip	
kunde	transkribera	intervjuerna	i	realtid.	Det	som	jag	sade	under	intervjuerna	fetmarke-
rade	jag	i	transkriptionen,	medan	det	som	intervjupersonerna	sade	skrevs	med	vanlig	til.	
På	det	sättet	kunde	jag	lätt	avläsa	vem	som	sade	vad	under	intervjun.		
	
För	att	analysera	studiens	insamlade	data	använde	jag	mig	av	tematisk	analys	som	metod.	
Jag	 läste	 igenom	svaren	på	varje	 intervjufråga	 i	de	 transkriberade	 intervjuerna.	 Sedan	
jämförde	jag	svaren	och	försökte	finna	likheter	och	olikheter	mellan	dem,	dels	med	avse-
ende	på	 intervjupersonernas	genretillhörighet,	men	också	vad	gäller	 likheter	och	olik-
heter	mellan	intervjupersonerna	inom	samma	genre.	Jag	letade	efter	formuleringar	som	
var	rätt	ordagrant	lika	mellan	intervjupersonerna,	men	även	efter	kommentarer	som	inte	
var	ordagrant	lika	men	som	hade	ungefär	samma	innebörd	eller	mening.	För	att	få	kon-
troll	över	vilka	uttalanden	som	passade	 ihop,	och	vilka	 teman	 jag	 fann,	markerade	 jag	
dessa	texter	med	olika	färger,	en	färg	för	varje	tema.	De	teman	jag	fann	och	som	kändes	
relevanta	för	studien	valde	jag	sedan	att	redovisa	i	mitt	resultat.	

4.2.4	Etiska	överväganden				
En	studie	som	denna	måste	bygga	på	respekt	för	de	människor	som	deltar	som	informan-
ter	 eller	 intervjupersoner	 och	 de	 får	 inte	 föras	 bakom	 ljuset	 (Johansson	 &	 Svedner,	
20120).	För	att	informera	informanterna	om	vad	föreliggande	studie	handlar	om	gjorde	
jag	på	två	sätt.	Vid	den	initiala	kontakten	beskrev	jag	studien,	dess	syfte,	vad	den	skulle	
leda	fram	till	och	vad	intervjupersonens	roll	skulle	vara.	Detta	gjorde	jag	i	textform	via	det	
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mail	 jag	skickade	till	 intervjupersonerna.	Det	var	så	jag	tog	första	kontakten	med	dem.	
Efter	att	de	tackat	ja	till	att	medverka	i	studien	skickade	jag	ett	dokument	med	mer	utförlig	
information	om	studien	och	deras	roll	 i	den.	 Intervjupersonen	skulle	 i	det	dokumentet	
fylla	i	sitt	godkännande	av	medverkan	i	studien	och	om	de	ville	vara	anonyma	eller	inte,	
tillsammans	med	grundläggande	information	om	dem	själva	som	ålder,	genre,	instrument	
och	utbildning,	allt	i	enlighet	med	Codex	(2016)	riktlinjer	och	regler.		

4.2.5	Giltighet	och	tillförlitlighet	
Istället	för	validitet	och	reliabilitet	kommer	jag	att	använda	uttrycken	tillförlitlighet	och	
äkthet.	Problemet	med	uttrycken	validitet	och	reliabilitet	i	kvalitativ	forskning	är	att	det	
”förutsätter	att	det	är	möjligt	att	komma	fram	till	en	enda	och	absolut	bild	av	den	sociala	
verkligheten”	(Bryman,	2011,	s.	354).	Det	kan	finnas	fler	än	en	absolut	bild	av	verklig-
heten,	menar	de	två	forskarna	Guba	och	Lincoln	(1994).	Denna	uppfattning	delar	jag	med	
dem	och	det	här	har	lett	till	att	jag	väljer	att	använda	mig	av	tillförlitlighet	och	äkthet	istäl-
let.		
	
Denna	studie	är	i	enlighet	med	de	regler	som	finns	för	trovärdighet.	Den	inbegriper	indi-
vider	som	besitter	vissa	gemensamma	egenskaper	och	unika	meningar	eller	betydelser	
av	den	sociala	verkligheten	som	har	studerats.	Studien	presenterar	en	tillgänglig	och	full-
ständig	redogörelse	av	alla	olika	faser	i	forskningsprocessen.	Därför	finns	en	möjlighet	att	
styrka	och	konfirmera	denna	studie	 för	att	påvisa	att	 forskaren	inte	medvetet	har	 låtit	
”personliga	värderingar	eller	teoretisk	inriktning	påverka	utförandet	av	och	slutsatserna	
från	undersökningen”	(Bryman,	2011,	s.	355).		
	
När	det	handlar	om	äkthet	bör	en	studie	innehålla	ett	antal	generella	frågor	som	i	allmän-
het	 rör	 forskningspolitiska	konsekvenser	 (Bryman,	2011).	Dessa	 generella	 frågor	 –om	
studien	ger	en	rättvis	bild	av	det	som	studerats,	om	den	ontologiska	autenticiteten	är	hög	
och	hjälper	personer	som	medverkat	att	bättre	förstå	den	sociala	miljö	de	lever	i,	om	del-
tagarna	i	studien	har	fått	en	bättre	bild	i	hur	andra	personer	i	samma	miljö	upplever	saker	
genom	pedagogisk	autenticitet,	om	de	medverkande	kan	förändra	sin	situation	med	hjälp	
av	undersökningen	genom	den	katalytiska	autenticiteten	och	om	den	taktiska	autenticite-
ten	har	bidragit	till	att	de	medverkande	har	fått	bättre	möjligheter	att	vidta	eventuella	
åtgärder	som	krävs	–	kan	användas	för	att	öka	äktheten	i	en	studie,	och	förhoppningen	är	
att	detta	kommer	ske	när	studien	läses	av	intervjupersonerna	och	andra.		
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5	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	gjorts	av	intervjuer	med	tre	klas-
siska	musiker	och	tre	folkmusiker.	De	teman	som	presenteras	handlar	om	att	memorera	
musik	utantill,	efter	noter	och	från	gehöret.	Dessutom	presenteras	intervjupersonernas	
uppfattningar	om	att	minnas	musik	som	redan	är	memorerad	samt	deras	tankar	angå-
ende	om	mental	övning	kan	vara	ett	användbart	verktyg.	

5.1	Att	memorera	eller	inte	memorera,	det	är	frågan	
Jag	har	intervjuat	tre	musiker	inom	den	klassiska	genren	och	tre	musiker	inom	den	folk-
musikaliska	genren.	För	att	det	ska	bli	tydligt	vilka	förutsättningar	varje	individ	utgår	från	
presenteras	här	hur	de	själva	tänker	om	sin	egen	memorering.	

5.1.1	Klassiska	musiker	om	memorering	utantill	
Intervjuperson	1,	3	och	5	har	den	klassiska	musiken	som	huvudgenre.	Det	genomgående	
temat	är	att	alla	tre	individer	memorerar	musik	utantill,	men	i	olika	utsträckning.	Inter-
vjuperson	1	spelar	en	hel	del	utantill	men	menar	trots	det	att	hen	oftast	inte	aktivt	memo-
rerar.	Hen	menar	att	”jag	kan	inte	säga	att	jag	memorerar,	utan	det	bara	läggs	in	i	hjärnan	
när	man	övar.	 Ja,	 jag	har	väl	memorerat	men	det	är	 inget	aktivt	 jag	gjort,	det	har	bara	
hänt”.		Intervjuperson	3	memorerar	mycket	musik	utantill	och	tror	själv	att	det	beror	på	
det	instrument	hen	spelar.	Enligt	intervjupersonen	finns	det	en	problematik	med	att	titta	
på	instrumentet	och	på	noterna	på	samma	gång.	Hen	berättar	att	på	instrumentet	slag-
verk	 och	marimba	 är	 just	 detta	 svårt.	 Vidare	menar	 intervjupersonen	 att	 detta	 gäller	
”framförallt	när	man	är	yngre	och	inte	så	duktig,	då	är	det	lättare	och	går	fortare	att	lära	
sig	utantill	än	att	läsa	noter	samtidigt	som	man	spelar”.	Vidare	beskriver	intervjuperson	3	
detta	genom	ett	jämförande	med	ett	annat	instrument.	”Det	är	också	skillnaden	mot	en	
flöjtist	till	exempel,	som	känner	instrumentet	med	sina	fingrar	och	kan	titta	på	noterna	
samtidigt.	Det	är	orättvist	mot	oss	som	spelar	marimba”.	Intervjuperson	5	är	upplärd	att	
spela	med	noter,	genom	en	lärare	som	var	noga	med	att	det	skulle	spelas	från	dem	och	att	
det	skulle	vara	rätt.	Hen	har	också	spelat	mycket	i	orkester	och	tycker	själv	att	hen	är	bra	
på	att	läsa	noter.	Intervjuperson	5	försöker	dock	att	memorera	musik	och	spela	utantill	så	
mycket	det	går.	Intervjupersonen	menar	att	hen	”försöker	och	träna	sig	själv	att	lära	sig	
utantill	också.	Både	lära	helt	på	gehör	och	även	sådant	jag	tidigare	har	lärt	mig	med	noter”.		

5.1.2	Folkmusiker	om	memorering	utantill	
Intervjuperson	2,	4	och	6	har	folkmusiken	som	huvudgenre.	Dessa	tre	individer	memore-
rar	alla	i	hög	grad	musik	utantill.	En	stor	del	i	detta	verkar	bero	på	det	faktum	att	genren	
traditionellt	är	en	gehörsbaserad	genre.	Intervjuperson	2	är	inne	mycket	just	på	den	ge-
hörsbaserade	traditionen.	Hen	menar	att	”det	är	ju	folkmusik.	Traditionell	folkmusik	är	ju	
i	grunden	baserad	på	ett	gehörsmusicerande”.	Vidare	menar	hen	också	att	det	utan	noter	
finns	”en	mycket	större	frihet	att	variera	sig	och	ta	intryck”.	Intervjuperson	4	är	också	inne	
på	spåret	att	hen	lär	sig	utantill	”dels	för	att	det	tillhör	genren,	det	sättet	som	det	har	mu-
sicerats	förr	och	nu.	Det	är	gehörsbaserad	musik.	Att	man	lär	från	en	person	till	en	annan”,	
men	också	för	att	det	går	att	komma	åt	låtarna	på	ett	annat	sätt	än	genom	notskriften	och	
för	att	”det	blir	liksom	ett	helt	annat	sätt	att	musicera	med	varandra”.	Intervjuperson	6	vill	
för	det	mesta	spela	allt	utantill,	men	i	situationer	med	till	exempel	kort	tid	kan	det	vara	
bra	att	använda	sig	av	noter,	menar	hen.	Vidare	menar	intervjuperson	6	att	hen	”minns	
väldigt	mycket	musik,	kanske	nästan	allt	jag	har	spelat	någon	gång	så	kan	jag	återskapa	
det	ur	minnet”.	
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5.1.3	Aktiv	eller	oavsiktlig	memorering	
Både	intervjuperson	1	och	3	menar	att	de	oavsiktligt	memorerar	musik	de	spelar.	”Jag	har	
väl	memorerat	men	det	är	inget	aktivt	jag	gjort,	det	har	bara	hänt”,	menar	intervjuperson	
1.	Hen	menar	alltså	att	hen	inte	gör	ett	aktivt	val	att	memorera,	utan	att	musiken	lagras	i	
hjärnan	genom	att	spela	den,	som	att	hen	minns	musiken	utan	att	riktigt	veta	hur	det	har	
gått	till.	Intervjuperson	3	är	inne	på	samma	spår.	Trots	att	hen	inte	aktivt	väljer	att	memo-
rera	menar	hen	att	”jag	märker	ändå	att	kammarmusikaliska	saker	som	jag	spelar…	även	
jag	inte	har	tänkt	memorera	dem	utantill	så	gör	jag	det	ändå”.	Det	är	intressant	att	två	
utav	tre	klassiska	musiker	pratar	om	detta	fenomen.	Samma	intervjupersoner	berättar	
även	att	de	idag	lägger	mindre	tid	på	att	memorera	musik	utantill.	Intervjuperson	5	menar	
att	hur	mycket	memorering	det	blir	för	hen	beror	på	vad	det	är	för	musik	och	den	gene-
rella	tiden	som	finns	att	tillgå.	Hen	menar	att	”det	beror	ju	jättemycket	på	vad	man	håller	
på	med”	och	att	i	”vissa	perioder	blir	det	ju	mera”.		
	
Bland	de	folkmusikaliska	intervjupersonerna	menar	både	intervjuperson	4	och	intervju-
person	6	att	mycket	aktiv	tid	läggs	på	att	memorera	musik	utantill.	”Det	får	ju	väldigt	stor	
plats…	så	fort	jag	börjar	på	en	låt	så	börjar	jag	den	övningen	att	memorera”,	menar	inter-
vjuperson	4.	Kanske	kan	detta	tyda	på	den	gehörstradition	som	folkmusiken	har,	som	in-
tervjuperson	2	tidigare	menade	fanns,	och	att	en	memoreringsprocess	börjar	när	en	per-
son	för	första	gången	börjar	spela	på	en	låt	som	han	eller	hon	just	hört	eller	fått	spelat	för	
sig.	Vidare	menar	intervjuperson	4	att	”det	blir	ju	nästan	från	första	stund	att	man	jobbar	
med	att	memorera”.	Även	 intervjuperson	6	 jobbar	på	 samma	 sätt	 och	menar	 att	 ”85%	
kanske	är	inlärning	och	memorering”	av	all	övning.	Samtidigt	är	samma	intervjuperson	
inne	på	att	det	även	kan	bero	på	tillfälle	och	tillgänglig	tid.	Hen	menar	att	”om	man	ska	
hinna	lära	in	ett	antal	låtar	på	en	väldigt	kort	stund,	då	kopplar	jag	nog	inte	ens	på	minnet”.	

5.1.4	Slutsats	
Alla	de	sex	intervjupersonerna	spelar	olika	instrument	och	kommer	från	två	olika	musik-
genrer.	Trots	detta	menar	alla	att	de	memorerar	musik	utantill.	Från	intervjuerna	går	det	
att	utläsa	att	de	gör	det	i	olika	utsträckning	som	har	att	göra	med	instrument,	genre,	tid	
och	den	egna	viljan.	Till	detta	kan	höra	att	fyra	av	de	sex	intervjupersonerna	specificerade	
att	de	själva	upplevde	att	de	hade	lätt	att	minnas	minst	en	typ	av	saker,	som	siffror	och	
känslor.		
	
Två	av	de	tre	intervjupersonerna	med	klassisk	inriktning	menar	att	de	lägger	mindre	aktiv	
tid	på	att	memorera	musik	utantill	idag	mot	vad	de	tidigare	har	gjort.	Dessutom	uppger	
samma	intervjupersoner	att	trots	att	de	lägger	mindre	tid	på	att	aktivt	memorera	musik	
utantill	upplever	de	att	det	sker	en	oavsiktlig	memorering	av	musiken	medan	de	övar	och	
spelar.	Två	av	tre	intervjupersoner	med	folkmusikalisk	inriktning	pratar	om	att	de	lägger	
mycket	aktiv	tid	på	att	memorera	musik	utantill.	Det	ser	ut	att	höra	ihop	med	att	genren	
de	utövar	har	den	traditionen	djupt	rotat	i	sig.					
	
Intervjuperson	5,	som	är	från	den	klassiska	genren,	och	intervjuperson	6,	som	är	från	den	
folkmusikaliska	genren,	menar	också	att	hur	mycket	tid	de	lägger	på	att	memorera	och	
spela	utantill	beror	på	tiden	som	finns,	vad	det	är	för	musik	som	ska	spelas	och	om	det	är	
ett	projekt	med	kort	tid	eller	om	det	är	egenvald	musik	för	nöjets	skull.	
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5.2	Memorering	utifrån	noter	som	verktyg	
I	denna	del	presenteras	vad	intervjupersonerna	berättade	om	deras	egna	memorerings-
tekniker	när	det	handlar	om	memorering	utifrån	noter.		

5.2.1	Generella	tankar	om	noter	som	memoreringsverktyg	
När	det	handlar	om	verktyg	för	att	memorera	musik	utantill	berättar	de	tre	intervjuper-
sonerna	från	den	klassiska	genren	att	de	brukar	börja	memoreringen	genom	att	lära	sig	
musiken	från	noterna.	Intervjuperson	1	menar	att	”jag	har	ju	alltid	noterna	när	jag	stude-
rar	in	det,	absolut”.	Vidare	berättar	hen	även	att	det	är	”liksom	för	avancerat	för	mitt	gehör	
i	alla	fall,	för	att	lära	sig	musiken	på	gehör”.	Hen	ger	en	förklaring	till	varför	det	är	noterna	
som	är	det	största	hjälpmedlet	i	memoreringsprocessen.	Intervjuperson	3	utgår	också	från	
noterna	i	 första	skedet	av	en	memoreringsprocess	med	en	tydlig	tanke	om	vad	som	är	
viktigt	direkt	 från	början.	 ”Det	 framförallt	viktigaste	är	att	 jag	ser	hela	stycket	med	en	
gång,	inte	bara	från	början	till	slut”,	menar	intervjuperson	3.	Hen	menar	alltså	att	hen	kol-
lar	och	spelar	igenom	hela	stycket,	istället	för	att	börja	öva	från	början	utan	att	veta	vad	
som	kommer	sen,	för	att	sedan	börja	öva	in	det	från	början.	Intervjuperson	5	är	inne	på	
samma	spår	med	att	börja	med	noterna.	Hen	menar	att	”är	det	klassiskt	då	tar	jag	nog	
noter	först	och	utgår	från	dem”.	Även	hen	utgår	alltså	från	noterna	i	första	skedet	av	me-
moreringsprocessen.		
	
Bland	de	intervjupersoner	som	har	folkmusik	som	huvudgenre	är	det	delade	meningar	
om	memorering	utifrån	noter.	Intervjuperson	2	menar	att	”noter	är	alltid	ett	bra	hjälpme-
del	om	man	använder	det	på	rätt	vis”	och	intervjuperson	6	pekar	på	att	”lära	sig	ifrån	noter	
går	snabbare,	det	går	snabbare	att	få	komma	fram	till	ett	resultat”.	Båda	dessa	personer	
indikerar	att	användandet	av	noter	inom	folkmusiken	förekommer	och	att	de	kan	hjälpa	
till	att	skapa	bra	resultat.	Intervjuperson	4	menar	dock,	i	motsats	till	detta,	att	spela	efter	
noter	en	längre	tid	gör	att	”hjärnan	har	blivit	lat	på	något	sätt”.	Hen	menar	att	en	längre	
tids	musicerande	efter	noter	kan	göra	att	hjärnan	vänjer	sig	vid	att	läsa	det	som	står	på	
bladet	istället	för	att	engagera	sig	och	memorera	musiken	utantill.		

5.2.2	Klassiska	musiker	om	noter	som	verktyg	i	processen	att	memorera	musik	utantill	
Det	framkom	att	 intervjupersonerna	med	klassisk	musik	som	huvudgenre	hade	många	
gemensamma	tankar	och	verktyg	om	memorering	via	noter.	Här	presenteras	deras	svar.	

Intervjuperson	1	
Vid	frågan	om	hur	processen	att	memorera	musik	ser	ut	pratar	intervjuperson	1	om	att	
det	ska	utgå	från	noter	och	menar	att	det	ser	ut	i	det	närmaste	på	detta	vis:		
	

Om	man	liksom	lär	sig	ett	nytt	verk	även	om	man	har	noterna	så	får	man	ju	hitta	
nån	storform	först,	och	när	man	har	den	klar	för	sig	så	är	det	lättare	att	få	de	
enskilda	noterna	att	fastna	på	varje	del.	Att	man	kan	identifiera	formen	om	det	
är	ABA,	sonatform	eller	vad	det	är.	(Intervjuperson	1)	

	
Hen	menar	alltså	att	hen	brukar	börja	med	att	hitta	vilken	form	musiken	har	för	att	lättare	
kunna	öva	in	de	enskilda	noterna	i	varje	del.	Vidare	är	hen	inne	på	att	det	sedan	handlar	
om	att	spela	varje	parti	eller	del	av	noter	tillräckligt	många	gånger	så	att	det	sitter	utantill.	
Intervjupersonen	menar	att	”sen	får	man	ju	ta	det	i	partier,	småbitar	liksom.	Lagom	port-
ioner	för	ett	övningspass	och	sen	repetera	så	många	gånger	så	att	det	känns	säkert	och	
sen	tar	man	nåt	nytt”.	När	noterna	och	musiken	är	inövad	menar	intervjuperson	1	återigen	
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att	”när	man	lär	sig	den	så	får	man	ta	noterna”	för	att	sedan,	när	musiken	har	övats	på	så	
att	den	känns	säker,	är	”nästa	steg	när	det	sitter	där	då	brukar	jag	alltid	öva	utantill”.	In-
tervjuperson	1	menar	alltså	att	det	första	hen	gör	är	att	klargöra	vilken	form	musiken	har.	
Sedan	arbetas	det	med	att	öva	in	del	för	del	av	musiken,	i	lagom	portioner	för	ett	övnings-
pass,	tills	det	sitter.	Steget	efter	blir	att	intervjupersoner	plockar	bort	noterna	och	forts-
ätter	att	öva	och	spela	på	musiken	utan	dem.			

Intervjuperson	3	
När	det	kommer	till	memorering	utantill	utifrån	noter	tar	intervjuperson	3	exempel	från	
när	hen	ska	lära	sig	ett	nytt	solostycke.	Hen	lyfter	fram	det	som	hen	tycker	är	det	viktig-
aste	från	början	i	en	sådan	process	genom	att	säga	att	”det	framförallt	viktigaste	är	att	jag	
ser	hela	stycket	med	en	gång,	inte	bara	från	början	till	slut.	Man	får	en	blick	om	det	är	
tydligt	ABA-form	eller	är	det	något	som	kommer	tillbaka	eller	är	allt	nytt”.	Fokus	läggs	
alltså	 vid	 att	 se	 hur	 formen	 på	musiken	 är	 och	 om	 det	 finns	 återkommande	 partier	 i	
stycket.	Vidare	menar	hen	att:		
	

Om	jag	ska	lära	mig	ett	nytt	solostycke	så	brukar	jag	försöka	lära	mig	det	utan-
till.	Jag	har	lite	metoder	och	knep	som	jag	tycker	funkar.	Det	är	dels	att	jobba	
med	 färgpenna	 från	noterna.	Kollar	 på	hela	partituret	 och	 försöker	markera	
med	färg	hur	jag	tycker	hela	stycket	ser	ut.	(Intervjuperson	3)	
	

Intervjuperson	3	berättar	att	hen	använder	färger	för	att	markera	olika	partier	i	musiken	
för	att	få	en	tydlig	överblick	över	musiken	som	ska	memoreras.	När	det	är	dags	att	försöka	
memorera	musiken	in	i	minnet	menar	hen	att	”sen	är	det	ju	vanligt	nötande	helt	enkelt”.	
Detta	svar	 fick	 jag	vid	en	 fråga	om	hur	hens	 lärandeprocess	ser	ut.	När	nötningen	och	
övandet	sker	menar	hen	att	”den	här	gamla	divisen	att	man	ska	öva	saker	långsamt,	det	
ligger	något	i	det.	Kan	man	spela	det	långsamt	är	det	inte	så	svårt	att	gå	upp	i	tempo	fak-
tiskt”.	Vidare	delar	 intervjupersonen	med	sig	ett	knep	som	hen	anser	är	bra	vid	denna	
sorts	processer:	
	

Jag	brukar	säga	till	mina	egna	studenter	att	ett	väldigt	bra	knep	som	jag	tycker	
när	man	ska	lära	in	utantill	är	att	göra	en	fusklapp.	Man	börjar	med	den	stora	
notbilden,	sen	klipper	man	ut	eller	kopierar	upp	det	som	man	inte	kan,	och	så	
blir	fusklappen	mindre	och	mindre	och	tillslut	kan	man	allting.	Är	det	möjligtvis	
nåt	man	inte	kan	så	kan	man	ha	ett	notblad	framför	sig	istället	för	åtta	sidor.	
(Intervjuperson	3)	
	

Här	bjuder	 intervjupersonen	på	ett	konkret	 tips	när	det	gäller	att	öva	 in	något	utantill	
utifrån	en	hel	notbild.	Intervjupersonens	övning	med	noter	kan	leta	till	att:	
	

Jag	spelar	väldigt	mycket	utantill,	även	om	jag	har	noterna	framför	mig	så	spelar	
jag	det	mesta	utantill.	Man	har	det	som	ett	stöd.	Men	det	mesta	lär	jag	mig,	men	
det	är	lite	ofrivilligt,	men	jag	tycker	det	blir	bättre	musik	då.	(Intervjuperson	3)	

Intervjuperson	5	
Vid	memorering	av	till	exempel	ett	solostycke	utantill	utifrån	noter	säger	intervjuperson	
5	att	”är	det	klassiskt,	då	tar	jag	nog	noter	först	och	utgår	från	dem”.	Hen	utgår	alltså	från	
notbilden	vid	den	inledande	fasen	av	memoreringsprocessen.	Som	vidare	svar	nämner	
hen	sen	”att	jag	spelar	igenom	det	först	och	försöker	få	en	uppfattning.	Sen	delar	jag	upp	
det	 i	bitar”.	Hen	utgår	alltså	 från	den	stora	notbilden	genom	att	 först	och	 främst	spela	
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igenom	musiken.	Därefter	följer	ett	uppdelande	av	musiken	i	bitar	för	att	öva	del	för	del	
separat.	Vidare	menar	hen	att	”i	den	klassiska	musiken	är	det	väldigt	mycket	med	bågar	
och	fraseringar	på	det	viset,	hur	man	gör	bågar.	Även	nyanser	och	sånt”.	Här	menar	inter-
vjupersonen	att	den	klassiska	musikens	notskrift	 innehåller	mycket	mer	än	bara	själva	
tonerna.	Hen	fortsätter	att	prata	om	olika	tankesätt	vid	memorering	utifrån	noter:	
	

Det	beror	på	om	det	är	tonalt,	så	att	säga.	Så	kanske	man	ser	att	”	den	här	biten	
går	i	C-dur	och	sen	kommer	a-moll”	så	man	tar	det	lite	till	harmonierna	också.	
Det	handlar	mycket	också	om	att	lita	på	sig	själv	om	man	ska	framföra	det	ut-
antill,	att	känna	att	man	kan	det,	jag	vet	att	jag	kan	det.	(Intervjuperson	5)	
	

Intervjupersonen	menar	att	genom	att	analysera	och	lokalisera	olika	harmoniska	delar	i	
musiken	kan	det	hjälpa	till	vid	memoreringsprocessen.	Vidare	nämner	även	hen	att	det	är	
viktigt	att	tro	på	sig	själv	vid	ett	framförande	av	musik	som	spelas	utantill	och	att	kunna	
lita	på	sig	själv	att	musiken	finns	väl	memorerad	när	det	är	tid	för	framförande.		

5.2.3	Folkmusiker	om	noter	som	verktyg	i	processen	att	memorera	musik	utantill	
Det	framkom	att	de	intervjupersoner	som	har	folkmusik	som	huvudgenre	hade	olika	syn	
på	noter	som	verktyg	och	memorering.	Här	presenteras	deras	svar.	

Intervjuperson	2	
Tidigare	nämndes	att	intervjuperson	2	menade	att	noter	är	ett	bra	hjälpmedel	om	det	an-
vänds	på	rätt	sätt.	Vid	vidare	resonemang	om	detta	säger	hen	att	”man	kan	betrakta	de	
som	en	urkund	som	man	inte	får	förvanska”.	Intervjupersonen	menar	alltså	att	de	upp-
tecknade	noterna	inte	får	förvridas	eller	förvanskas	och	de	kan	betraktas	som	en	slags	
grund	och	ursprung	 till	 den	 låt	 som	står	nertecknad.	Noterna	har	dock	begränsningar	
inom	folkmusiken	menar	intervjuperson	2.	Hen	menar	att:	
	

När	det	gäller	folkmusiken	så	med	den	här	asymmetrin	och	polyrytmiken	och	
inte	minst	tonaliteten	som	inte	följer	det	tempererade	västerländska	konstmu-
siktänket,	där	du	alltid	kan	placera	en	 ton	på	ett	 ställe	 i	notsystemet	ner	 till	
kvartstoner.	 Det	 funkar	 inte	 inom	 folkmusiken,	 för	 folkmusiken	 har	 en	 svä-
vande	tonalitet.	(Intervjuperson	2)	
	

Intervjupersonen	berättar	i	citatet	ovan	att	den	tonalitet,	asymmetri	och	polyrytmik	som	
ofta	förekommer	inom	folkmusik	är	svår	att	notera.	Just	den	svävande	tonaliteten,	som	
intervjupersonen	beskriver	det	som,	är	svår	att	notera	på	noter	inom	folkmusiken.	När	
intervjupersonen	själv	beskriver	hur	hen	går	tillväga	vid	ett	lärande	från	noter	menar	hen	
att:	
	

Jag	sitter	liksom	och	till	exempel	studerar,	med	tryckt	uppteckning	och	tolkar	
och	lär	mig	låtarna	så.	Det	är	alltså	i	den	här	processen	med	att	levandegöra	en	
uppteckning	och	den	tar	lite	tid	så	man	kan	inte	bara	plocka	en	not	ur	en	sam-
ling.	(Intervjuperson	2)	
	

I	citatet	ovan	beskriver	intervjuperson	2	hur	hen	går	till	väga	för	att	levandegöra	en	upp-
teckning	av	en	låt	från	noter.		
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Intervjuperson	4	
När	det	handlar	om	noter	menar	 intervjuperson	4	att	det	kan	bli	svårare	att	memorera	
musiken	utantill	när	processen	inleds	med	att	lära	sig	från	ett	notblad.	Vid	frågan	om	hen	
menar	att	det	blir	svårare	att	memorera	musiken	utantill	om	hen	har	börjat	med	noterna	
svarar	intervjupersonen	”ja,	det	tycker	jag”.	Intervjuperson	4	har	bakgrund	i	en	annan	mu-
sikalisk	genre	och	säger	så	här	om	detta:		
	

Om	jag	ser	tillbaka	när	jag	spelade	jazz	och	det	var	mycket	harmonier	så	har	jag	
fortfarande	vissa	låtar	som	jag	kommer	ihåg	att	jag	inte	kunde	släppa	ackorden	
för	jag	var	så	van	att	ha	ackordspapprena	framför	mig.	Hjärnan	har	blivit	lat	på	
något	sätt.	Kopplat	bort	den	låten.	(Intervjuperson	4)	
	

Hen	menar	att	det	kan	bli	svårt	att	släppa	noterna	om	personen	har	vant	sig	vid	att	spela	
från	dem.	Det	är	som	att	hjärnan	kanske	vänjer	sig	och	blir	lite	lat.	

Intervjuperson	6	
För	att	lära	sig	musiken	snabbt	anser	intervjuperson	6	”att	lära	sig	ifrån	noter	går	snabb-
bare,	det	går	snabbare	att	få	komma	fram	till	ett	resultat”.	Hen	menar	att	en	utgångspunkt	
från	en	notbild	gör	att	lärandet	går	snabbare.	Vidare	menar	hen	att	”man	ser	direkt,	man	
behöver	inte	rätta	sig	själv.	Det	går	mycket	snabbare	och	det	är	lättare	att	läsa	något	rakt	
från	noterna	och	spela	det”	men	intervjupersonen	menar	också	att:	

		
Det	tenderar	att	inte	fastna	på	samma	vis.	Det	sitter	inte	i	samma	minne,	upp-
lever	 jag.	 Det	 sitter	 grundare	 i	minnet,	 så	 det	 kan	 lättare	 försvinna	 bort.	 Då	
måste	man	återskapa	musiken	visuellt.	Jag	måste	se	noter	igen	och	då	kommer	
jag	på	hur	den	går.	(Intervjuperson	6)	
	

Här	menar	hen	att	musiken	kanske	inte	lagras	i	samma	minne	beroende	på	hur	den	har	
memorerats,	med	noter	eller	via	gehör.	Intervjupersonen	upplever	det	som	att	musiken	
lättare	försvinner	från	minnet	om	hen	har	memorerat	den	via	noter.	Vidare	tar	hen	upp	
en	aspekt	på	lärande	och	memorering,	tiden.	Hen	menar	till	exempel	att	om	”man	har	en	
repetition	sen	konsert,	då	måste	man	använda	noter,	för	det	är	omöjligt	att	komma	ihåg	
utantill”.	Hen	menar	också	att	inom	en	sådan	kort	tidsram	blir	det	svårt	att	använda	ge-
höret	för	memorering,	hen	säger	att	”det	finns	inte	den	tiden	till	inlärning”.			

5.2.4	Slutsats	
Alla	tre	intervjupersonerna	med	klassisk	musik	som	huvudgenre,	intervjuperson	1,	inter-
vjuperson	3	och	intervjuperson	5	menar	att	de	utgår	från	noter	i	första	stadiet	av	memore-
ringen.	De	menar	också	alla	tre	att	de	utgår	från	hela	notbilden,	för	att	sedan	bryta	ner	
musiken	i	delar	och	öva	tills	det	sitter.	Alla	dessa	tre	intervjupersoner	ser	alltså	ut	att	ha	
samma	grundläggande	tänk	när	det	gäller	den	stora	processen	att	memorera	musik	utan-
till.	Förutom	detta	delger	de	olika	intervjupersonerna	egna	knep	som	de	gör	under	pro-
cessen.	Det	är	knep	som	att	markera	partier	som	är	lika	i	noterna	och	musiken	med	färg-
penna,	titta	på	harmonierna	för	att	underlätta	lärandet,	öva	en	del	utan	noterna	och	att	
öva	långsamt.		
	
Svaren	från	de	tre	intervjupersonerna	med	folkmusik	som	huvudgenre,	intervjuperson	2,	
intervjuperson	4	och	intervjuperson	6	är	lite	mer	spretiga.	Intervjuperson	2	menar	att	noter	
kan	vara	ett	bra	verktyg	men	att	de	har	sin	begränsning	i	folkmusik,	intervjuperson	4	me-



	
	

28	

nar	att	det	blir	svårare	att	minnas	musiken	om	den	lärts	in	från	noter	först	och	intervju-
person	6	menar	att	det	går	snabbare	att	lära	sig	utifrån	en	notbild	för	att	det	går	att	se	
direkt	hur	det	ska	vara.	En	koppling	kan	ses	mellan	intervjuperson	4	som	menar	att	hjär-
nan	blir	lat	och	vänjer	sig	om	den	får	musicera	efter	noter.	Till	detta	menar	intervjuperson	
6	att	musik	memorerad	från	ett	notblad	fastnar	grundare	i	minnet	och	kan	lätt	glömmas	
bort.	Intervjuperson	6	tar	också	upp	tiden	som	en	aspekt	som	kan	avgöra	om	memore-
ringen	blir	via	noter	eller	inte.		

5.3	Memorering	via	gehöret	som	verktyg	
I	denna	del	presenteras	vad	intervjupersonerna	berättade	om	deras	egna	memorerings-
tekniker	när	det	handlar	om	memorering	via	gehöret	som	verktyg.	

5.3.1	Generella	tankar	om	gehöret	som	memoreringsverktyg	
Intervjuperson	1	menar	att	det	är	bra	att	lyssna	på	musiken	som	ska	övas	in.	Även	inter-
vjuperson	3	har	samma	synsätt.	Hen	säger	att	”jag	tycker	det	är	väldigt	bra	att	spela	in	när	
du	övar”.	Det	menar	hen	är	bra	för	att	kunna	lyssna	på	hur	det	låter	när	hen	själv	spelar	
musiken.	Intervjuperson	5	säger	att	”då	försöker	jag	lära	mig	genom	att	lyssna”	när	det	
handlar	om	musik	som	hen	inte	finner	noter	på.		
	
Intervjuperson	2	menar	att	hen	använder	gehöret	när	det	gäller	memorering	av	musik.	
Även	intervjuperson	4	berättar	att	hen	använder	gehöret	till	exempel	när	hen	ska	planka1	
ett	arrangemang.	Bland	annat	menar	hen	att	”då	försöker	jag	memorera	formen”	när	det	
handlar	om	att	planka	ett	arrangemang.	Intervjuperson	6	menar	att	hen	kan	lyssna	på	en	
melodi	och	efter	tillräckligt	många	genomlyssningar	kan	hen	antagligen	återskapa	den.	
Hen	menar	att	”har	jag	lyssnat	på	den	tillräckligt	många	gånger	så	kan	jag	troligen	åter-
skapa	den”.	

5.3.2	Klassiska	musiker	om	gehöret	som	verktyg	i	processen	att	memorera	musik	utantill	
Här	presenteras	de	metoder	för	memorering	av	musik	utantill	via	gehöret	som	musikerna	
med	klassisk	musik	som	huvudgenre	använder.			

Intervjuperson	1	
Vid	frågan	om	hen	använder	gehöret	för	att	memorera	musik	tar	intervjuperson	1	ett	ex-
empel	när	hen	ska	hoppa	in	i	orkestrar	och	spela.	Hen	förklarar	att	när	man	hoppar	in	i	
en	orkester	kort	 före	en	konsert	”måste	man	se	till	att	ta	 in	 lite	av	deras	försprång,	då	
måste	man	lyssna”.	Försprånget	hen	nämner	är	att	de	musiker	som	är	anställda	i	orkes-
tern	säkert	har	spelat	musiken	som	ska	framföras	flera	gånger	tidigare.	Vidare	menar	in-
tervjupersonen	att	”det	går	inte	bara	att	läsa	sig	till	noterna”	utan	hen	förespråkar	att	ett	
lyssnande	måste	till	för	att	lära	sig	musiken.		

Intervjuperson	3	
”Jag	förlitar	mig	ganska	mycket	på	gehöret”,	menar	intervjuperson	3	och	tar	upp	exempel	
om	när	hen	spelar	kammarmusik.	Vidare	menar	hen	att	”jag	tycker	det	är	väldigt	bra	att	
spela	in	när	du	övar,	det	gör	jag	nästan	varje	dag”.	En	av	anledningarna	till	det	är	att	”jag	
vill	höra	hur	olika	partier	flyter”.	Intervjupersonen	berättar	om	hur	det	kan	vara	när	hen	
spelar	kammarmusik:	
	
																																																								
1	Lärande	genom	att	exakt	härma	befintligt	ljudande	material	
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Om	man	till	exempel	spelar	kammarmusik	spelar	jag	nästan	alltid	in	någonstans	
på	repetitionen	så	övar	jag	till	den	inspelningen.	Då	lär	jag	mig	samtidigt	som	
jag	spelar	min	egen	stämma,	höra	den	andras	stämma”.	(Intervjuperson	3)	
	

Här	beskriver	hen	hur	tankarna	går	för	att	utnyttja	gehöret	i	en	situation	med	kammar-
musik.		

Intervjuperson	5	
När	det	kommer	till	situationer	där	intervjuperson	5	inte	finner	noter	på	musiken	brukar	
hen	använda	gehöret	för	att	lista	ut	hur	det	ska	spelas:	
	

När	jag	har	spelat,	speciellt	låtar	på	något	bröllop	eller	så	där,	och	det	kanske	
inte	 finns	noter.	Då	 försöker	 jag	 lära	mig	genom	att	 lyssna.	Då	blir	det	också	
bitvis,	att	man	tar	en	bit	i	taget	och	sedan	nästa	osv.	(Intervjuperson	5)	
	

Här	förklarar	intervjuperson	5	att	när	inte	noter	finns	använder	hen	gehöret	för	att	lära	
sig	musiken.	Vidare	berättar	intervjupersonen	hur	hen	tänker	vid	lärande	via	gehöret	i	
den	klassiska	genren.	Hen	menar	att	”klassiskt	det	är…	ja	det	är	ju	bra	att	lyssna	på	det	
också,	absolut.	Sen	finns	det	ju	alltid	en	massa	olika	tolkningar	så…	så	man	måste	vara	
bekväm	med	tolkningen	också”.	Hen	menar	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	att	det	
finns	olika	tolkningar	av	musik	när	ett	lärande	via	gehöret	ska	göras.		

5.3.3	Folkmusiker	om	gehöret	som	verktyg	i	processen	att	memorera	musik	utantill	
Här	presenteras	de	metoder	för	memorering	av	musik	utantill	via	gehöret	som	musikerna	
med	folkmusik	som	huvudgenre	använder.			

Intervjuperson	2	
En	teknik	som	intervjuperson	2	använder	för	att	memorera	musik	är	att	använda	sig	av	
”gamla	inspelningar”	tillsammans	med	att	hen	”studerar	noter”.	Vidare	använder	även	in-
tervjupersonen	gehöret	när	hen	reser	och	vill	utnyttja	tiden	till	att	öva.	Hen	menar	att:		
	

Om	det	är	låtar	jag	ska	spela	stämmor	på	så	brukar	jag	lyssna	på	dem	i	bilen.	Jag	
brukar	sjunga	stämmor.	Det	funkar	så	att	om	jag	lär	mig	en	stämma,	eller	ut-
vecklar	en	stämma	med	sången,	så	är	det	någon	slags	automatik	som	sätter	dem	
i	fingrarna.	(Intervjuperson	2).		

	
Här	presenterar	intervjupersonen	ett	exempel	på	hur	gehöret	kan	användas	vid	lärande.	

Intervjuperson	4	
Som	ett	exempel	på	när	intervjuperson	4	använder	gehöret	för	att	memorera	pratar	hen	
om	när	det	handlar	om	memorering	av	ett	arrangemang.	Hen	menar:	
	

Om	det	är	ett	arr	jag	ska	planka	så	kikar	jag	på	vad	det	är	som	sker	mellan	varv	
ett	och	varv	två	och	varv	tre.	Då	försöker	jag	memorera	formen,	så	att	det	blir	
som	 två	 olika	 bitar	 som	 man	 går	 igenom.	 Först	 själva	 låtarna	 sen	 arrange-
manget.	(Intervjuperson	4)	
	

Här	ovan	beskriver	intervjupersonen	hur	hen	tänker	när	det	handlar	om	att	memorera	
ett	helt	arrangemang	via	gehöret.	Vidare	menar	hen	att	”jag	lyssnar	in	låten,	formen,	läng-
den,	det	kan	vara	olika	delar	så	man	får	en	helhetsuppfattning”.	
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Intervjuperson	6	
Intervjuperson	6	pratar	om	den	auditiva	processen.	Hen	menar	att	”jag	kan	lyssna	på	en	
melodi,	och	har	jag	lyssnat	på	den	tillräckligt	många	gånger	så	kan	jag	troligen	återskapa	
den.	Om	jag	har	lärt	in	den	auditivt	så	kan	jag	återskapa	den	efteråt”.	Vidare	pratar	inter-
vjupersonen	om	hens	passiva	lärande	via	gehöret:		
	

Jag	tror	det	är	någon	slags	passiv	inlärning.	Jag	kan	lyssna	på	ett	album,	till	ex-
empel	på	Spotify,	och	så	arbetar	jag	med	igenkänning.	Jag	känner	igen	melodi-
erna,	vet	hur	de	går.	Höra	harmoniken,	höra	melodiken,	höra	stämföringen,	jag	
kan	 liksom	höra	någonting.	Men	 jag	 tar	 inte	 i	något	 instrument	och	 försöker	
spela	det.	Utan	 försöker	 lyssna	på	det	om	och	om	 igen	 för	att	 få	en	 igenkän-
ningsfaktor.	(Intervjuperson	6)	
	

Intervjupersonen	förklarar	ovan	hur	hen	arbetar	med	igenkänning	och	gehör	för	att	me-
morera	och	lära	sig	musik.	Intervjupersonen	fortsätter	att	berätta:		
	

Sedan	brukar	jag	ofta,	eller	ganska	snart	när	jag	fått	in	grundstrukturerna,	gå	
till	ett	lyssnade.	Letar	upp	två	eller	tre	olika	versioner	av	låten	och	lyssnar	på	
dem.	Hur	spelar	den	och	den	och	den.	Sen	skapar	jag	mig	en	egen	uppfattning	
av	hur	ungefär	jag	skulle	vilja	göra	låten.	Försöker	hitta	en	förebild	om	det	finns.	
(Intervjuperson	6)	
	

Fortsättningsvis	berättar	intervjupersonen	ovan	hur	hen	använder	gehöret	vidare	för	att	
memorera	musiken.		

5.3.4	Slutsats	
Bland	de	intervjupersoner	som	har	klassisk	musik	som	huvudgenre	menar	intervjuperson	
1	och	intervjuperson	3	att	de	använder	gehöret	både	för	att	lyssna	på	musiken	för	att	för-
stärka	lärandet	och	memorering	av	musik.	Skillnaden	mellan	de	två	är	att	intervjuperson	
1	använder	gehöret	för	att	lyssna	på	redan	inspelade	versioner	av	musiken	hen	ska	spela	
för	att	få	ett	extra	sätt	att	lära	in	musiken	på.	Intervjuperson	3	menar	istället	att	hen	oftast	
spelar	in	sig	själv	och	lyssnar	hur	det	låter,	även	tillsammans	med	andra,	och	på	det	viset	
förstärker	lärandet	och	memoreringen.	Intervjuperson	5	menar	att	hen	använde	gehöret,	
förutom	att	lyssna	på	musiken	hen	spelar,	på	så	sätt	att	det	blir	källan	till	musiken	om	inga	
noter	finns	på	musiken	som	ska	memoreras.		
	
Inom	de	musiker	som	har	folkmusik	som	huvudgenre	menar	intervjuperson	2	och	inter-
vjuperson	6	att	de	både	använder	gehöret	genom	att	lyssna	på	musiken	som	ska	memore-
ras	för	att	memorera	den.	Genom	att	endast	lyssna	på	låtar	kan	 intervjuperson	2	sedan	
utveckla	stämmor	med	hjälp	av	sången.	Intervjuperson	6	berättar	att	hen	använder	sig	av	
gehöret	som	enda	källa	för	lärande	och	memorering	av	musiken.	Hen	menar	alltså	att	hen	
kan	lyssna	på	musik	utan	att	spela	på	instrument	och	ändå	lära	sig	den.	Som	exempel	be-
rättar	intervjuperson	4	att	hen	använder	gehöret	för	att	memorera	hela	arrangemang.	Hen	
förklarar	hur	processen	fungerar	och	menar	att	först	memoreras	själva	låten	eller	låtarna,	
vad	som	händer	mellan	varven	och	sedan	formen	för	att	komma	vidare	till	ett	helt	ar-
rangemang.		

5.4	Minnas	memorerad	musik	
För	att	minnas	musik	som	är	memorerad	sedan	förut	finns	det	olika	tekniker.	Här	presen-
teras	de	olika	intervjupersonernas	tekniker	för	att	minnas	redan	memorerad	musik.		
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5.4.1	Klassiska	musiker	om	att	minnas	memorerad	musik	
För	att	minnas	 redan	memorerad	musik	har	de	olika	 intervjupersonerna	olika	 sätt	 att	
jobba.	Intervjuperson	1	menar	att	hen	plockar	fram	noterna	på	musik	om	det	är	så	att	delar	
eller	hela	musiken	har	glömts	bort,	eller	bara	för	att	kontrollera	att	minnet	inte	minns	fel.	
Hen	berättar	att	”jag	liksom	plockar	fram	dem	och	bara	kollar	så	jag	inte	minns	fel”.	För	
att	minnas	musik	som	redan	är	memorerad	menar	intervjuperson	3	att	”om	du	håller	igång	
det	en	gång	i	veckan”	och	spelar	igenom	den	minns	du	den	på	ett	bra	sätt.	Intervjuperson	
5	menar	att	tiden	är	en	aspekt	i	det	hela	och	att	hen	tar	upp	musiken	igen	när	hen	behöver	
den.	Hen	menar	att	”hjärnan	är	ju	lite	rolig	så	att	oftast	funkar	det	ju”.	

5.4.2	Folkmusiker	om	att	minnas	memorerad	musik	
”Av	någon	anledning	så	har	jag	oerhört	bra	låtminne”,	menar	intervjuperson	2.	Hen	berät-
tar	att	för	att	komma	ihåg	hur	låtar	går	som	memorerades	för	länge	sen	”räcker	det	med	
att	jag	hör	början	på	den	så	kommer	den	fram”.	För	att	minnas	låtar	som	tidigare	memo-
rerats	försöker	intervjuperson	4	”samla	låtar	i	en	pärm	som	jag	har	på	noter	och	låtar	på	
iTunes	som	jag	har	plankat	eller	spelat,	och	låtar	i	telefonen	som	jag	har	spelat	in	någon	
gång”.	Intervjuperson	6	berättar	att	”jag	kommer	faktiskt	troligen	ihåg	det	mesta	jag	har	
spelat”.	När	något	glöms	bort	menar	hen	att	det	faller	på	en	”fingersättningsproblematik”	
och	vidare	menar	hen	att	”det	sitter	så	mycket	i	muskelminnet”.	Intervjupersonen	menar	
alltså	att	mycket	minne	sitter	i	musklerna	hur	fingrarna	rör	sig	och	hur	det	känns	att	spela	
musiken.	

5.4.3	Slutsats	
Denna	del	av	resultatet	har	tagit	upp	vad	intervjupersonerna	tänker	och	går	tillväga	för	
att	minnas	redan	memorerad	musik.	Bland	de	intervjupersoner	som	har	klassisk	musik	
som	huvudgenre	menar	intervjuperson	3	att	om	musiken	spelas	igenom	ungefär	en	gång	i	
veckan	sitter	den	kvar	i	minnet.	Både	intervjuperson	1	och	intervjuperson	5	menar	att	mu-
siken	oftast	finns	kvar	i	minnet.	Men	intervjuperson	1	tar	fram	noterna	och	dubbelkontrol-
lerar	om	något	parti	känns	osäkert,	medan	intervjuperson	5	generellt	tar	fram	musiken	
när	den	behövs	igen.		
	
Alla	intervjupersoner	med	folkmusik	som	huvudgenre	menar	att	de	har	bra	låtminne	eller	
system	för	att	minnas	låtar.	Intervjuperson	2	menar	att	det	räcker	att	höra	hur	låtar	börjar	
så	minns	hen	hur	de	är	och	intervjuperson	6	berättar	att	hen	troligtvis	kommer	ihåg	det	
mesta	hen	har	spelat.	Intervjuperson	4	har	ett	system	för	olika	medier	för	att	samla	och	
minnas	musik	som	hen	har	spelat	och	memorerat.		

5.5	Mental	övning	som	verktyg	för	att	memorera	och	minnas	musik	
Förekommer	mental	övning	som	ett	verktyg	för	att	underlätta	memorering	eller	för	att	
underhålla	redan	memorerad	musik?	Här	presenteras	intervjupersonernas	olika	syn	på	
och	metoder	för	detta.	

5.5.1	Klassiska	musiker	om	mental	övning	för	att	memorera	och	minnas	musik	
Intervjuperson	1	menar	 angående	 aspekten	 att	 öva	mentalt	 för	 att	minnas	 att	 när	hen	
övade	på	till	exempel	vanliga	stycken	för	flöjt	”då	vet	jag	att	jag	var	så	inne	i	det	så	att	jag	
gick	och	tänkte	de	där	räkorna	även	när	jag	inte	övade,	att	de	bara	liksom	spelade	upp	i	
min	hjärna	liksom,	även	om	jag	kunde	vara	upptagen	med	andra	saker”.	Vidare	menar	hen	
att	”jag	både	hör	melodin	och	liksom	känner	hur	det	känns	i	fingrarna”.	Detta,	berättar	
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intervjupersonen,	förekommer	utan	att	ett	instrument	finns	tillhanda.	Hen	säger	också	att	
före	hen	ska	sova	och	är	avslappnad	snurrar	musiken	”ett	par	varv”	i	huvudet.	Vid	frågan	
om	mental	övning	menar	intervjuperson	3	att	hen	är	en	person	som	”alltid	går	och	visslar	
och	sjunger”	och	detta	”framförallt	nu	när	jag	skriver	mycket	musik”.	Här	verkar	intervju-
personen	mena	att	via	vissling	och	sång	finns	det	någon	slags	övningsprocess	även	utan	
att	ha	instrumentet	till	hands.	Intervjuperson	5	menar	att	”jag	har	ofta	låtar	i	huvudet”.	
Vidare	menar	hen	att	”håller	man	på	med	någonting	så	blir	det	ju	den	låten	som	man	har	
i	huvudet,	eller	jag	har	i	huvudet”.	Intervjupersonen	menar	att	den	musik	hen	spelar	och	
övar	på	just	nu	ofta	är	det	som	hen	har	i	huvudet.	Och	hen	menar	även	att	det	är	”medvetet	
eller	omedvetet	faktiskt,	det	är	nog	både	och”.	

5.5.2	Folkmusiker	om	mental	övning	som	verktyg	för	att	memorera	och	minnas	musik	
Intervjuperson	2	menar	på	frågan	om	hen	övar	mentalt	någon	gång	att	hen	gör	det.	Inter-
vjupersonen	berättar	att	”om	det	är	låtar	jag	ska	spela	stämmor	på	så	brukar	jag	lyssna	
på	dem	i	bilen”.	Intervjuperson	4	tar	ett	exempel	på	om	det	är	instrumentalmusik	som	hen	
ska	lära	sig.	Hen	menar	att	”då	måste	jag	inte	hålla	igång	det	i	fingrarna,	utan	det	kan	vara	
att	jag	sjunger	det	inombords.	Men	helst	vill	jag	veta	tonart	för	att	veta	vilket	capo	jag	har”.	
Hen	menar	att	med	hjälp	av	sång	inombords	kan	övning	ske	på	musiken.	I	motsats	till	de	
både	tidigare	svaren	menar	intervjuperson	6	att	”jag	tror	inte	att	jag	gör	det,	i	ett	aktivt	
övande,	för	att	försöka	minnas	melodin”.	Hen	menar	också	att	väldigt	ofta	snurrar	låtar	i	
huvudet,	till	exempel	under	den	gjorda	intervjun.	Det	förklarar	hen	med	att	”det	är	som	
en	läckande	kran,	den	är	inte	avstängd”.	Intervjupersonen	menar	att	musiken	får	snurra	
fritt	i	huvudet.			

5.5.3	Slutsats	
De	intervjupersoner	som	har	klassisk	musik	som	huvudgenre	menar	alla	att	de	övar	men-
talt	på	musik	på	ett	eller	annat	sätt.	För	intervjuperson	1	snurrar	ofta	musik,	eller	delar	av	
musik,	i	huvudet	när	det	är	specifik	musik	som	hen	övar	på	för	tillfället.	För	intervjuperson	
3	är	det	snarare	att	hen	visslar	och	sjunger	på	musik	som	en	kompletterande	process	när	
hen	skriver	musik.	Den	musik	som	intervjuperson	5	håller	på	med	för	stunden	är	ofta	den	
som	snurrar	i	hens	huvud.	Även	de	intervjupersoner	som	har	folkmusik	som	huvudgenre	
har	alla	ofta	musik	i	huvudet	eller	sjunger	för	att	öva.	Intervjuperson	2	sjunger	stämmor	
när	hen	är	på	resande	fot,	intervjuperson	4	brukar	sjunga	melodier	inombords	för	att	min-
nas	musiken	och	intervjuperson	6	har	ofta	musik	som	snurrar	i	huvudet,	som	en	hela	tiden	
läckande	kran.		

5.6	Övriga	väsentliga	verktyg	
Nedan	presenteras	andra	verktyg	från	intervjupersonerna	som	författaren	anser	vara	vä-
sentliga	för	studien.		

5.6.1	Improvisation	och	känslor	som	verktyg	för	att	memorera	musik	utantill		
Efter	att	ha	spelat	ett	instrument	under	många	år	menar	intervjuperson	1	att:		
	

Jag	tror	att	man	liksom,	det	är	som	att	när	man	har	spelat	ett	instrument	mycket	
så	sätter	sig	gehöret	i	fingrarna	liksom.	Det	är	som	att	man…	skalorna	sitter	där.	
Det	sker	samtidigt	då	att	man	hör	tonen	när	man	spelar	samtidigt	som	man	kän-
ner	greppen.	Då	är	det	ju	mycket	lättare	att	minnas	även	svårare	grejer.	(Inter-
vjuperson	1)	
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Hen	menar	 att	 gehöret	 och	 de	 fysiska	 rörelserna	 i	 fingrarna	 börjar	 samarbeta	 för	 att	
kunna	memorera	mer	och	svårare	musik.		
	
Intervjuperson	3	tar	upp	en	tanke	om	memorering	och	varför	en	sådan	process	kan	vara	
lättare	eller	svårare	för	olika	individer.	På	musikhögskolan	upplevde	hen	att	hen	”memo-
rerade	saker	snabbare”	än	sina	kamrater.	Vidare	tror	hen	att	det	berodde	på	att	hen	hade	
en	studieteknik	 från	gymnasiet	som	kunde	överföras	 till	övningen.	Hen	menar	att	 ”det	
kom	nog	av	att	jag	hade	en	studieteknik	som	många	av	dem	inte	hade”.	Många	av	inter-
vjupersonens	studiekamrater	hade	inte	gått	vanligt	gymnasium	som	hen	hade	gjort.	För	
att	känna	sig	mer	fri	i	musiken	och	kunna	rädda	oönskade	problematiska	situationer	vid	
konserter	säger	intervjuperson	3	även	att	”jag	improviserar	väldigt	mycket,	och	där	tycker	
jag	också	att	där	måste	jag	nästan,	jag	står	ju	och	leker	med	varje	tonart	nästan	varje	dag”.	
Detta	menar	hen	gör	att	hen	kan	känna	sig	mer	fri	i	sitt	musicerande.		
	
Det	kan	kännas	på	olika	sätt	och	det	kan	vara	olika	sinnen	som	används	när	musik	memo-
reras	via	gehöret	eller	via	noter.	Intervjuperson	5	menar	att:	
	

Det	är	mer	det	analytiska	när	man	läser	noter	och	mer	känslomässigt	utantill.	
Man	tänker	ju	ibland	att	det	här	ska	låta	som	en	skog	eller	som	en	ledsen	svan	
eller	så.	Då	känns	det	också	som	det	är	andra	sinnen	som	påverkas	liksom.	Att	
det	oftast	blir	bättre	om	man	tar	till	det	också.	(Intervjuperson	5)	

	
Hen	pratar	om	att	vilken	känsla	som	finns	i	kroppen	eller	som	det	önskas	att	musiken	ska	
låta	som	påverkar	memoreringen	och	även	hur	det	 låter	om	musiken.	Att	använda	det	
känslomässiga	vid	musicerande	utantill	menar	hen	är	bra.	

5.6.2	Andra	genrer,	scenkommunikation	och	långtidsminne	som	verktyg	för	att	memorera	
musik	utantill	
Vid	en	fråga	om	intervjuperson	1	ser	en	fördel	med	att	testa	på	andra	genrer	än	den	som	
är	hens	huvudgenre	menar	hen	att	det	är	bra.	”Man	får	erfarenheter	och	lär	sig	alltid	av	
alla	möten”,	menar	intervjupersonen.	Intervjupersonen	kan	mena	att	om	en	klassisk	mu-
siker	testar	på	gehörsbaserad	musik	kan	det	gynna	musicerandet	och	memorerandet	i	sin	
huvudgenre,	och	vice	versa.		
	
Intervjuperson	4	berättar	vad	hen	anser	som	en	av	de	viktigaste	ingredienserna	till	varför	
hen	håller	på	med	musik,	som	kopplas	till	att	ha	memorerat	musiken	utantill:	
	

Det	som	är	fördel	med	att	kunna	det	utantill	tycker	jag	är	just	att	det	blir	en	helt	
annan	kommunikation	på	scen	mellan	musikerna.	Så	jag	känner	att	för	mig	är	
det	absolut	en	av	de	viktigaste	ingredienserna	och	varför	jag	håller	på	med	mu-
sik,	det	är	just	för	att	kommunicera.	Med	mina	medmusiker	och	med	publiken.	
(Intervjuperson	4)	
	

Att	kunna	kommunicera	med	både	medmusiker	och	publik	menar	 intervjupersonen	är	
väldigt	viktigt	för	hen.	Det	är	även	mycket	lättare	att	ha	en	sådan	kommunikation	utan	
noter	och	notställ	i	vägen,	fortsätter	hen.	
	
Vid	berättande	om	hur	intervjuperson	6	menar	att	hen	har	förstått	hur	minnet	fungerar	
tar	hen	upp	att:	
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Musiken	ligger	i	ett	annat	minnescentrum	än	språkminnet	till	exempel.	Det	lig-
ger	väldigt	långt	bak	i	reptilhjärnan.	Det	gehörsmässiga	inlärandet	och	härman-
det	sätter	sig	där.	Medan	notläsningsminnet	sätter	sig	i	ett	annat	musikcentrum	
i	hjärnan.	(Intervjuperson	6)	
	

Intervjupersonen	menar,	utan	vetenskapliga	belägg,	att	musik	som	memorerats	via	gehö-
ret	sparas	långt	bak	i	reptilhjärnan	och	att	den	inte	försvinner	så	lätt	ur	minnet,	till	skill-
nad	från	musik	memorerad	från	noter	som	sätter	sig	i	ett	annat	musikcentrum	i	hjärnan.	
Vidare	menar	hen	att	”långt	efter	att	språket	har	försvunnit,	så	är	det	musiken.	Man	kan	
fortfarande	sjunga	och	nynna	på	melodier”.		

5.7	Sammanfattning	
Från	intervjuerna	framkom	det	att	alla	sex	intervjupersoner	memorerade	musik	utantill,	
om	än	i	olika	utsträckning.	Två	av	 intervjupersonerna	med	klassisk	musik	som	huvud-
genre	menar	att	mycket	av	deras	memorering	sker	oavsiktligt	eller	utan	att	något	extra	
fokus	läggs	på	det.	Två	av	intervjupersonerna	med	folkmusik	som	huvudgenre	menade	
att	mycket	aktiv	tid	läggs	på	att	memorera	musik	utantill.	Det	är	noter	och	gehöret	som	är	
de	två	stora	metoderna	för	att	memorera	musik	utantill.	De	tre	klassiska	intervjuperso-
nerna	börjar	alla	med	den	stora	hela	notbilden	för	att	sedan	krympa	ner	den	till	delar	och	
öva	tills	det	sitter.	Specifika	metoder	som	används	är	att	markera	partier	som	är	 lika	 i	
noterna	med	färgpenna,	titta	på	harmonierna	för	att	underlätta	lärandet,	öva	en	del	utan	
noterna	och	att	öva	långsamt.	De	tre	folkmusikaliska	intervjupersonerna	menar	att	noter	
kan	vara	ett	bra	verktyg	men	att	de	har	sina	begränsningar	i	folkmusik.	Det	blir	svårare	
att	minnas	musiken	om	den	lärts	in	med	noter	från	början,	men	är	det	en	kort	lärande-
process	som	måste	till	för	en	konsert	där	noterna	ändå	kan	användas	går	det	oftast	snabb-
bare	att	lära	sig	musiken	från	noterna.		
	
När	det	gäller	memorering	via	gehöret	menar	alla	de	klassiska	intervjupersonerna	att	de	
lyssnar	på	musiken	de	ska	spela	som	en	kompletterande	metod	till	noterna,	antingen	på	
inspelningar	som	finns	eller	genom	att	spela	in	sig	själv.	De	tre	intervjupersoner	med	folk-
musik	som	huvudgenre	pratar	alla	om	att	gehöret	används	flitigt	vid	memorering.	Gehö-
ret	används	både	till	låtinlärning,	för	att	göra	stämmor	på	resande	fot	och	för	att	memo-
rera	hela	arrangemang.	För	att	minnas	memorerad	musik	menar	intervjuperson	3	att	en	
genomspelning	per	vecka	av	musiken	gör	att	den	sitter	kvar	 i	minnet.	Intervjuperson	1	
minns	ofta	musiken	men	tar	fram	noter	om	det	finns	luckor	i	minnet,	och	intervjuperson	
5	tar	ofta	upp	stycken	och	låtar	igen	först	när	de	behövs.	Här	skiljer	sig	metoderna	och	
inställningen	till	att	minnas	musik	mellan	de	klassiska	musikerna.	Inom	de	tre	folkmusi-
kerna	är	det	också	olika	svar.	En	av	dem	minns	låten	bara	hen	hör	starten,	en	annan	minns	
troligen	i	princip	alla	låter	hen	har	spelat	och	en	tredje	har	ett	system	för	att	lagra	musik	
i	olika	medier	för	att	minnas	och	spara	den.			
	
Mental	övning	utan	instrument	ägnar	sig	alla	klassiska	intervjupersoner	åt,	ofta	genom	
att	musik,	eller	partier	av	musiken,	snurrar	i	hjärnan.	Att	även	sjunga	eller	vissla	aktuell	
musik	nämns	som	en	metod.		Även	de	folkmusikaliska	intervjupersonerna	har	ofta	musik	
som	snurrar	i	huvudet,	antingen	medvetet	eller	omedvetet.	Med	hjälp	av	det	kan	de	öva	
på	melodier	och	göra	stämmor	utan	att	ha	instrument	till	hands.	
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6	Diskussion	
I	detta	kapitel	belyses	resultatet	i	relation	till	tidigare	presenterad	litteratur	och	valt	per-
spektiv	på	lärandet.	De	teman	som	lyfts	fram	berör	i	huvudsak	memorering	av	musik	via	
noter	och	via	gehöret.	Därefter	tas	mina	egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	och	yrkes-
relevans	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	upp.		

6.1	Resultatdiskussion		
Att	minnas	eller	att	inte	minnas,	det	är	frågan.	Under	arbetets	gång	med	denna	studie	har	
jag	intervjuat	sex	personer	på	en	hög	musikalisk	nivå,	tre	med	klassisk	musik	som	huvud-
genre	och	tre	med	folkmusik	som	huvudgenre.	De	har	alla	fått	svara	på	samma	grundfrå-
gor	om	hur	de	själva	går	tillväga	när	de	ska	memorera	musik	utantill.	Resultatet	visade	att	
det	fanns	både	likheter	och	olikheter,	både	mellan	genrerna,	inom	genrerna,	mellan	indi-
vider	inom	samma	genre	och	mellan	individer	mellan	de	olika	genrerna.	Det	framkom	att	
memorering	efter	noter	och	memorering	via	gehör	är	de	två	vanligaste	använda	meto-
derna	bland	intervjupersonerna.	Här	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	tidigare	forsk-
ning	och	de	valda	teoretiska	perspektiven.	

6.1.1	Alla	memorerar	
Alla	intervjupersoner	i	föreliggande	resultat	menar	att	de	memorerar	musik	utantill,	om	
än	i	olika	utsträckning	och	mer	eller	mindre	aktivt.	Dessutom	berättade	fyra	av	de	sex	
intervjupersonerna	att	de	hade	lätt	för	att	minnas	en	specifik	sak,	som	siffror	eller	känslor.	
Ginsborg	(2011)	menar	att	alla	människor	har	samma	minnesstruktur,	men	trots	det	har	
vissa	människor	bättre	minne	än	andra.	Vidare	menar	Arden	(2002)	att	för	att	utveckla	
sitt	minne	behövs	dels	motivation	för	att	göra	det	och	dels	en	förståelse	i	hur	minnet	fun-
gerar.	Resultatet	i	föreliggande	studie	är	att	två	av	tre	intervjupersoner	med	klassisk	mu-
sik	som	huvudgenre	uppger	att	de	memorerar	mycket	musik	omedvetet	när	de	övar	och	
spelar.	Vidare	menar	två	av	de	tre	intervjupersonerna	med	folkmusik	som	huvudgenre	att	
de	lägger	mycket	aktiv	tid	på	att	memorera.	Radocy	(1980)	menar	att	musiker	etablerar	
kunskaper	genom	till	exempel	igenkännandet	av	vanliga	rytmer	och	melodiska	fragment.	
Det	kan	passa	 ihop	med	att	några	 intervjupersoner	 i	 föreliggande	 resultat	memorerar	
oavsiktligt,	 kanske	 med	 hjälp	 av	 dessa	 egenskaper,	 och	 att	 folkmusiker	 generellt	 har	
breda	sådana	kunskaper	som	utnyttjas	hela	tiden.	Detta	är	ett	musikaliskt	lärande	och	en	
sådan	typ	av	 lärande	äger	rum	i	en	musikkulturellt	 inramad	kontext	som	avgörs	av	de	
lärande	musikernas	 förtrogenhet	med	 den	 aktuella	musiktraditionen,	menar	Hultberg	
(2009).	Föreliggande	intervjupersoner	ser	ut	att	vara	så	pass	förtrogna	med	sin	genre	att	
ett	stort	musikaliskt	lärande	sker,	i	form	av	till	exempel	omedveten	memorering.	

6.1.2	Med	noter	som	verktyg	
Ett	av	de	två	stora	teman	som	framkom	i	föreliggande	resultat	var	memorering	av	musik	
utantill	utifrån	noter.	Det	framkom	att	alla	intervjupersoner	med	klassisk	musik	som	hu-
vudgenre	utgår	från	en	notbild	i	det	första	stadiet	av	en	memoreringsprocess.	De	nämner	
också	att	de	utgår	från	den	stora	notbilden	i	det	första	stadiet	för	att	sedan	bryta	ner	mu-
siken	 i	mindre	delar	och	övar	den	på	det	viset.	För	att	memorera	musik	har	Ginsborg	
(2011)	tre	konkreta	tips	på	vad	som	kan	hjälpa	till	på	vägen.	Ett	av	dessa	tips	är	det	som	
framkommer	i	föreliggande	resultat,	att	dela	upp	och	öva	musiken	i	små	konkreta	delar.	
Utifrån	detta	skulle	denna	metod	kunna	vara	ganska	utbredd	bland	musikutövare.	Vidare	
framkom	det	också	några	olika	metoder,	eller	knep,	som	intervjupersonerna	använder	
tidigt	under	processen	för	att	memorera	utifrån	en	notbild.	Det	är	knep	som	att	markera	



	
	

36	

partier	som	är	 lika	 i	noterna	och	musiken	med	färgpenna,	 titta	på	harmonierna	för	att	
underlätta	 lärandet,	öva	en	del	utan	noterna	och	att	öva	 långsamt.	Dessa	knep	som	de	
föreliggande	intervjupersonerna	använder	kan	kopplas	ihop	med	ett	annat	av	Ginsborgs	
(2011)	tips	för	att	memorera	musik.	Det	tipset,	som	är	det	första	av	de	tre	tips	hon	tar	
upp,	innebär	att	analysera	musiken	som	ska	memoreras	för	att	förstå	och	organisera	den	
genom	att	använda	olika	begrepp	som	då	bildar	en	övergripande	ram.	Inom	detta	tips	av	
Ginsborg	kan	många	metoder	och	alla	de	knep	som	intervjupersonerna	delgav	ovan	passa	
in.	Säljö	(2000)	menar	att	människan	är	en	läraktig	art	och	att	förmågan	att	ta	vara	på	
erfarenheter	och	använda	dessa	 i	 framtida	sammanhang	är	ett	av	hennes	mest	utmär-
kande	drag.	Det	syns	i	föreliggande	resultat	att	intervjupersonerna	använder	erfarenheter	
och	metoder	som	de	tidigare	lärt	sig	för	att	memorera	musik,	som	att	markera	i	noterna	
med	färgpenna	och	att	öva	långsamt.		
	
Svaren	från	intervjupersonerna	med	folkmusik	som	huvudgenre	spretade	i	föreliggande	
studie	lite	mer	än	svaren	från	intervjupersonerna	med	klassisk	musik	som	huvudgenre.	
Åsikter	som	kom	fram	var	till	exempel	att	noter	kan	vara	ett	bra	verktyg	även	i	folkmusik	
och	att	ett	lärande	kan	gå	snabbare	om	de	används.	Säljö	(2005)	menar	att	idag,	till	skill-
nad	mot	långt	bak	i	tiden	innan	digitaliseringen,	har	vi	bättre	förutsättningar	för	att	min-
nas	saker	och	att	vi	inte	längre	är	begränsade	av	vår	kapacitet	att	hålla	något	i	huvudet,	
utan	vi	kan	skriva	ner	det	vi	behöver	minnas	på	olika	sätt	och	i	olika	medier.	Noter	är	ett	
sätt	att	skriva	ner	något	som	behöver	minnas	och	i	föreliggande	resultat	menar	en	av	in-
tervjupersonerna	med	klassisk	musik	som	huvudgenre	att	noter	kan	vara	ett	bra	verktyg,	
men	att	de	samtidigt	har	sina	begränsningar.	Till	detta	menar	en	annan	intervjuperson	
med	klassisk	musik	som	huvudgenre	att	det	kan	gå	snabbare	att	lära	sig	musik	utifrån	en	
notbild.	I	föreliggande	resultat	framkommer	att	noter,	enligt	dessa	intervjupersoner,	kan	
vara	bra	verktyg	och	att	de	kan	snabba	på	processen	att	lära	sig	musiken.	Den	teknolo-
giska	utvecklingen	som	har	skett	de	senaste	åren,	genom	till	exempel	internet	och	sociala	
medier,	har	påverkat	möjligheten	till	hur	vi	kan	få	tag	på	olika	noter	(Säljö,	2000).	Denna	
utveckling,	tillsammans	med	hur	hjälpande	noter	kan	vara	vid	lärande	av	musik,	kan	ha	
lett	till	att	mängden	låtar	som	en	individ	kan	idag	är	mycket	fler	än	för	till	exempel	50	år	
sedan.		

6.1.3	Noternas	svaghet	
Att	noter	även	har	nackdelar	går	att	utläsa	i	föreliggande	resultat.	En	intervjuperson	me-
nar	att	det	blir	svårare	att	minnas	musiken	om	den	lärts	in	med	hjälp	av	noter.	Hen	menar	
vidare	att	hjärnan	kan	bli	lat	och	vänja	sig	vid	att	ha	musiken	framför	sig	på	noter.	Detta	
tolkar	jag	som	att	intervjupersonen	menar	att	om	hjärnan	övar	in,	eller	spelar	med	no-
terna	framför	sig,	aktiveras	inte	memoreringsprocessen	på	samma	sätt,	utan	istället	blir	
personen	van	att	spela	med	noterna	framför	sig.	Säljö	(2000)	skriver	att	för	många	hundra	
år	sedan	fördes	lagtexter,	religiösa	myter,	släkttavlor	och	andra	väsentliga	information	
vidare	genom	muntlig	återgivelse	från	generation	till	generation	och	då	var	processen	att	
memorera	 viktig	 information	 av	 största	 väsentlighet.	 Idag	behöver	 vi	 inte	minnas	 alla	
dessa	saker	i	huvudet	för	de	går	att	skriva	ner	på	många	olika	sätt.	På	samma	sätt	kan	det	
vara	med	memorering	av	musik;	vi	kanske	inte	behöver	memorera	musiken	för	att	den	
finns	på	noter	och	den	vetskapen	kanske	gör	oss	lata,	direkt	eller	indirekt.		
	
När	musik	ska	läras	in	från	noter	menar	Peretz	och	Zatorre	(2005)	att	det	är	många	se-
kventiella	processer	som	ska	jobba	tillsammans	när	en	stor	mängd	information	når	mu-
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sikern	under	ett	väldigt	kort	ögonblick.	Dock	får	musikern	passa	upp	då	en	ytlig	uppfatt-
ning	av	musiken,	som	bara	grundar	sig	i	muskelminnet,	kommer	falla	isär	under	press,	
menar	Klickstein	(2009).	I	föreliggande	resultat	framkommer	att	musik	memorerad	från	
ett	notblad	fastnar	grundare	i	minnet	och	lätt	kan	glömmas	bort.	Det	skulle	kunna	ha	att	
göra	med	att	musiken	egentligen	framför	allt	fastnar	i	muskelminnet.	Vidare	framkommer	
att	tiden	som	finns	till	förfogande	kan	vara	bidragande	till	om	noter	används	eller	inte	för	
att	memorera	musik.	Till	exempel	har	föreliggande	resultat	visat	att	om	tiden	är	knapp	
kan	musiken	med	fördel	spelas	efter	noter	på	konserter.		

6.1.4	Med	gehöret	som	verktyg	
Att	använda	gehöret	vid	memorering	av	musik	är	något	som	i	föreliggande	resultat	fram-
kommer	att	alla	intervjupersoner	gör.	Gehöret	kan	i	en	memoreringssituation	ses	som	en	
koppling	till	en	mästare,	som	kan	vara	den	källa	där	musiken	som	ska	memoreras	kom-
mer	från.	Det	framkommer	att	gehöret	används	på	olika	sätt	under	en	process	att	memo-
rera	musik.	Till	exempel	används	det	genom	att	lyssna	på	inspelningar	av	den	musik	som	
ska	läras	in	för	att	komplettera	noterna.	Ett	annat	sätt	att	använda	gehöret	på	är	att	spela	
in	sig	själv	för	att	i	efterhand	kunna	lyssna	på	hur	det	låter	och	att	utveckla	musiken	på	
det	sättet.	Dessutom	används	gehöret	renodlat	för	att	lyssna	sig	till	och	lära	sig	hela	me-
lodier,	låtar	och	arrangemang.	Som	Nielsen	och	Kvale	(2000)	menar	har	sättet	att	gå	i	lära	
hos	en	mästare	för	att	lära	sig	färdigheter	används	i	många	hundra	år.	Genom	att	använda	
gehöret	på	det	sätt	intervjupersonerna	berättar	så	tar	de	över,	och	tar	till	sig,	ny	kunskap	
från	någon,	eller	något	annat.	Gehöret	kan	då	ses	som	ett	verktyg	för	att	ta	till	sig	det	som	
mästaren	delger.	Säljö	(2000)	menar	att	detta	kallas	för	att	appropriera,	vilket	innebär	att	
vi	lär	oss	kunskaper	från	andra	människor	i	samspelssituationer.	
	
Arbetssättet	att	memorera	är	väldigt	gammalt	och	har	utvecklats	med	människan	i	flera	
århundraden.	Förr	 i	 tiden	var	memoreringen	en	process	som	var	 livsviktig	 för	att	 föra	
vidare	till	exempel	lagar	och	släktträd,	menar	Säljö	(2000).	Än	idag	memorerar	människor	
ting,	om	än	inte	i	samma	utsträckning.	Kan	det	vara	på	det	viset	att	som	utvecklingen	har	
gått,	med	internet	och	alla	möjligheter	att	skriva	ner	saker,	så	har	människans	minnesför-
måga	samtidigt	försämrats?	Det	som	verkar	ha	ändrats	genom	åren	med	musikers	memo-
rering	och	användandet	av	gehöret	är	att	det	nu	är	möjligt	att	lära	sig	musiken	från	en	
extern	ljudkälla,	som	inte	är	en	annan	individ,	vilket	utifrån	föreliggande	resultat	ser	ut	
att	vara	en	vanlig	företeelse	idag.		
	
Föreliggande	intervjupersoner	med	folkmusik	som	huvudgenre	visar	tydligt	på	att	det	är	
gehöret	som	är	den	huvudsakliga	källan	till	lärande	och	memorering	av	musik.	De	använ-
der	gehöret	till	i	princip	samma	saker,	men	de	specificerar	olika	delar.	Det	som	presente-
ras	är	till	exempel	att	gehöret	används	för	att	lära	sig	hela	melodier,	för	att	göra	stämmor	
och	för	att	memorera	hela	arrangemang.	I	sin	forskning	menar	Olsson	(2008)	att	i	folk-
musiken	lärs	låtarna	ofta	in	i	etapper,	med	melodin	som	första	etapp.	Även	i	föreliggande	
resultat	framkommer	det	att	detta	är	ett	sätt	som	förekommer	vid	lärande	av	låtar.	Vidare	
menar	Olsson	att	den	andra	etappen	är	tillägg	av	till	exempel	drillar	och	ornament.	Efter	
denna	etapp	känns	 inte	steget	 långt	till	att	börja	göra,	eller	memorera	redan	befintliga	
arrangemang,	vilket	även	framkommer	att	intervjupersoner	också	uppger	att	de	gör.			

6.1.5	Utbyte	av	kunskap	som	verktyg	
Knudsen	(1998)	tar	upp	en	likhet	i	lärande	av	klassisk	musik	och	folkmusik;	att	det	ofta	
handlar	om	härmning	för	att	lära.	När	härmning	används	som	metod	är	det	dock	oftast	
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med	hjälp	av	en	närvarande	lärare.	Dock	är	detta	inte	något	som	någon	av	föreliggande	
intervjupersoner	med	klassisk	musik	som	huvudgenre	har	uppgett	att	de	använder	sig	av.	
Däremot	kan	det	utläsas	 från	 föreliggande	studies	resultat	att	 intervjupersonerna	med	
folkmusik	som	huvudgenre	använder	sig	av	denna	metod,	även	om	det	inte	handlar	om	
en	lärandesituation	med	en	närvarande	lärare.	Låtar	kan	till	exempel	läras	ut	och	läras	
vidare	individer	emellan	i	olika	musikaliska	situationer.	Även	detta	kan	kopplas	till	ap-
propriering.	
	
I	Vygotskys	idévärld	finns	en	suggestiv	tanke	att	människor	ständigt	befinner	sig	under	
förändring	och	utveckling.	Detta	kallas	alltså	för	att	appropriera	och	betyder	att	vi	tar	över	
och	tar	till	oss	kunskaper	från	våra	medmänniskor	 i	samspelssituationer	(Säljö,	2000).	
Vid	exempelvis	låtutlärning	via	gehöret	är	det	detta	som	sker,	vilket	i	föreliggande	resultat	
tas	upp	som	en	metod	för	att	lära	sig	musik.	Säljö	menar	att	vid	lärande	av	musik	från	till	
exempel	en	vän	eller	en	 lärare	är	det	 just	kunskaper	som	vi	 tar	till	oss	 från	den	andra	
individen.	

6.1.6	Minnet	som	hjälpmedel	och	verktyg	
När	musik	är	memorerad,	hur	ska	den	då	kunna	bevaras	och	minnas	för	att	den	inte	ska	
glömmas	och	försvinna	bort?	Walker	(2005)	menar	att	en	effekt	som	inte	är	så	förstådd	
är	att	pauser	ger	tid	för	neuropsykologiska	processer	i	minnet	att	stärkas.	Detta	som	Wal-
ker	menar	indikerar	att	pauser	i	övning	kan	hjälpa	musikern	att	memorera	och	minnas	
musiken	på	en	djupare	nivå.	Det	framkommer	i	föreliggande	resultat	att	om	musiken	som	
redan	är	memorerad	spelas	igenom	en	gång	i	veckan	sitter	den	kvar	i	minnet.	Detta	kan	
ses	som	pauser	som	hjälper	till	att	processa	musiken	så	att	den	stannar	kvar	 i	minnet.	
Detta	är	även	en	metod	som	jag	tror	både	används	och	kan	användas	ännu	mer	vid	övning	
för	att	öka	möjligheten	att	minnas	musik.	De	tre	intervjupersonerna	med	folkmusik	som	
huvudgenre	menar	att	de	antingen	har	bra	låtminne	eller	ett	system	för	att	minnas	musik.	
Kan	det	vara	på	det	viset	att	musiker	som	oftast	spelar	och	lär	sig	efter	gehör	utvecklar	
ett	annat	sorts	minne	för	att	minnas	musik	än	de	som	oftare	spelar	efter	noter?	Dock	me-
nar	även	två	av	de	 intervjupersoner	med	klassisk	musik	som	huvudgenre	att	de	oftast	
minns	den	musik	de	har	memorerat.		

6.1.7	Memorerande	utan	instrument	
Fischer	et	al.	(2002)	menar	att	om	individen,	innan	han	eller	hon	ska	sova,	går	igenom	vad	
som	lärdes	under	det	senaste	övningspasset	kan	han	eller	hon	prestera	med	samma	sä-
kerhet	 och	 tempo	 som	 i	 slutet	 på	 det	 föregående	 övningspasset	 vid	 nästa	 speltillfälle.	
Detta	är	något	som	i	föreliggande	resultat	framkommer	att	oavsett	vilken	genre	intervju-
personerna	tillhör	sa	har	de	ofta	musiken	snurrandes	i	hjärnan.	Att	vissla	och	sjunga	upp-
ges	också	vara	saker	som	används	för	att	minnas,	öva	eller	skapa	till	exempel	nya	stäm-
mor	på.	Att	gå	igenom	vad	som	har	lärts	in	under	en	övningsdag,	innan	individen	somnar,	
har	i	tidigare	forskning	visat	sig	vara	användbart	för	att	minnas	det	som	lärts	under	dagen,	
menar	Fischer	et	al.	Kanske	kan	samma	fördelar	finnas	i	att	mentalt	gå	igenom	musik,	eller	
ha	den	rullandes	i	huvudet,	under	hela	det	vakna	dygnet.	
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6.2	Metoddiskussion			
De	metodval	jag	har	gjort	för	denna	studie	anser	jag	har	fungerat	tillfredställande	under	
arbetet.	Till	att	börja	med	var	valet	att	göra	en	kvalitativ	forskning	självklart.	Detta	för	att	
den	har	ett	fokus	på	ord	istället	för	siffror	(Bryman,	2011).	Som	jag	nämnde	i	metodka-
pitlet	har	den	kvalitativa	forskningsstrategin	en	ordningsföljd	av	steg	som	oftast	följs	vid	
en	sådan	studie;	generella	frågeställningar,	val	av	relevanta	platser	och	undersöknings-
personer,	insamling	av	data,	tolkning	av	data,	begreppsligt	och	teoretiskt	arbete	och	rap-
port	om	resultat	och	slutsatser.	Det	är	denna	ordning	jag	har	följt.	Ända	från	början	var	
tanken	att	jämföra	svaren	från	de	olika	genrerna	med	varandra	och	även	mellan	indivi-
derna	i	de	specifika	genrerna.	Till	detta	var	det	självklart	att	välja	den	komparativa	forsk-
ningsdesignen.	Designen	inrymmer	ett	jämförande	mellan	ting,	och	det	är	det	jag	har	an-
vänt:	”den	förutsätter	att	vi	kan	få	en	bättre	förståelse	av	en	viss	social	företeelse	om	vi	
jämför	denna	utifrån	två	eller	fler	motsatta	fall	eller	situationer”	(s.	80).	En	sådan	jämfö-
relse,	så	som	den	är	framskriven	av	Bryman,	har	blivit	aktuell	i	föreliggande	studie	på	det	
viset	att	jag	har	jämfört	resultatet	mellan	båda	genrerna	i	sig,	mellan	intervjupersonerna	
inom	samma	genre	och	mellan	intervjupersonerna	mellan	de	båda	genrerna.		
	
För	att	samla	in	föreliggande	studies	data	har	jag	använt	mig	av	semistrukturerade	inter-
vjuer.	Att	vara	intervjuare	var	en	ny	sits	för	mig	och	en	sits	som	inte	var	helt	självklar.	Det	
var	svårt	att	veta	om	de	öppna	frågorna	jag	valde	att	ställa	var	de	mest	relevanta	för	stu-
dien.	Men	det	gick	bra	och	jag	kom	in	i	rollen	som	intervjuare	ju	fler	intervjuer	jag	genom-
förde.	Johansson	och	Svedner	(2010)	menar	att	intervjuer	är	såpass	frekvent	använda	för	
att	de	ofta	ger	intressanta	svar	på	många	frågor.	Detta	kan	jag	skriva	under	på	och	många	
frågor	ledde	ofta	till	intressanta	sidospår	som	var	av	relevans	för	denna	studie,	vilket	kan	
ses	i	resultatdelen.	Semistrukturerade	intervjuer	var	mycket	användbart	för	mig	i	denna	
studie.	Efter	att	jag	hade	samlat	in	studiens	datamaterial	skulle	de	transkriberas	och	be-
arbetas	på	ett	så	bra	sätt	som	möjligt.	Valet	föll	då	på	att	använda	mig	av	den	tematiska	
analysen	som	analysmetod.	Som	tidigare	nämnts	ville	jag	jämföra	data	från	intervjuper-
sonerna	med	varandra	på	olika	sätt	och	för	att	göra	det	funderade	jag	på	vilken	analys-
metod	som	skulle	passa	bäst.	Valet	föll	då	på	den	tematiska	analysen.	Dessutom	är	det	på	
det	viset	att	inom	en	kvalitativ	dataanalys	är	sökande	efter	olika	teman	ett	av	de	vanlig-
aste	arbetssätten	(Bryman,	2010).	Efter	att	ha	fått	det	klart	för	mig	kändes	valet	enkelt.	
Jag	markerade	svar	från	intervjupersonerna	i	olika	färg	beroende	på	om	de	hade	likheter	
med	varandra	och	handlade	om	ungefär	samma	sak.	Med	den	metoden	kunde	jag	finna	
teman	för	att	sedan	ta	de	vidare	till	ett	jämförande.	
	
Jag	vill	påstå	att	jag	inte	har	haft	några	problem	med	att	metoderna	jag	har	valt	har	satt	
stopp	för	studien	på	något	vis.	Allting	har	flutit	på	bra	och	metoderna	har	jobbat	med	mig	
hela	tiden.	Det	har	gjort	att	studien	och	arbetet	att	skriva	den	har	framskridit	utan	pro-
blem	och	i	den	takt	jag	önskade.	Det	som	kändes	lite	svårt	under	tematiseringen	och	re-
sultatskrivande	var	att	undvika	att	sätta	siffror	på	de	teman	jag	såg,	att	inte	procentuellt	
räkna	ut	vad	som	till	exempel	var	det	mest	övervägande	svaret.	Det	hör	mer	till	den	kvan-
titativa	forskningsdesignen.	Det	var	intressant	att	tänka	lite	på	det	sättet,	fastän	det	inte	
är	något	som	presenteras	i	resultatet.	Men	för	min	egen	del,	och	kanske	lite	för	hur	tanke-
gångarna	flyttades	vidare	till	det	resultat	jag	skrev,	var	det	intressant	att	tänka	på	de	re-
sultat	jag	såg	på	det	viset.		
	
Min	 syn	 på	 studien	 och	 de	metodval	 jag	 gjorde	 är	 att	 alla	metoder	 har	 hjälpt	mig	 att	
komma	fram	till	det	resultat	som	kan	läsas.	Ett	resultat	jag	är	nöjd	över	och	kan	stå	för.	
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6.3	Arbetets	betydelse	
Denna	studie	har	belyst,	utifrån	informanter,	vad	klassiska	musiker	och	folkmusiker	an-
vänder	för	metoder	för	att	memorera	musik	utantill.	Resultatet	blev	blandat	men	med	en	
del	intressanta	likheter.	Jag	tror	att	föreliggande	studie	med	dess	resultat	kommer	att	ha	
betydelse	för,	och	kunna	agera	hjälpmedel,	 för	både	musiklärare	och	musiker.	För	mu-
siklärare	som	söker	en	bredd	i	sitt	musicerande	och	sin	undervisning	kan	resultaten	ge	
nya	inblickar	i	hur	han	eller	hon	kan	öva	för	att	skaffa	sig	en	bredare	kompetens	inom	fler	
genrer.	Den	kompetensen	och	de	olika	arbetssätten	som	kan	fås	från	denna	studie	kan	
läraren	sedan	föra	vidare	till	sina	egna	elever	i	olika	nivåer.	För	musiker	tror	jag	att	före-
liggande	studie	kommer	ha	betydelse	för	att	den	ger	konkreta	tips	och	idéer	på	hur	det	
går	att	ändra,	eller	utveckla,	sin	övning	för	att	nå	bättre	resultat	i	området	att	memorera	
och	minnas	musik	utantill.	Eftersom	studien	belyser	 två	genrer	kommer	 fler	 individer	
kunna	finna	nytta,	information	och	kunskap	från	den.		
	
För	min	egen	del	kommer	studien	 innebära	ungefär	det	 jag	 tror	den	kommer	göra	 för	
andra	som	läser	den.	En	större	inblick	i	hur	det	går	att	tänka	och	arbeta	med	memorering	
av	musik	utantill	i	dessa	två	genrer.	Eftersom	jag	själv	aktivt	utövar	dessa	två	genrer	kom-
mer	jag	kunna	tillämpa	de	tips	och	idéer	som	går	att	utläsa	från	föreliggande	resultat	till	
min	egen	övning	och	musicerande	i	båda	genrerna.	Fortsättningsvis	kommer	jag	kunna	
föra	vidare	de	metoder	som	jag	anser	är	av	värde	till	olika	elever.	Jag	kan	välja	vilka	me-
toder	jag	anser	passar	de	enskilda	eleverna,	och	med	hjälp	av	dem	torde	de	kunna	få	en	
större	inblick	i	hur	det	går	att	arbeta	och	utvecklas	på	sitt	instrument	och	i	sin	genre.	Att	
för	min	egen	generella	del	ha	olika	metoder	att	använda	mig	av	inom	detta	område	torde	
också	bidra	till	att	utveckla	tankar	om	egna	metoder	och	arbetssätt	inom	andra	musika-
liska	områden,	instrument	eller	ämnen.					

6.4	Fortsatt	forskning	
Denna	studie	har	belyst	hur	sex	olika	individer	från	två	olika	genrer	arbetar	när	de	me-
morerar	musik	utantill.	Studien	är	begränsad	till	just	dessa	sex	individer	och	deras	tankar.	
Att	 göra	en	 studie	av	 samma	karaktär	men	med	 flera	 individer	och	 intervjupersoner	 i	
varje	genre	 tror	 jag	 skulle	vara	väldigt	 intressant.	Kommer	 resultaten	bli	ungefär	des-
amma	som	i	föreliggande	studie	eller	bekräftar	det	bara	att	den	finns	lika	många	sätt	att	
tänka	som	det	finns	människor	på	jorden?	Jag	ser	inget	hinder	i	att	en	sådan	studie	skulle	
kunna	genomföras.	Det	som	framförallt	behövs	då	är	mer	tid	och	fler	intervjupersoner.	
Kanske	går	det	att	utveckla	frågorna	ännu	lite	mer	för	att	antingen	göra	dem	mer	specifika	
eller	mer	generella.	Oavsett	vet	jag	att	jag,	och	förhoppningsvis	många	andra	med	ett	mu-
sik-	och	utvecklingsintresse,	skulle	vara	intresserade	av	att	läsa	en	sådan	studie.	En	studie	
som	även	inkluderade	jazzmusiken	och	hur	musiker	som	utövar	den	tänker	om	att	me-
morera	musik	utantill	skulle	lägga	ännu	en	intressant	aspekt	på	en	utvecklad	studie.		
	
Vidare	skulle	en	fortsättningsstudie	på	denna	studie	göras	med	till	exempel	idrottsutö-
vare.	Hur	ser	deras	övning	ut	och	hur	tänker	de	när	de	ska	memorera	vissa	aspekter	i	sin	
idrott.	Jag	tror	att	musik-	och	idrottsutövare	har	mycket	gemensamt	vad	gäller	exempel-
vis	övning	inför	prestationer.	Att	jämföra	dessa	två	yrken	mot	och	med	varandra	skulle	
kunna	inbringa	intressanta	resultat.	Resultaten	skulle	kanske	kunna	appliceras	på	bägge	
yrkena	för	en	utveckling	och	ett	mer	effektivt	övande	och	en	mer	effektiv	träning.	
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Bilagor	

Bilaga	1	Information	om	forskningsstudie	
	
Att	minnas	eller	att	inte	minnas	–	det	är	frågan	
	
Jag	heter	Henrik	 Johansson	och	studerar	sista	 terminen	på	musiklärarprogrammet	vid	
Musikhögskolan	Ingesund.	Denna	termin	skriver	jag	mitt	examensarbete	som	är	en	kom-
parativ	intervjustudie	om	hur	klassiska	musiker	respektive	folkmusiker	memorerar	mu-
sik	utantill.	Jag	är	väldigt	tacksam	över	att	du	vill	delta	som	intervjuperson	i	min	studie!	
	
Syftet	med	studien	är	att	jämföra	memoreringsmetoder	av	musik	mellan	klassiska	musi-
ker	och	folkmusiker	för	att	försöka	finna	vilka	metoder	som	är	vanligast	inom	respektive	
genre,	om	det	finns	genreöverskridande	metoder	eller	om	det	finns	lika	många	metoder	
och	tänkesätt	som	det	finns	individer.	
	
Jag	vill	med	studien	ta	reda	på	och	redogöra	för	olika	användbara	metoder	för	memore-
ring	av	musik	utantill.		
	
För	att	studera	detta	kommer	jag	att	använda	mig	av	semistrukturerade	intervjuer,	som	
ljudinspelas,	med	lika	många	intervjupersoner	inom	varje	genre.	
	
Din	medverkan	innebär	att	du	får	svara	på	frågor	om	dina	egna	metoder	och	tankesätt	
angående	memorering	av	musik	utantill.	 Intervjuerna	kommer	endast	att	användas	för	
det	 aktuella	 examensarbetet	 och	 de	 kommer	 att	 förvaras	 så	 att	 ingen	 obehörig	 kan	
komma	år	dem.	
	
Du	kommer	att	garanteras	anonymitet	i	studien.	Ditt	deltagande	är	frivilligt	och	du	kan	
om	så	önskas	avbryta	ditt	deltagande	i	studien	när	du	vill.		
	
Jag	vill	att	du	som	informant	ger	ditt	samtycke	till	att	bli	intervjuad,	ger	tillåtelse	till	i	vilka	
sammanhang	intervjuuttalanden	får	redovisas	samt	tar	ställning	till	om	uttalanden	och	
beskrivna	handlingar	i	intervjuerna	bör	vara	anonyma	eller	ej.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Henrik	Johansson	
Musikhögskolan	Ingesund	
Karlstads	Universitet	
671	91	Arvika	
Mobil:	07x-xxxxxxx	
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Bilaga	2	Utgångsfrågorna	som	ställdes	till	intervjupersonerna	
Frågorna	inom	parantes	är	möjliga	följdfrågor	
	
Vilken	utbildning	har	du?	
Hur	upplever	du	ditt	minne	i	allmänhet/i	vardagen?	(har	du	lättare	eller	svårare	för	att	
minnas	en	speciell	typ	av	saker/händelser?)		
	
Brukar	du	memorera	musik	utantill?	
	
Berätta	om	dina	metoder	för	memorering	av	musik	utantill	(har	de	förändrats	genom	åren,	
varför	har	de	i	så	fall	ändrats,	vad	har	lett	dig	till	dem,	alltid	använt	samma	metoder?)	
Berätta	om	en	övningsdag	när	du	ska	börja	memorera	musik	du	nyss	fått	till	dig.	Vad	gör	
du	först	av	allt?	(Lyssnar	du	på	musiken,	analyserar	den	mentalt	eller	med	anteckningar,	
läser	den	direkt	från	noter,	hur		mycket	övar	du	på	den,	hur	länge,	hur	många	pass,	övar	du	
på	annat	emellan,	pauser?)	
Delar	du	upp	memoreringen	på	flera	dagar	eller	försöker	du	minnas	hela,	eller	så	mycket	
som	möjligt,	av	musiken	på	samma	dag/övningspass?	
	
Berätta	om	vad	du	gör/vilka	metoder	du	använder	när	du	är	i	den	inledande	processen	av	
memoreringen,	ungefär	mitt	i	memoreringsprocessen	och	när	du	är	i	slutfasen	av	proces-
sen.	
	
Hur	stor	plats	ger	du	processen	att	memorera	musik	under	en	övningsdag?	
Vad	gör	du	för	att	underhålla	och	minnas	musik	du	memorerat	utantill?	
Övar	du	mentalt	på	den	musik	du	ska	memorera?	(I	så	fall,	när	på	dagen	och	hur?)	
Vilka	sinnen	känner	du	att	du	använder	när	du	memorerar	och	minns	musik	utantill?	
Har	du	någon	gång	glömt	bort	en	bit	av	musiken	under	ett	framträdande?	(Hur	agerade	
du	då	och	vilka	följder	fick	det	på	din	övning,	nervositet	och	metoder?)	
	
Vill	du	tillägga	något	som	skulle	kunna	vara	av	relevans	för	studien?	
	
	
	


