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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att genom att ta del av litteratur undersöka hur minnet fungerar i 
musiksammanhang och att se vilka memoreringsstrategier och metoder som forskningen 
föreslår och dessa metoders användningsområden. Vidare att jämföra detta med en pianists 
egna strategier för och tankar om memorering erhållna genom en intervju. Jag jämför 
dessutom forskningen och pianistens svar med mina egna erfarenheter, tankar och 
funderingar. Pianisten som valdes för intervjun valdes utifrån hennes långa erfarenhet som 
pedagog (ca 50 år), med erfarenhet av undervisning på alla nivåer, av ett brett ålderspann, och 
stor variation på begåvningar, dessutom på grund av hennes långa erfarenhet som 
professionell musiker. Vidare undersöks pianistens tankar kring och inställning till 
utantillspel, och därigenom belyses frågan kring utantillspelets funktion och roll.  

Uppsatsen ger en översiktlig inblick i hur minnet fungerar, och därigenom även verktyg att 
förstå sig på processerna som ligger bakom memorering. Den ger även tips och råd om olika 
strategier en musiker kan använda sig av vid instudering och framförallt memorering, hämtat 
såväl från forskning som från intervjun med pianisten och mina egna erfarenheter.  

Vidare väcks med uppsatsen frågan om utantillspelets funktion och roll, och spelet med och 
utan noter jämförs utifrån synen på detta och dess musikaliska skillnader och funktioner.  
Uppsatsen utgår mestadels från en pianists synvinkel, men informationen kan vara av intresse 
även för andra instrumentalister och även ur ett musikpedagogiskt perspektiv. 
 
English title:  
Memorizing Music: Strategies for Memorization and the Function of Playing by Heart 
 
Sökord: utantillspel, spel med noter, instudering, minne, kinestetiskt minne, visuellt minne, 
gehörsbaserat minne, det inre örat, visuell memorering. 
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INLEDNING 
 
Det är oftast en självklarhet att stycken ska spelas utantill, det är en naturlig del som kommer 
med från det att man börjar spela och lära sig ett instrument. Men trots detta kände jag att jag 
inte visste så mycket om memorering och hur minnet fungerar. Jag ville utforska det mer och 
kartlägga hur olika sinnen kan användas och ta del av fler strategier och metoder för 
memorering. Dittills hade jag lite slumpmässigt, utifrån egna funderingar eller på inrådan av 
lärare och studiekamrater, testat mig fram och sett att det ibland fungerat med vissa metoder 
ibland inte. Jag hade också ibland försökt att kartlägga hur jag övat något för att i efterhand 
kunna avgöra om jag kan se någon metod som fungerar. Men detta skedde alltför 
osystematiskt och oregelbundet för att mönster skulle kunna urskiljas. Därför kände jag ett 
behov av att fördjupa mig i forskning och att mer grundligt ta del av en pianists erfarenhet 
kring detta för att tillsammans med mina egna erfarenheter skapa en helhetsbild som jag och 
andra kan ha användning av i vårt framtida yrkesliv. Med dessa funderingar kring 
memoreringens vetenskap uppkom även funderingar rörande utantillspelets funktion. Jag hade 
inte tidigare reflekterat så mycket över det, kanske på grund av att utantillspelet redan i unga 
år varit en självklarhet. Jag kände även ett behov av att undersöka synen på detta, inom 
litteraturen och genom intervjun, och väcka frågor kring utantillspelets betydelse.  
 
 
1. FORMALIA 
 

1.1. Syfte och avgränsning 
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån musikpsykologisk forskning beskriva minnen och vilka 
strategier för memorering som kan vara användbara i musiksammanhang. Vidare vill 
uppsatsen undersöka hur denna vetenskapliga forskning överensstämmer med en pianists egna 
strategier knutna till och tankar om memorering. Pianistens tankar kring och inställning till 
utantillspel kommer att undersökas, och därigenom kommer frågan kring utantillspelets 
funktion och roll att belysas.  

Denna undersökning strävar inte efter att i detalj redogöra för de olika teorier om minnet 
som finns och är under ständig utveckling, eftersom det inte är möjligt inom ramen för denna 
uppsats omfattning, utan den information som presenteras om minnet är till endast för att 
läsaren ska få en övergripande bild av hur man tror att det fungerar.  

Även om uppsatsen mestadels utgår från en pianists synvinkel och en intervjuad pianists 
synpunkter, kan denna information även komma till nytta för andra instrumentalister. 
 

1.2. Metod och material 
 
Jag har letat efter litteratur knuten till memorering och minnet inom musikområdet i olika 
databaser tillgängliga via Örebro Universitets biblioteks webbsida och läst denna litteratur för 
att ta del av information om hur minnet fungerar knutet till musiksammanhang; där både 
strategier och de bakomliggande minnesstrukturerna fanns. Efter att ha tagit del av 
informationen formade jag frågor till intervjun utifrån litteraturen och mina egna funderingar, 
vissa frågor överlappade varandra och var på gränsen mot andra ämnesområden – men inom 
musik hör allt ihop och detta var för att få en så vid och grundlig bild som möjligt. Intervjun, 
som spelades in med en handy recorder, gav mycket intressant information, där stora delar 
kunde användas i arbetet, men en del även var tvunget att sållas bort, eftersom det gick 
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utanför uppsatsens område. Informanten valdes utifrån hennes långa erfarenhet som pedagog 
(ca 50 år), med erfarenhet av undervisning på alla nivåer, av ett brett åldersspann, och stor 
variation på begåvningar, dessutom på grund av hennes långa erfarenhet som professionell 
musiker. Efter att urval gjorts ur intervjumaterialet analyserades och jämfördes det med 
informationen hämtat ur litteraturen. Dessutom jämförde jag dem även med mina egna 
erfarenheter, tankar och funderingar.  
 

 
2. BAKGRUND 
I detta kapitel ges en översikt av hur minnet fungerar ur den psykologiska forskningens 
synvinkel. I det följande kapitlet (3. Resultat) presenteras resultaten från den pianist jag har 
intervjuat. 
 

2.1. Historisk bakgrund 
 

Franz Liszt (1811-1886) and Clara Schumann (1819-1896) var bland de första 
pianovirtuoserna som spelade utantill. Då var det något nytt och häpnadsväckande – idag är 
det något som favoriseras av publiken. (Lehmann, Sloboda & Woody, s. 109) 

Enligt en studie av Williamon (1999) så vinner musiker på att framföra stycken utantill. Det 
finns bevis för att själva memoreringsprocessen kan garantera en mer djupgående kunskap om 
musiken, och därigenom en närmare koppling till musiken. Eftersom utantillspel av ett stycke 
kräver mer övning och större förberedelse, förbättras troligtvis många aspekter gällande den 
musikaliska kvalitén. Man kan ge intrycket av en spontan och innerlig kommunikation som 
kommer direkt från hjärtat – musikern ”äger” musiken i sitt inre. Vissa bevis tyder på att 
musiker som uppnår detta troligtvis kommer få mer respons av sin publik. (Lehmann et. al, s. 
173; Ginsborg, s. 123)   

I Williamons studie (1999) utvärderades en cellists framträdande i flera memorerade och 
omemorerade framträdanden av en grupp människor. På grund av cellistens skicklighet i 
bemästrandet av sitt instrument, fick det tekniska i framförandet höga poäng i alla 
uppträdandena, dock fick det musikaliska och kommunikativa högre poäng vid de 
memorerade tillfällena. Sannolikt berodde fördelarna på att det inte fanns något notställ som 
hindrade publiken från att se musikern ordentligt. Eliminerandet av störningar i publikens 
synfält kan möjliggöra en mer ”direkt psykologisk kommunikation” med publiken, genom att 
intrycket ges att framförandet kommer direkt från musikern istället för från ett tryckt notblad. 
Williamon föreslår vidare att vissa observatörer ur publiken, speciellt de med en större 
musikalisk träning, kan ha blivit imponerade av det faktum att en musiker lagt ner mödan på 
att memorera ett stycke. Lyssnaren kan alltså ha blivit mottagliggjord för att gilla 
framförandet redan innan en ton spelats genom beundran för musikern. (Lehmann et. al, s. 
173) 

 
2.2. Minnet (STM och LTM) 
 

Information som fångar vår uppmärksamhet (antingen visuella, auditiva, eller taktila intryck, 
dvs. känsla och beröring t.ex. tryck och ytegenskaper) förs vidare till korttidsminnet (Short 
Term Memory, i fortsättningen STM), där det stannar varierande tid. STM innehåller 
information som är relevant för stunden, men informationen kan bli upprepad och 
genomarbetad på ett sådant sätt att det lagras jämsides med eller upptas i den existerande 
kunskapen (i långtidsminnet – Long Term Memory, i fortsättningen LTM). Information 
lagrad i LTM kan hämtas även efter en väldigt lång tid, långtidsminnet verkar dessutom sakna 
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begränsningar. En utvidgning av idén om STM är ”the working memory concept” (Baddeley, 
1986), som ser det arbetande minnet som en typ av arbetsbänk där föremål bearbetas. 
(Lehmann et. al, s. 113; Ginsborg, s. 124) I uppsatsen kommer jag hädanefter att använda 
termen gehörsbaserat minne istället för termen auditivt minne. 

I LTM finns olika information lagrad, där minnen som procedurellt minne (veta hur man 
gör något), semantiskt minne (fakta, dvs. veta att), och episodiskt minne (detaljer om 
händelser eller episoder i ens liv) ingår. Dessa minnen är organiserade hierarkiskt, vilket 
möjliggör att associationer kan göras inom och mellan olika informationskategorier. 

Det är den procedurella kunskapen som ligger till grund för musikerns förmåga att 
koordinera rörelser för att skapa sekvenser av noter, som skalor och arpeggion, på ett 
instrument. Men kunskapen om att en viss notsekvens representerar ett visst mönster (t.ex. en 
D-dur skala eller en favoritmelodi) har att göra med det semantiska minnet. Speciella 
associationer till melodin som har att göra med t.ex. var den hördes för första gången eller 
vilka andra personer som var närvarande då den hördes för första gången, har däremot med 
det episodiska minnet att göra.  

För att få tillgång till information som lagrats i LTM spelar processerna recognition 
(igenkännande) och recall (hågkomst) en viktig roll. Recognition innefattar bl.a. att 
kombinera ny, inkommande information med redan existerande information, medan recall 
bl.a. innebär att aktivt återskapa information. Båda processerna kan sättas igång av samma 
sak, men recall kräver mer av vår förmåga att komma ihåg. Memorering av musik involverar 
recall från LTM. (Ginsborg, s. 125-126) 

 
2.3. Allmänna råd och förberedelser  
 

För att förbättra minnet på ett allmänt plan kan det vara viktigt att förstå hur minnet fungerar 
och ha motivationen till att försöka att minnas. Det är dessutom bra att ta del av det material 
som ska memoreras innan det organiseras, tolkas och förstås. Vidare kan ett första steg även 
vara att visuellt ta del av materialet, läsa upp det och granska det. 

Att förstå hur minnet fungerar kan tyckas vara en stor uppgift, både vad det gäller ämnets 
omfattning och det faktum att forskningen hela tiden går framåt på detta område. Men det är 
känt inom forskningen att metakognition (”knowing about knowing”) är viktigt för inlärning. 

Att tolka ny information för att förstå den och koppla den till den information som redan 
finns i långtidsminnet är ett mycket effektivt sätt att utöka korttidsminnets lagringskapacitet. 
Det är även viktigt att ta hand om sin allmänna hälsa för ett skarpt och långvarigt minne. 
(Ginsborg, s. 126-127) 

 
2.4. Minnet kopplat till musikens område 
 

2.4.1. Vad innebär det att spela utantill? 
 

Att spela utantill innebär inte, som man kanske kan tro, att spela upp en inre ”inspelning” utan 
innebär verkligen att återskapa ett stycke. Om utantillspel skulle ha inneburit att spela upp en 
inre inspelning så skulle det vara ovanligt, om inte omöjligt, med felspelningar och musiken 
skulle inte vara bunden till en musikalisk kontext. Publiken tenderar till att tro att musiker 
spelar felfritt. Men MIDI-inspelningar av flera uppträdanden av konsertpianister har visat att 
felspelningar skedde ganska ofta. Felspelningar var visserligen antingen gömda i inre 
stämmor eller rörde möjliga alternativa toner som t.ex. E istället för C i ett C-dur ackord. 
Detta visar på två sätt att utantillspel verkligen innebär att återskapa ett stycke, eftersom det 
skedde felspelningar och att dessa ändå kunde hålla sig till musikens sammanhang (som 
exemplet att spela ett E istället för ett C i ett C-dur ackord). (Lehmann et. al, s. 122) 
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2.4.2. Begreppet ”Chunk” 
 
Istället för att bearbeta information bit för bit tenderar människor till att leta efter mönster, 
som möjliggör att fler informationsenheter (”chunks”) bearbetas samtidigt. Det vi vet, tal och 
rörelser - allt är uppdelat i chunks. Men att dela upp ett musikstycke i mindre delar gör inte att 
varje del motsvarar en chunk; en musikalisk del innehåller sannolikt flera chunks. Deras 
storlek varierar och graden av expertis spelar också in i deras utformning. (Lehmann et. al, s. 
111-112) 

Förmågan att gruppera och att förstå sig på information beror på tidigare kunskap. Till 
exempel för att förstå ordet ”sight-reading”, måste vi kunna engelska, annars skulle vi inte 
förstå innebörden av ordet oavsett vilken ordning bokstäverna kommer i. Precis som ett 
språks grammatik, förstås musikens mening genom dess vanliga struktur. Den följd musiken 
kommer i och sannolikheten av ett visst händelseförlopp möjliggör förståelse. T.ex. att 
dominantsjuan upplöses i tonikan eller att de flesta melodier är fyra eller åtta takter långa. 
Chunking är i grunden en minnesmekanism som kopplar våra intryck till tidigare lagrad 
information. (Lehmann et. al, s. 112) 
 

2.4.3. Aktiv memorering jämfört med inaktiv memorering 
 
Minne av musik kommer i två varianter: inaktiv memorering som är en biprodukt av övning, 
och aktiv memorering som åstadkoms genom eftertanke och ansträngning. 

Spelar en musiker ett musikstycke upprepade gånger så uppstår något som kallas ”chaining” 
– chunks sammankopplade i sekvenser. Varje chunk är en trigger till nästa. Det är på detta sätt 
som det kinestetiska minnet (muskelminnet) fungerar. Men skulle kopplingen brytas (t.ex. 
p.g.a. nervositet), kan inte nästa chunk erhållas. En professionell musiker kan inte endast 
förlita sig på detta minne, som är mer vanligt att förlita sig på bland nybörjare. När endast 
detta minne är inblandat kan det hända att händerna vid ett minnesbortfall vet vad som 
kommer näst i musiken, men inte huvudet. Eller om musikern har otur, kan en omstart vara 
nödvändig - men det kan hända att inte ens en omstart kan överbrygga ett minnesbortfall. 

Professionella musiker använder sig istället av en mental bild av stycket, som även kan 
inkludera taktila triggers. Memoreringsstrategier inkluderar t.ex. att skriva ner bitar av 
stycket, analysera det borta från instrumentet, börja på olika ställen i stycket, eller sjunga en 
stämma medan man spelar en annan (för pianister). (Lehmann et. al, s. 118) 

Chaffin et al. (2002) gjorde en studie med en professionell pianist som skulle lära sig tredje 
satsen ur J.S. Bachs Italienska konsert. All övning blev inspelad på video. Trots att det skedde 
en viss memorering som en biprodukt av övningen av interpretativa och tekniska aspekter, så 
valde pianisten att medvetet lära sig stycket en andra gång genom att upprätta s.k. 
performance cues, som under uppträdandet kommer att tjäna till en vägledning genom 
stycket. Dessa triggers kan vara av en expressiv (”här är soluppgångsdelen”), interpretativ 
(”se till att det blir ett plötsligt pp”) eller teknisk (”se upp för det där hoppet”) art.  

Fördelen med performance cues jämfört med en enkel chaining är att musikern genom 
viljebeslut kan hoppa från en punkt i stycket till en annan ifall det skulle uppstå något 
problem – förutsatt att detta flyttande övats. Ytterligare ett bevis för vikten av performance 
cues är att musik vid eller nära dem kan erinras mer korrekt än andra ställen i stycket. 
(Lehmann et. al, s. 119) 

Generellt sett ger lärare rådet att använda flera olika metoder som tillsammans blir en rik 
mental representation av ett stycke. I detta kan ingå handposition, visuella och taktila mönster, 
musikanalys, och metaforiska associationer. Så småningom har de olika planen av 
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information kopplats samman, så när ett plan misslyckas under ett uppträdande, kan en annan 
ta vid. (Lehmann et. al, s. 119-120) 

Eftersom memorering i förbigående, inaktiv memorering, inte är säkert nog, är aktiv 
memorering (som genom performance cues) mycket viktigt för en professionell musiker. Men 
det är viktigt att komma ihåg att olika memoreringsstrategier fungerar olika på olika musiker. 
Detta eftersom minnet vilar på tidigare kunskap och meningsfull avkodning av materialet, och 
alla har olika inlärningshistoria. (Lehmann et. al, s. 123) 
 

2.4.4. Analys av musik och mentala representationer 
 

Det föreslås ofta som ett första steg i memoreringen att analysera musiken. Genom det kan 
t.ex. musiken delas upp i kortare sektioner och memoreras var för sig, sedan sättas ihop. 
Förmågan att skapa mentala representationer av musik är beroende av musikerns existerande 
semantiska kunskap (lagrat i LTM) om de strukturer som musiken vilar på. Dessa strukturer 
kan varieras beroende på musikens genre. (Ginsborg, s. 132-134) En mental representation är 
en inre representativ bild av ett stycke, som kan inkludera många plan som det inre örat, 
musikteori, känslor, bilder, kinestetiska aspekter osv. Jag kommer senare i uppsatsen gå 
igenom de tidigare nämnda begreppen som kan komma till användning i skapandet av 
mentala representationer. (Lehman et. al, s. 19-20) 
 Fördelen med en mental representation av ett stycke är att det underlättar framförande utantill 
och gör det både stabilt (dvs. musikern kan lita på att musiken blir ”den samma”) och flexibelt 
(dvs. beroende på situation, kan förändringar göras i framförandet). 

Analys som memoreringsstrategi har undersökts i ett antal studier. T.ex. angav hälften av de 
professionella orkestermusikerna i en studie av Hallam (1997) att de använt sig av en 
analytisk metod för att skapa en ram att stoppa in det material de memorerat kinestetiskt (dvs. 
motoriskt). I detta inberäknades även i Hallams studie att markera tonartsbyten och vissa 
harmoniska progressioner, pauslängder, och svåra avslutningar.  

Rubin-Rabson (1937) jämförde pianostudenters memoreringsförmåga av korta stycken. 
Studenterna delades in i fyra grupper; en grupp memorerade vid instrumentet, två grupper 
analyserade stycket innan de memorerade det (en av dem självständigt, den andra ledd av 
Rubin-Rabson) och den fjärde gruppen lyssnade på en inspelning av stycket och memorerade 
sedan på ett av de tre tidigare nämnda sätten. Efter tre veckors tid var de studenter som 
antingen hade analyserat självständigt eller med vägledning de som snabbast kunde lära sig 
stycket igen och framföra det korrekt utantill.  

Ross (1964) gjorde en kopia av det föregående testet med kompetenta blåsinstrumentalister 
slumpmässigt indelade i experiment- och kontrollgrupper. Först gjordes ett förtest för att 
avgöra memoreringsförmågan hos de deltagande. Sedan fick experimentgruppen undervisning 
av en lärare en timme i veckan under sex veckors tid, där de analyserade och memorerade ett 
flertal träningsstycken som förberedelse för det verkliga memoreringstestet som skulle ske i 
slutet av de sex veckorna. Kontrollgruppen fick klara sig på egen hand. Resultatet blev att 
experimentgruppen lärde sig stycket snabbare än kontrollgruppen, precis som i det andra 
testet.       

Hur identifiering av strukturen sker och används som ett redskap vid memorering är 
beroende av såväl den musikaliska träning man gått igenom som musikens natur. Vissa 
musiker använder sig av den underliggande harmoniken, andra av att minnas melodiska 
sekvenser, eller att identifiera och återskapa rytmiska mönster. Alla dessa metoder är 
användbara vid memorering av klassisk musik, var för sig, såväl som tillsammans. (Ginsborg, 
s. 132-134) 
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2.4.4.1.Strukturella gränser  

 
Målet med musikers arbete är inte memoreringen av ett stycke utan det musikaliska 
framförandet. Det har dock visat sig att arbete som är bra för memoreringen och instuderingen 
även ger bra resultat för det musikaliska framträdandet.   

Williamon and Valentine (2002) gjorde en studie angående förmågan att använda 
strukturidentifiering som ett verktyg i övning, och att vidare använda det på ett bra sätt vid ett 
uppträdande utantill. 22 pianister fick i uppgift att lära sig ett stycke av J.S. Bach som 
överensstämde med deras nivå. Alla pianisters övning spelades in på ljudband där de gjorde 
verbala kommentarer på sin övning. Vidare gjorde de även skriftliga kommentarer på sin 
övning, noterade i sina noter och intervjuades om övningen och memoreringsprocessen innan 
det slutgiltiga framträdandet ägde rum. Deras slutgiltiga uppträdande skedde som en del av en 
pianoafton, och spelades in på video som senare blev utvärderat av erfarna bedömare. Studien 
visade att det var mer troligt att de pianister vars insats bedömdes högre, övade bitar av 
stycket, än de pianister som lyckades mindre bra. De bitar som övades började och slutade i 
takter vid de strukturella gränserna. Varje pianist definierade själv hur strukturen såg ut, 
därigenom varierade de strukturella gränserna från varje pianist. Endast tre pianister struktur 
överensstämde med ”textbokens” formella struktur av stycket. Sannolikheten att en pianist 
skulle använda sig av de strukturella gränserna som vägledning i övningen, ökade för varje 
övningstillfälle. Ju tidigare en pianist började med det, desto bättre blev hans eller hennes 
slutgiltiga uppträdande bedömt. (Ginsborg, s. 134-135) 
 

2.4.5. Kinestetiskt minne (muskelminne) 
 

Den vanligaste typen av övning kan sägas vara repetition av takter, fraser, eller sidor tills det 
kan spelas automatiskt på ”känsla”. Det som huvudsakligen används är det kinestetiska 
minnet (även känt som motoriskt och muskulärt minne). Den är speciellt vanlig bland 
nybörjare som försöker memorera ett stycke. Professionella musiker använder denna metod 
snarare för att ”överinlära” sina framträdanden, för att känna sig så säkra som möjligt. De 
använder dock nästan alltid andra memoreringsmetoder i kombination med det kinestetiska 
minnet. Detta beror på muskelminnets sårbarhet och känslighet för avbrott. Det krävs endast 
en flyktig tanke, en hostning från publiken, eller att höra något i musiken som om det vore för 
första gången, för att få musikern att komma av sig. Fördelen med muskelminnet är att 
möjliggör ett frigörande av sinnet så att fokus kan ligga på t.ex. det som ska förmedlas eller 
för att kunna kommunicera friare med andra musiker på scenen samtidigt som man spelar. 
(Ginsborg, s. 129) 

 
2.4.6. Visuell memorering 
 

De flesta klassiska musiker börjar sin inlärning och övning av ett nytt stycke genom att 
studera noterna först. Detta kan skapa en viktig grund för minnet. Men att endast använda 
visuell memorering är lika otillräckligt som att bara använda sig av muskelminnet. Visuell 
memorering bör användas medvetet, t.ex. genom att markera i noterna med en penna eller 
färgpenna. Medveten visuell memorering är kopplat till det konceptuella minnet (conceptual 
memory). Till skillnad från kinestetiska, visuella och gehörsbaserade mentala 
representationer, kan det konceptuella minnet för musik ses som en typ av semantisk kunskap 
(såväl som procedurell kunskap) som underlättar utförandet.  
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För att kunna avgöra vilken information som är mest användbar bör den visuella 
memoreringen föregås av en analys av musiken. Sedan kan de triggers som är mest 
tillförlitliga markeras. Varje gång som stycket repeteras förstärks minnet av dessa triggers 
(ibland omedvetet). 

Visuellt minne kan även innebära en visualisering av instrumentets eller kroppens position. 
Spelar musiker tillsammans, läggs även de andras rörelser ofta på minnet. Dessa triggers kan 
spela stor roll i det faktiska framförandet. För att försäkra sig om att dessa levereras även vid 
uppträdandet bör de speciellt användbara signalerna uppmärksammas vid övandet. (Ginsborg, 
s. 129-130) 
 

2.4.7. Gehörsbaserat minne 
 

Gehörsbaserat minne är lika svårt att skilja från skapandet av mentala representationer och det 
konceptuella minnet som visuellt minne. Två studier visar på detta. Sloboda et al. (1985) 
gjorde en studie med en autistisk savant som hade ett enastående minne för melodier (ett “ton-
för-ton-minne”). Savant-fenomenet innebär att både ha en utvecklingsstörning och samtidigt 
en mycket hög förmåga inom ett begränsat område. Det är mycket ovanligt, och de flesta som 
har den här typen av speciell förmåga har autism. Men endast en mycket liten andel av alla 
personer med autism har en så pass stor talang inom ett särskilt område att det rör sig om 
savant-fenomenet. Studier visade att den autistiske savantens minne var tillförlitligt endast då 
han lyssnade på musik i en för honom känd genre. Ytterligare en studie gjordes av Sloboda 
och Parker (1985) då de bad musiker och icke-musiker att lyssna på korta folkmelodier och 
sedan sjunga dem så korrekt som möjligt ur minnet. Övergripande så var de versioner som 
återgavs inkorrekta och/eller ofullständiga, men de bevarade den metriska och (speciellt i 
musikernas fall) originalens harmoniska struktur. Genom dessa studier kan fastställas att man 
konstruerar minne utifrån det man redan vet och erfarit av musik. Varje nytt stycke man hör 
eller spelar bidrar till denna kunskap. (Ginsborg, s. 131) 
 

2.4.7.1. Det inre örat 
 
Ett viktigt och användbart verktyg för att tillgodogöra sig intrycken av den visuella 
informationen är förmågan att föreställa sig hur det noterade skulle låta eller hur det skulle 
kännas att spela eller sjunga det. Gieseking and Leimer (1932/1972) rekommenderar pianister 
att börja memorera med hjälp av det ”inre örat” innan de börjar öva vid pianot.  
Skillnaden mellan att läsa musik och spela eller sjunga den högt, och att läsa musik och 
framkalla ljud inom sig är som skillnaden mellan att läsa en text högt (som nybörjare gör) och 
att läsa den tyst.  

Förmågan att höra musiken inom sig är väldigt värdefull om man som musiker måste 
memorera noterad musik. På så sätt kan man memorera även då man inte har tillgång till ett 
instrument eller då kroppen är trött men huvudet klart. (Ginsborg, 2007, s. 131) 

 
2.4.8. Experters minne: expert memory och retrieval structures 
 

Experters prestationer inom olika områden, även musik, går bortom alla minnesteorier, t.ex. 
det faktum att experter kan komma ihåg stora mängder av information, även i förbigående 
eller efter att ha avbrutits i sitt arbete. 

För att förklara resultaten utvecklade Ericsson & Chase (1982) konceptet skilled eller expert 
memory, som senare har benämnts the long-term working-memory theory hos Ericsson & 
Kintsch (1995). Enligt denna teori har experter utvecklat en speciell tillgång till information 
lagrad i LTM genom att använda så kallade retrieval structures som finns i STM. Man skulle 
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kunna se dem som pilar från STM som pekar mot den relevanta kunskapen i LTM. Dessa 
retrieval structures är anpassade efter den uppgift som experterna vanligtvis ägnar sig åt.  

Expertminne har visats vara områdesspecifikt, vilket innebär att material som inte passar 
inom området eller är strukturellt osammanhängande är svårare att memorera. Att memorera 
eller läsa avista ett material som är atonalt kan vara väldigt frustrerande; istället för att kunna 
hitta större meningsfulla enheter (som tonala melodier och harmonier) i nedbrytandet av 
materialet, måste man gruppera individuella noter eller intervall. Detta bevisades i ett 
experiment av Halpern & Bower (1982) där professionella musiker och noviser fick i uppgift 
att memorera noterade melodier som antingen var i traditionell tonalitet och harmonik, eller 
snarare slumpvis. Resultatet blev att experterna klarade sig bättre på det hela, men att de 
lyckades lika bra som noviserna på de slumpvisa melodierna. Denna kontextbaserade effekt 
har bevisats även inom andra expertisområden. (Lehmann et. al, s.113-114) 

 
 

2.4.9. Generella rekommendationer 
 

Det är en bättre memoreringsstrategi att memorera lite och ofta än att endast memorera vid ett 
eller två långa tillfällen. Tiden mellan övningstillfällen kan t.ex. användas för att försöka 
komma ihåg musik som memorerats och urskilja ställen som behöver finslipning. Ibland kan 
det även ske en förbättring på ett omedvetet plan; man kan uppleva det som att ett 
musikstycke förbättrats mellan övningstillfällena utan medveten ansträngning.  

I slutskedet av förberedelserna inför ett framträdande utantill finns det olika strategier som 
kan användas. Ett är att lära sig att kontrollera sin sinnesstämning på så sätt att man kan 
framkalla samma känsla av nervositet eller upprymdhet under övningen som uppkommer 
under det faktiska uppträdandet. Det andra är övning som äger rum antingen i det rum eller på 
den scen där uppträdandet kommer äga rum, alltså ett lärande knutet till kontexten. Dessa 
strategier kan vara användbara oavsett musikgenre eller om uppträdandet sker som solist eller 
med en ensemble. (Ginsborg, s. 137-138) 

Psykologiforskningen har visat att minnet är kontextbundet. Det betyder att man inte enbart 
lär sig det specifika innehållet utan även minns t.ex. miljön där lärandet skedde. Att öva 
endast under ett visst förhållande eller vid samma tidpunkt på dagen kan därför göra att 
prestationen försämras under ändrade omständigheter (t.ex. kvällar jämfört med morgnar, 
hungrig jämfört med mätt, i klart scenljus jämfört med mysig belysning).  

För att undvika minnesbortfall bör även övningen, trots regelbundenhet, innehålla variation 
då tiden för uppträdandet närmar sig. Så att man undviker att på scen konfronteras med 
exempelvis frågan vilken harmonisk progression som ligger till grund för en viss passage som 
vanligtvis går automatiskt. (Lehmann et. al, s.123) 
 

2.4.10. Kritik och undantag  
 

Ginsborg menar att det är viktigt att komma ihåg att olika uppgifter kan kräva olika strategier, 
dessutom har olika individer olika kapacitet för att memorera lätt och framgångsrikt. De flesta 
studier av memorering undersöker antalet försök som krävs för att memorera, men det 
framkommer inte vilka varierande memoreringshastigheter som finns bland dem som 
undersöks.  

Lehmann och Ericsson (1995) fann t.ex. att deras långsammaste testperson behövde 6-7 
gånger så många försök som deras snabbaste försöksperson. På liknande sätt behövde 
sångarna som deltog i Ginsborgs (2000) studie 2-17 försök att memorera en sång med en text. 
Det som inte lyfts fram i resultaten är huruvida metoderna som musikerna i studierna 
uppmuntrades använda överensstämde eller inte med deras vanliga eller föredragna strategier. 
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Genom forskningsfakta och intervjuer i samband med studier har framkommit att musiker inte 
bara har olika memoreringsförmågor utan även har olika syn på minnet och erfarenheter av 
olika memoreringsmetoder. Detta spelar in i resultaten. (Ginsborg, s. 138) 
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3. INTERVJUSTUDIE 
 
I detta kapitel återges en intervju med en pianist som ägde rum den 3 maj 2010. Dessutom 
kommer jag att kommentera informantens åsikter och den psykologiska forskningen. För att 
på ett tydligt sätt visa parallellerna mellan den psykologiska forskningen och informantens 
tankar citerar jag ibland min egen text. För att skilja dem åt står informantens repliker i 
blockcitaten i normal text och citaten från min egen text i kursiv text, mina frågor till 
informanten i intervjun markeras i fetstil. 
 

3.1. Instudering och memorering  
 

Under intervjun blev det tydligt att memorering och instudering inte gick att skilja från 
varandra för informanten. Därför gick det inte att fastställa t.ex. när i instuderingsarbetet 
memoreringen kommer in i bilden, på denna fråga svarade hon: 

 
Det går parallellt med instuderingen. 
 
Ju mindre medfödd förmåga man har att lätt memorera, desto viktigare att man använder en 
jättekombination av olika metoder. 
 
Brukar du själv lära ut någon metod för memorering? 
När man är liten är styckena lätta och formen kort – då är det inte så svårt, men ändå: man måste 
kunna sjunga det… låter det inom en brukar man kunna spela rätt också. 

Jag är ju uppvuxen med solfège: att sjunga melodierna på tonernas namn… - det man kan sjunga 
med tonernas namn, det kan man spela utantill. 

Det jag praktiserat med unga elever är att jag spelar höger hand och eleven spelar vänster hand 
utantill, sedan byter vi. Så att man också lär sig en hand i taget för att vara säker. 

 
Hur ser instuderingen av ett nytt stycke ut? (kan vara ett för dig välkänt stycke) 
Jag lyssnar inte på inspelningar, jag är mycket angelägen om att komma underfund med notbilden 
som tonsättaren har lämnat. Att studera den så grundligt som möjligt och förstå så mycket som 
möjligt, om nu inte tonsättaren lever så jag kan träffa honom. Att utifrån mina kunskaper avläsa 
notbilden, av notbilden avläser jag musiken och så fort som möjligt, fast det kanske går snabbt och 
det är mycket toner osv., försöker jag få helheten genom att med ett finger spela det jag upptäcker 
är melodin och med ett annat finger spela de viktigaste basharmonierna och sedan föreställer jag 
mig de mindre viktiga stämmorna osv. … så fort som möjligt vill jag höra idén med musiken och 
hela formen. Detta sker vid instrumentet. Först kan man ju titta bara på noterna, för man ser 
väldigt mycket. … När tonsättaren har lämnat program som Debussy Jardins sous la pluie… så vill 
jag se bilder… Jag rekommenderar alla att inte lyssna på inspelningar först, sedan när man har 
jobbat ganska länge, kommit på fraserna, längden på fraserna, andningarna, meningarna, 
kombinationen…– oavsett vilken form – när man börjar tveka själv och tvivla, då tycker jag att det 
är dags att lyssna på några – definitivt några olika – inspelningar. Där man oftast upplever en 
frigörelse; jaha, han hade också svårt på det stället, det är ok att dra, eller man hör Rachmaninov 
spela ett stycke av Tjajkovskij så fritt så man inte tror att det är sant, man har inte själv vågat göra 
ett ritardando och han ändrar tempot…  
/ … / 
Jag är också sådan att jag analyserar väldigt länge innan jag skriver i noterna, väldigt många målar 
väldigt mycket i sina noter - allt möjligt… jag försöker ha notbladet så rent som möjligt, så länge 
som möjligt, för notbladet är ju komplicerat i sig. Dessutom vill jag analysera fingersättningen in i 
det sista, om jag är nöjd med den eller inte, både de tryckta och mina egna fingersättningar. 
Likadant med pedalen; om det inte finns tryckta pedaler, då ska man lyssna väldigt länge. … Det 
känns ganska trevligt att komma tillbaka efter tjugo år och kunna börja om, utan att ha en inövad 
modell. Men jag hade diskussioner nyligen med en annan pianolärare, som tyckte att absolut ska 
man genast skriva allting – så jag vill säga att detta är min modell. Jag tycker att man ska kunna 
notbilden så kompetent så att den räcker. Vi vet t.ex. att Debussy skrev allting – allt! Alla rubato, 
kommatecken, och massor av ord på franska där han berättar vad han vill. Det är otrolig 
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information. Det är bara att inte passera förbi den, att inte hindras för att det är på franska – använd 
ordboken! 
/…/ 
Antagligen var jag ett barn som lärde sig väldigt snabbt och lätt… mitt minne av tiden var att det 
var lätt.   
 
Enligt en studie av Williamon (1999) så vinner musiker på att framföra stycken utantill. Det finns 
bevis för att själva memoreringsprocessen kan garantera en mer genomgående kunskap om 
musiken, och därigenom en närmare koppling till musiken. Eftersom utantillspel av ett stycke 
kräver mer övning och större förberedelse, förbättras troligtvis många aspekter gällande den 
musikaliska kvalitén. (från 2.1. ovan) 

 

Enligt informanten finns det för henne i hennes eget arbete ingen skillnad mellan 
arbetsprocesserna memorering och instudering – de går parallellt. D.v.s. har en ”ordentlig” 
instudering ägt rum kan stycket framföras utantill, eftersom innehållet är känt. Med tanke på 
att instudering och memorering går så pass mycket hand i hand och nästintill kan likställas 
med varandra, kan det ifrågasättas om det är korrekt att i Williamons studie framställa det 
som att ett stycke som ska framföras utantill kräver mer övning och större förberedelse än ett 
som inte ska det. Att kunna något eller inte är en definitionsfråga och mycket komplext att 
fastställa på en entydig skala, därför är det också svårt att exakt veta vad Williamon menar är 
motsatsen till att spela ett stycke utantill och vad den motsatsen motsvarar.   

Det är möjligt att kunna ett stycke mycket ingående och att framföra det musikaliskt och 
med uttryck utan att för den skull kunna det helt eller bitvis utantill (och utan att det framförs i 
stil av prima vista). Men om man utgår från att en ordentlig instudering borde resultera i att 
man kan ett stycke utantill, och så inte är fallet eller att ett för stort fokus behöver läggas på 
hur minnet av stycket ska fungera i en situation av utantillspel, blottas en brist i 
instuderingsarbetet. Naturligtvis har alla olika förmågor till att memorera och att ha kunskap 
om sin förmåga och vad som krävs för att man ska minnas något är viktigt. Det är svårt att 
utreda huruvida informantens lätthet att lära spelar in i bilden, eller vilken betydelse 
användandet av solfège har. Men vetskapen om vad som krävs för en viss individ för att 
minnas något, lägger grunden för dennes instuderingsarbete, eftersom man då vet vad man 
måste göra för att kunna något ordentligt. Detta innebär att olika personers instudering 
kommer att se olika ut, kräva olika mycket tid och fokus för olika metoder och moment, och i 
sin helhet ta olika lång tid. Vidare borde det innebära att två processer: instudering och 
memorering, mer och mer blir till en process – endast instudering. Utifrån min egen 
erfarenhet anser jag att jag funderat mer kring att använda olika moment (som analys och 
visuell bearbetning av ett stycke) utifrån att jag ska kunna minnas ett stycke bättre än utifrån 
tanken att jag ska förstå och kunna musiken bättre. Jag tror att det är en viktig skillnad. Jag 
tror att det är bättre, utifrån musikens synpunkt, att använda så många metoder som möjligt i 
sitt instuderingsarbete för att få en rikare bild av musiken och att ha det i fokus istället för att 
fokusera på memoreringen. Detta kan säkert på många sätt även ge inspiration i det 
musikaliska arbetet, på många plan, både vad det gäller tolkning och uttryck, vilket även 
Williamon antyder (se citatet ovan). 
 

3.2. Metakognition 
 
I avsnitt 2.3. ovan nämndes att metakognition är viktigt för inlärning. 

 
Vad vet du om minnet och hur det fungerar?  
Rent vetenskapligt så kan jag väldigt lite. Jag lyssnar när man pratar om hjärnan, tittar på 
vetenskapsprogram, läser och jag har en man som är filosofie doktor och en dotter som är 
doktorand och de jobbar otroligt mycket på sådana plan. Men jag tycker att jag är lite lat. Jag litar 
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oerhört mycket på min långa erfarenhet, på min intuition, på min samlade kunskap... Men all 
kunskap som man kan samla, är ju bara av nytta, givetvis. 
  
Varifrån hämtade du denna kunskap?  
Mestadels genom egen erfarenhet … Jag tror att all kunskap måste vara av godo. Jag kan inte 
tänka mig något annat. 

 
Trots att informanten inte tagit del av så mycket forskning fyller den egna erfarenheten hon 
samlat på sig genom åren samma funktion. Detta visar att det finns olika sätt att ta till för att 
nå samma resultat. Oavsett om det är den egna erfarenheten som är grunden för kunskapen 
eller om man tagit del av forskning för att nå den, så kommer kunskapen till användning.  

För min egen del så känner jag att det mesta av min kunskap om minnet och olika 
memoreringsmetoder baseras på de egna erfarenheter jag gjort. Men dessa erfarenheter 
baseras på enstaka försök vid olika tillfällen, med repertoar ur olika stilepoker, där försöken 
om en viss metod fungerade vid ett visst tillfälle är för mycket på måfå och för lite 
genomtänkt för att kunna dras slutsatser ifrån, t.ex. vilka stilar det fungerar på och vilken del 
av övningen och metoderna som faktiskt gav resultatet. På detta sätt kan det ju ta tid innan 
man hittar fram till ”det rätta”. Jag har genom åren fått en del tips som jag testat; men enstaka 
tips här och var ger oftast ingen helhetsbild utan denna måste man få antingen genom den 
egna erfarenheten eller genom att ta del av information från forskning, där man kan ta del av 
ett bredare utbud av information. Att man inte kan få en helhetsbild av memoreringsprocesser 
som fungerar för en själv genom enstaka tips, hur bra de än är, kan bero på att minnet är så 
individuellt, eftersom minnet vilar på tidigare kunskap.    

 

3.3. Kinestetiskt minne, visuellt minne och gehörsbaserat minne  
 

Eftersom memorering i förbigående, inaktiv memorering, inte är säkert nog, är aktiv memorering 
(som genom performance cues) mycket viktigt för en professionell musiker. Men det är viktigt att 
komma ihåg att olika memoreringsstrategier fungerar olika på olika musiker. Detta eftersom 
minnet vilar på tidigare kunskap och meningsfull avkodning av materialet, och alla har olika 
inlärningshistoria. (ur 2.4.3. ovan) 
 

Jag frågade min informant om vilken metod som enligt hennes mening är den mest 
effektiva (kinestetisk, visuell eller gehör). 
 

I en mycket hög grad är det förstås väldigt individuellt, mycket individuellt. Så man kan inte säga 
att ”detta gäller alla”. Det är mycket individuellt också när man ska utgå från varje individs 
möjligheter, förmågor och kunskaper. 
 

För henne själv har det dock varit kombinationen av dem alla (kinestetisk, visuell, 
gehör).  
 

Definitivt en kombination av alla, plus teorietiska kunskaper som jag tycker väldigt ofta är 
eftersatta/ … /Om man bara litar på motoriken så är det aldrig säkert. För om man övar mekaniskt, 
alltså man upprepar en rörelse och övar passager så att det sitter, så överger så småningom hjärnan 
den modellen om inte den är förknippad med lyssnandet eller med den emotionella känslan. Bara 
man använder lite mer pedal så rasar det uppe i hjärnan. Däremot - upprepa gärna, öva tills du har 
memorerat mekaniskt. Men förlita dig absolut inte på det motoriska. Det är kanske den minst 
pålitliga av alla, i synnerhet om man har den ovanan att arbeta snabbt. Så småningom sviker även 
själva motoriken, så fingrarna spelar ojämnt och det så småningom inte går att spela. Så motoriken 
får inte användas ensam.  

 
Informanten och den psykologiska forskningen (nämnt i 2.4.5. ovan) är överens om 
synen på det kinestetiska minnet. 
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Det finns ganska kuriösa fall där en konsertpianist spelar, och på första raden sitter en i publiken 
och vänder blad, men med en annan utgåva än pianistens. Pianisten blir störd av detta eftersom det 
vänds blad då pianisten ännu inte är vid en bladvändning. / … /Det visuella får man inte heller vara 
för fokuserad på, med tanke på det exempel jag gav nyss (exemplet med konsertpianisten). Då blir 
man alltså lite väl bunden vid notbilden. Men i en viss fas av arbetet är det användbart. 
 
De flesta klassiska musiker börjar sin inlärning och övning av ett nytt stycke genom att studera 
noterna först. Detta kan skapa en viktig grund för minnet. Men att endast använda visuell 
memorering är lika otillräckligt som att bara använda sig av muskelminnet. (ur 2.4.6. ovan ) 
… 
Spelar musiker tillsammans, läggs även de andras rörelser ofta på minnet. Dessa triggers kan 
spela stor roll i det faktiska framförandet. För att försäkra sig om att dessa levereras även vid 
uppträdandet bör de speciellt användbara signalerna uppmärksammas vid övandet. (ur 2.4.6. 
ovan ) 
 
 
Slutgiltigt måste det jag hör, det inre hörandet måste arbeta upp så mycket som möjligt så att när 
jag kan motoriken och jag vet hur passagen ser ut, att jag hör den också. Jag anser att man inte kan 
använda någon av de där metoderna ensam, utan att de bör användas i kombination. 
 
Gehörsbaserat minne är lika svårt att skilja från skapandet av mentala representationer och det 
konceptuella minnet som visuellt minne. (ur 2.4.7. ovan) 
… 
Ett viktigt och användbart verktyg för att tillgodogöra sig intrycken av den visuella informationen 
är förmågan att föreställa sig hur det noterade skulle låta eller hur det skulle kännas att spela 
eller sjunga det. (ur 2.4.7.1.ovan) 
 
 
Jag har delat in mänskligheten i två grupper; den ena gruppen som har lätt att lära sig utantill 
genom att de antagligen har ett absolut gehör, en koppling mellan hörsel, ögon, tangenter, tonhöjd, 
motorik – den typen av människor lär sig väldigt snabbt, utan svårigheter och de lider inte av 
skräcken att komma av sig, alltså att få blackout - nu generaliserar jag mycket - men sedan finns 
det en andra grupp som inte har den förmågan. /… / Om jag går tillbaka till första gruppen, där 
t.ex. berömda dirigenter sätter sig på ett flygplan med ett partitur och när de kommer fram om 
några timmar kan de partituret utantill, de har inget instrument, de lyssnar inte, de tittar på 
notbilden, som låter inom dem. Den gruppen finns, men även vi andra, kan komma till en säkerhet 
som gör att man trivs att spela utantill. Men det måste definitivt kombineras alla möjliga metoder. 
/ … / 
när jag spelar med orkester vill jag absolut vara 200 % säker. Då använder jag allt: visuellt, 
motorik, teori, funktioner, alltså tonarter, modulationer, rytmiska kombinationer, fingersättning 
och lyssnandet, givetvis. Jag tror att alla kan lära sig och komma till en otroligt säker nivå, det 
kräver bara mycket mer arbete - mycket mer medvetet arbete. När jag kommit till höjden av 
säkerhet, då jag har varit nöjd, då har jag kunnat sitta, blunda, och gå igenom hela konserten i mitt 
inre. Och jag påstår att medan jag lyssnar på det inom mig, jobbar även motoriken, fast man bara 
sitter stilla i en fåtölj. Det är möjligt. 
 
I LTM finns olika information lagrad, där minnen som procedurellt minne (veta hur man gör 
något), semantisk kunskap (fakta, dvs. veta att), och episodiskt minne (detaljer om händelser eller 
episoder i ens liv)ingår. Dessa minnen är organiserade hierarkiskt, vilket möjliggör att 
associationer kan göras inom och mellan olika informationskategorier. (ur 2.2. ovan) 
… 
 
Generellt sett ger lärare rådet att använda flera olika metoder som tillsammans blir en rik mental 
representation av stycket. I detta kan ingå handposition, visuella och taktila mönster, musikanalys, 
och metaforiska associationer. Så småningom har de olika planen av information kopplats 
samman, så när ett plan misslyckas under ett uppträdande, kan en annan ta vid. (ur 2.4.3 ovan ) 

 

Dessa citat från intervjun och texten visar väldigt tydligt att forskningen och den erfarna 
musikern säger samma sak: att endast det motoriska inte är tillräckligt, eller att endast det 
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visuella inte är tillräckligt. Gehöret eller att höra något inom sig kommer till användning bl.a. 
i ”sammanknytningen” av ett stycke, som ett verktyg till att göra representationen av stycket 
tillgängligt. Slutsatsen är att de bör användas i kombination tillsammans och att ju fler intryck 
och metoder som används desto rikare blir den mentala representationen av stycket, och 
därigenom minnet av stycket säkrare. Men även om detta innebär ett säkerhetssystem betyder 
det inte att ett uppträdande kan vara 100 % säkert och att det är omöjligt att misslyckas. 
Pianisten Lili Kraus (1905-1986) säger så här i en intervju med Dean Elder: 
 

…However, even these “moorings” do not guarantee absolute security because such a thing 
doesn’t exist. Even a man like Schnabel who could perform all the Beethoven Sonatas once simply 
broke off in the middle of the “Hammerklavier” and said, “Allow me to play another sonata. I 
can’t play this one today.” And it was a proverb that no concert of Cortot’s ever took place without 
his getting stuck. To my best recollection Gieseking never had memory lapses, but he had a very 
special kind of memory.  
So, my final point about memorizing is that almost no memorizing is 100% secure. Memory 
depends on the person, the performance, and the state of the person’s nerves. (Elder,  s. 67) 

     
Jag skulle vilja påstå att jag väldigt länge baserade största delen av mitt minne av ett stycke på 
det kinestetiska minnet. Jag hade även lite hjälp av gehöret och en viss formuppfattning, det 
visuella däremot var för mig ett tämligen outforskat område. När jag var nybörjare repeterade 
jag stycken och passager av ett stycke som var extra svåra, om igen – till slut satt musiken i 
fingrarna. Denna metod fungerade mycket bra för mig på mina stycken och jag hade, skulle 
jag vilja påstå, rätt lätt för att spela saker utantill när jag var liten. Men styckena blev längre 
och mer komplexa. När jag i de yngre tonåren började komma i kontakt med atonal musik, 
tog det längre tid att lära sig det utantill och det var inte alltid lika självklart att det, när jag 
spelade det utantill på konsert, skulle lyckas.  

Jag minns speciellt ett tillfälle då jag skulle repetera ett atonalt stycke tillsammans med en 
dansgrupp som hade komponerat koreografi till. Första gången vi körde igenom stycket kom 
jag av mig totalt eftersom jag såg deras rörelser och det för mig var nya sinnesintryck. Dessa 
oväntade och ovana intryck gjorde att fingerminnet svek mig. Som tur var kom det åter efter 
ett tag och på våra konserter var det inget problem, men det visar på ett väldigt tydligt sätt det 
kinestetiska minnets sårbarhet (se 2.4.5. ovan).  

Idag använder jag mer och mer en större kombination av olika metoder. Det är ett av de råd 
och tips jag fått av lärare och som ju framkommer bl.a. både i forskningen och hos 
informanten som framgångsrikt. Jag börjar få en uppfattning om vilka metoder som är möjliga 
att kombinera och fungerar på mig. Till detta ligger mina egna erfarenheter till grund. Men jag 
känner att det fortfarande är på ett utvecklingsstadium och att jag bara är i början på att 
verkligen få en klar bild av hur dessa ser ut.   

Det visuella minnet är inte så framträdande hos mig att jag har fotografiskt minne, men jag 
kan ändå se vissa sidor av ett stycke, inte varje not, men vissa noter och ackord lyser fram 
(antagligen de som jag ägnat extra uppmärksamhet). Jag upplever verkligen att det är ett 
effektivt kompletteringsverktyg i memoreringen att sitta och gå igenom stycket med noterna 
för sig själv. Jag försöker då även att känna, fast med hjälp av hjärnan, hur det känns att spela 
en viss passage och att tänka igenom så att jag känner att fingrarna ”vet” vad de gör, på ett 
kognitivt plan. På så sätt kan man upptäcka om det är någon passage som inte känns så säker.  
När jag började använda noterna som ett verktyg på detta mer medvetna sätt för några år 
sedan, var jag först ytterst skeptisk till att det verkligen skulle ge något resultat. När jag satt 
där med noterna, med ett stycke jag hade hållit på med ett tag, för att förbättra mitt minne av 
det, kändes det inte som att någon ny information gick in. Jag kände ju till stycket, visste hur 
det gick osv. Men jag envisades ändå med att gå igenom det bit för bit noga, och försökte 
undertiden medvetandegöra det som hände i stycket. När jag sedan spelade stycket utantill för 
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mig själv i övningsrummet dagen efter kändes det mycket säkrare, minnet hade förbättrats. 
Jag hade inte förväntat mig det, men det märktes en stor skillnad.  

Angående pianisten i exemplet som gavs av informanten så är det naturligtvis inte bra att 
vara för bunden av en notbild. Däremot kan det vara ett användbart verktyg att se sidorna 
framför sig. Men det kan ju vara bra att vara medveten om att man kan råka utför en 
bladvändande publik. Ljudet av en bladvändning kan vara ett ljud som irriterar och fångar 
uppmärksamheten oavsett om det stör p.g.a. att en bladvändning sker när pianisten inte ”är 
vid” en bladvändning eller inte. Pianisten Claudio Arrau (1903-1991) har, precis som 
pianisten ur exemplet, en liknande inställning till användandet av notbilden: 
 

…I advise students who have difficulty in memorizing or playing in public to use only one edition, 
to know exactly where things are on each page. (Elder, s. 45)  

 
Har man fotografiskt minne som Arthur Rubinstein (1887-1982) hade, är det svårt att undvika 
att fästa sig vid notbilden: 
 

I asked Mr. Rubinstein about his memory, whether it was mainly photographic and aural. “My 
memory is mainly photographic,“ he said, “inherited from my father. When I play, I turn the pages 
in my mind; I even see the coffee stains. My knowledge of the architecture of a work, how it is 
built, helps too. (Elder, s. 4)  

 

3.4. Kontrapunkt och 12-ton 
 

Vi vet alla att det är svårt att memorera Bach – varför är det svårt med Bach? För det är inte 
ackompanjemang och melodi, utan det är kontrapunkt. Och ska man kunna Bach utan att vara rädd 
att man ska missa massor så måste man ju lära sig varje stämma egentligen. En stämma i taget, två 
stämmor, första och fjärde och de mittersta, spela och kunna även där söka de tonalt stadiga och 
ostadiga punkterna. Hans fantastiska modulationer - var de tar vägen osv. Det är helt ett arbete för 
sig. Och svårare för den andra gruppen (se tidigare 3.3. ovan), om vi kallar den för den som inte 
har lätt att memorera. Det finns många metoder. För de som t.ex. har mycket svårt att komma 
tillbaka till en fuga när de kommer av sig, rekommenderar jag att man ska starta från varje rad, 
fastän det är mitt i en takt, mitt i en fras. Så man ska verkligen ha otroligt många stödpunkter, där 
man kan backa två takter eller hoppa över två men inte till varje pris börja om. Så det går att 
arbeta, att medvetandegöra den kontrapunktiska tanken, men det är mycket svårt och det arbetet 
står för sig.  

Givetvis ska man först lära sig var varje tanke börjar, tema, kontratema osv. men det är 
ytterligare en säkerhet att veta var varje rad börjar. Om man vill fortsätta och kunna så mycket som 
möjligt så är det bara extremt nyttigt. Det är inte musikaliskt, men nyttigt. Detta är som tidigare 
nämnt ett arbete för sig och när kontrapunkten kommer i nutida musik och i romantiken är det 
förstås samma problematik. 
 
Vilka metoder använder du vid memorering av ”modern” klassisk musik? (som atonal, 12-
ton etc.) 
 Här kanske det är ännu viktigare att ha en teoretisk bakgrund, alltså att teoretiskt kunna analysera 
stycket, även formanalys. Att stycket inte består av hundra takter som man inte vet var man 
befinner sig, utan att man hittar en form. Om man inte har kontakt med tonsättaren så är det inte 
säkert att man hittar rätt form, men man hittar en form. Jag tänker på en gammal svensk tonsättare 
som nu är död, som var mycket fascinerad över att musiker hittade former och grejer i hans musik 
som han inte hade tänkt, men som han tyckte var jättefina. Det är, tycker jag, ännu viktigare att 
man är väldigt analytisk och använder intelligensen och tänker, eftersom det inövade melodi-komp 
inte håller. Jag menar, för oss numera, som lever nu, är det ju lättare att lära sig Mozart utantill… 
Men Prokofjev däremot känns fortfarande svårt fast han varit död i ca 60 år. 

Man måste kombinera tonerna, för plötsligt när man förstår det – åh, nämen! ... plötsligt när man 
ser förbi de svarta punkterna – då sätter sig det… Allra helst ska man träffa tonsättarna, om de 
lever, eller någon som varit nära dem. Jag försöker alltid det. Jag har träffat många tonsättare, de 
som var vid liv när man spelade deras musik.  
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Att memorera eller läsa avista ett material som är atonalt kan vara väldigt frustrerande; istället 
för att kunna hitta större meningsfulla enheter (som tonala melodier och harmonier) i 
nedbrytandet av materialet, måste man gruppera individuella noter eller intervall. (ur2.4.8.ovan) 
… 
Memoreringsstrategier inkluderar t.ex. att skriva ner bitar av stycket, analysera det borta från 
instrumentet, börja på olika ställen i stycket, eller sjunga en stämma medan man spelar en annan 
(för pianister).  

Chaffin et al. (2002) gjorde en studie med en professionell pianist som skulle lära sig tredje 
satsen ur J.S. Bachs Italienska konsert. All övning blev inspelad på video. Trots att det skedde en 
viss memorering som en biprodukt av övningen av interpretativa och tekniska aspekter, så valde 
pianisten att medvetet lära sig stycket en andra gång genom att upprätta s.k. performance cues, 
som under uppträdandet kommer att tjäna till en vägledning genom stycket. Dessa triggers kan 
vara av en expressiv (”här är soluppgångsdelen”), interpretativ (”se till att det blir ett plötsligt 
pp”) eller teknisk (”se upp för det där hoppet”) art.  

Fördelen med performance cues jämfört med en enkel chaining är att musikern genom 
viljebeslut kan hoppa från en punkt i stycket till en annan ifall det skulle uppstå något problem – 
förutsatt att detta flyttande övats. Ytterligare ett bevis för vikten av performance cues är att musik 
vid eller nära dem kan erinras mer korrekt än andra ställen i stycket. (ur 2.4.3. ovan) 

 

För att kunna spela både kompositioner uppbyggda på kontrapunkt och t.ex. 12-ton utantill är 
det viktigt att det föregås av ett ordentligt analytiskt arbete. Detta arbete tror jag att studenter i 
regel inte gör så grundligt, i alla fall känner jag att jag absolut skulle kunna göra det mer än 
vad jag gör.  

Vad det gäller verk av Bach eller andra kontrapunktiska verk, finns det mycket man kan 
göra, men det gäller att ha tålamodet att gå hela vägen och inte bara göra lite av varje. 
Naturligtvis kan även lite av varje ge resultat, men utifrån egna erfarenheter har jag upplevt 
att ett säkrare resultat nås om alla moment görs grundligt. Alla moment som föreslås av 
informanten och av forskningen (dvs. öva stämmorna var för sig och i kombination med 
varandra i en fuga, analysera tonalt stadiga och ostadiga punkter, vara medveten om var 
modulationerna tar vägen, vara medveten om teman, kontrateman och var varje tanke börjar, 
performance cues, och även att sjunga stämmorna, och sjunga en stämma och spela en annan 
osv.) upplever jag som mycket effektiva. Tillsammans bildar de en säker mental 
representation. Som tidigare nämnt; det som ofta krävs är tålamodet till detta arbete. 

I Bachs musik kan man för sig själv skapa ett harmoniskt ramverk som kan underlätta för 
hållpunkter att skapas. Den atonala musiken och 12-tonsmusiken erbjuder oftast inte denna 
möjlighet, vilket gör att ett användbart verktyg försvinner. I denna musik gäller det att vara 
påhittig vad det gäller former och se så mycket mönster som möjligt – både upprepningar och 
likheter, såväl som skillnader. Detta kan äga rum både på det rytmiska och på det melodiska 
planet. Utmaningen kan vara att ev. hitta en övergripandet form såväl som små mönster och 
grupperingar.   

Både i kontrapunkt och 12-ton finns det system – egentligen nästan tydligare och ”striktare” 
än i exempelvis en pianosonat av Mozart. Men kanske är det just därför det blir så svårt. Det 
är inte lika lätt att snabbt bilda sig en uppfattning baserat på t.ex. en övergripande A-B-A-
form eller harmoniken, som det är i det mesta av den wienerklassicistiska och romantiska 
pianolitteraturen. Man är tvungen att sätta sig in i ett utarbetat system, ett ramverk som allt 
bygger på, för att nå en djupgående förståelse som håller för en mental representation.    
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3.5. Förberedelser i de slutgiltiga skedena inför en konsert 
 

Hur ser förberedelserna ut i de slutgiltiga skedena inför att framför ett stycke utantill?  
Vänj dig vid att spela utan noter, lämna dem helt enkelt hemma, lämna dem uppe på en hög 
hylla… Det där att hela ens kropp vänjer sig vid att noterna inte finns där, hela ens lyssnande, 
allting fokuserar mot den memorerade musiken. Lämna noterna så att du inte kan ta dem. Sedan, 
om du riktigt fastnar någonstans, alltså att du inte vet hur du ska gå vidare osv. - det är klart, efter 
hand, kolla vad det var för något, lär dig det stället. Men vänj dig vid att du inte har dem. Det finns 
de som kommer fram på scenen och lägger noterna bredvid för säkerhets skull och spelar utantill - 
det är alltså självbedrägeri, för det är väl inte någon som tänker öppna dem mitt i ett stycke, det 
händer, det har hänt. Eller de som lägger dem platt på notstället. Det är upp till var och en, jag 
förringar inte vad andra människor gör, men jag tror att har man lagt arbete, har man gett sig 
sjutton på att spela utantill - ha inte tillgång till noterna. 
 
När bör man släppa noterna?  
Man ska definitivt bestämma sig en månad innan konsertdatum, inte en vecka innan… Om man 
bestämt sig, så bör man släppa noterna så tidigt som möjligt, vänja sig vid att spela utan. Sedan, då 
ska man sätta sig i en fåtölj med noterna och kolla.  Det är väldigt naturligt när man spelar ett 
stycke utantill ganska länge att man kan lägga till toner eller tappa toner, jag kallar det för att 
komponera, det är väldigt vanligt och det gör inget. Men om det är någon som jag respekterar 
fruktansvärt mycket, som Brahms t.ex., då vill jag inte ändra, då får man sitta och titta. 

 
Att veta när man bör släppa noterna i en process är svårt. Enligt informanten bör man släppa 
noterna så fort som möjligt och senare komplettera med att läsa noterna, jag vet fler lärare 
som resonerat så. Men jag vet också en del som anser att man alltid bör spela med noter i 
kombination med att regelbundet spela igenom stycket utantill. Jag kan se för- och nackdelar 
med båda metoderna. Att släppa noterna så fort som möjligt bör leda till att man verkligen, 
precis som informanten menar, vänjer sig vid att spela utantill och fokuserar på den 
memorerade musiken. Jag tycker detta verkar riktigt. Å andra sidan kan övning med noter 
vara ett sätt att förstärka minnet i en kombination av alla sinnen samtidigt, om man vid 
övningstillfället vill säga är fokuserad och koncentrerad, och inte övar mekaniskt på rutin med 
tankarna på annat håll. Jag tror detta är ett typiskt exempel på där det kan vara individuellt, 
man får helt enkelt pröva sig fram vad som passar en bäst – att släppa noterna så fort som 
möjligt eller att inte göra det.     
 

Ett är att lära sig att kontrollera sin sinnesstämning på så sätt att man kan framkalla samma 
känsla av nervositet eller upprymdhet under övningen som uppkommer under det faktiska 
uppträdandet. Det andra är övning som äger rum antingen i det rum eller på den scen där 
uppträdandet kommer äga rum, alltså ett lärande knutet till kontexten. Dessa strategier kan vara 
användbara oavsett musikgenre eller om uppträdandet sker som solist eller med en ensemble. (ur 
2.4.9. ovan) 

 
Strategin om att framkalla samma känsla av nervositet som vid uppträdandet kan verka vettig, 
men samtidigt inte. När man är nervös slår pulsen högt, det kan vara svårt att kontrollera 
händerna och kroppen, rörelser kan bli ryckiga, händerna kalla, sinnet ofokuserat och stirrigt 
etc. Att försätta mig själv i det tillståndet när jag övar och alltså förbereder mig inför ett 
uppträdande, känns inte meningsfullt eftersom jag för att få ut det mesta i min övning vill vara 
i det motsatta tillståndet. Om jag försätter mig i ett nervöst eller upprymt tillstånd, 
underminerar jag min övning – som ju ska ligga till grund för min säkerhet. Jag kan däremot 
se en vits med att träna att ur ett nervöst tillstånd ta kontroll, fokusera och att samla sig – att 
på något sätt träna ”av” och ”på”. Att träna denna skillnad kan vara betydande, eftersom man 
lär sig att urskilja hos sig själv vad som är ett stabilt och ”redo” stadium att prestera i, och vad 
som inte är det, så man inte kastar sig ut i ett uppträdande när man inte är samlad. Om man 
tränar strategin på detta sätt (alltså försätta sig i samma sinnestillstånd som vid ett 
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uppträdande och att träna att samla sig, sedan öva/spela) tror jag det är meningsfullt, men inte 
att öva att spela i ett nervöst tillstånd, med tillhörande symptom.  
 

Psykologiforskningen har visat att minnet är kontextbundet. Det betyder att man inte enbart lär 
sig det specifika innehållet utan även minns t.ex. miljön där lärandet skedde. Att öva endast under 
ett visst förhållande eller vid samma tidpunkt på dagen kan därför göra att prestationen försämras 
under ändrade omständigheter (t.ex. kvällar vs. morgnar, hungrig vs. mätt, i klart scenljus vs. 
mysig belysning). (ur 2.4.9. ovan) 

 
Jag tror att ett lärande knutet till kontexten kan vara mycket användbart. Har man inte 

möjlighet att öva i det rum eller på den scen där framträdandet ska äga rum, kan man ju 
försöka att för sitt inre visualisera hur det kommer att se ut eller tänka igenom olika tänkbara 
alternativ och på så sätt förbereda hjärnan eller att dra slutsatser utifrån dessa tankar och öva i 
rum som liknar hur det kommer vara. Det är helt klart, precis som forskningen föreslår, bra att 
variera övningen på olika sätt, både var och hur man övar. Belysning t.ex. kan vara mycket 
avgörande. Jag minns en gång då jag var tvungen att spela i blått ljus – det var mycket svårt 
att ställa om och jag blev dåsig av ljusets färg. Det kan även vara viktigt att variera storlek på 
rum, var instrumentet står i rummet, piano eller flygel, lättspelat eller svårspelat instrument 
osv.  

 
För att undvika minnesbortfall bör även övningen, trots regelbundenhet, innehålla variation då 

tiden för uppträdandet närmar sig. Så att man undviker att på scen konfronteras med exempelvis 
frågan vilken harmonisk progression som ligger till grund för en viss passage som vanligtvis går 
automatiskt. (ur 2.4.9. ovan) 

 
För att variera övningen på ett bra sätt kan det vara till hjälp att skriva ner hur man övat eller 

att skriva en plan för vad man ska göra – då blir det lättare att överblicka vad man gjort och 
framförallt vad man inte gjort. Det är lätt hänt att tappa fokus när en konsert närmar sig eller 
att bli för uppspelt – då tänker man inte klart. På det sättet kan en arbetsplan hjälpa en att hålla 
sig på rätt spår och att känna en visshet i att man inte missar något, utan att allt är enligt 
planerna. 

 
3.6. Ackompanjemang 

Det är lättare för oss västerländska klassiska musiker att spela melodin i höger hand och 
ackompanjemang i vänster eller tvärtom. Där brukar vi glömma att öva ackompanjemanget 
utantill. Oftast missar vi basgången, oftast sitter melodin väldigt inövat i huvudet och sällan missar 
man den, oftast missar vi i basen här och där. Man bör öva bara basen utantill och även intervaller 
och basgången. 

 

Dean Elder ställer en fråga som pianisten Támas Vásary (f. 1933) svarar på: 
 

You mentioned that you like to be able to play each hand separately from memory. Is this process 
essential? 
 
I’m not sure it’s absolutely necessary. Playing each hand alone reassures that I really know the 
music. But it’s not good to play hands separately the day before a concert because you will have 
been concentrating on one hand, which can mix you up in the performance. (Elder,  s. 139) 

 
Pianisten Támas Vásary nämner att han inte är helt säker på att det är nödvändigt att kunna 
spela var hand för sig ur minnet. Men detta skulle kunna vara ett sätt att försäkra sig om att 
det sitter, både Vásary och informanten använder sig av det. Det är i alla fall bra att ägna 
ackompanjemanget lite mer uppmärksamhet. Jag upplever precis som informanten att det 
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oftast är i ackompanjemanget som man missar, bara för att man är för fokuserad på melodin. 
Om man inte vill spela var hand utantill kan det ju även vara en lösning att vara medveten om 
denna problematik och ge ackompanjemanget, vare sig det ligger i höger eller vänster hand, 
uppmärksamhet, både i övningen och vid visuell memorering.  
 

3.7. Synen på utantillspel 
 

3.7.1. Solo utantill 
 

Vad är din syn på utantillspel? Är det viktigt att spela solo utantill?  
Jag tror att det är väldigt kopplat till traditioner. T.ex. om du ska tävla i Tjajkovskijtävlingen i 
Ryssland eller Chopintävlingen i Polen, så är det otänkbart att du skulle komma på tanken att 
komma med noter, men om du går på folkhögskolan i Hjo så är det helt ok om du spelar med 
noter. Så det är oerhört kopplat till tradition och krav utifrån den traditionen. Alltså det är 
någonting som är utanför oss. Sedan har vi den fria viljan också, i vissa sammanhang - jag kan 
spela med noter eller jag kan spela utantill. Jag skulle vilja generalisera lite igen, i Sverige kan 
man faktiskt mycket lättare få uppträda med noter än utanför Sveriges gränser, där det är mycket 
mindre accepterat… Men jag tycker att det är väldigt individuellt. Pressa inte en individ som av 
någon anledning mår dåligt av att spela utantill. /… / Det finns en stor variation på synen på 
utantillspel, även bland musiker. Det borde inte blandas prestige i det. 
 
Kan så vara fallet ibland?  
Jag tror det kan vara det. Också utifrån traditioner, i vissa fall tävlingar, jurytävlingar, 
provspelningar osv. kan det vara minus eller plus. Om man har noter kan det bli ett minus, om man 
spelar utan kan det bli ett plus. Jag tycker inte att det borde vara så. 

Visst imponerar det på publiken när man spelar utantill. Människor har oss lite grand som 
övermänniskor, vi som spelar, och fattar inte hur man kan lära sig. För dem är det lite obegripligt 
svårt och då kan de bli imponerade av svårigheten, vilket jag inte tycker är så värdefullt. Men 
människor kan bli lika mycket imponerade av att man har så svåra noter och hinner se på noterna, 
bläddra och spela så svårt, så mycket… Man har berättat för mig att på 1800-talet var det fint att 
spela med noter, för då såg publiken att man kunde läsa noter. Du ser, det är olika traditioner. ” 
 
Är memoreringsförmåga något som är medfött? Kan det tränas upp?  
Ja, det kan tränas upp, men jag lämnar också det här åt vetenskapen om det är medfött eller ärftligt. 
Jag kan inte svara på det, många säger att man är född sådan, men jag vet inte… Jag tror att 
förmågan att träna upp något för en människa är obegränsad. 
 
Tror du att man framför musiken annorlunda utantill än med noter?  
Det är också individuellt. Det finns de som definitivt spelar mycket bättre utan noter. Sedan finns 
det de som är så nervösa, så oroliga så att det bara blir ett elände. Det kan skapa dåliga minnen och 
upplevelser som kan göra att man inte vill spela. Så det är otroligt individuellt, men rent allmänt 
bör det vara bättre rent musikaliskt att spela utantill, eftersom man kan ägna hela sitt jag och hela 
sin kapacitet åt stycket. Det finns liksom inget som distraherar, kan man säga. Nu, själv påstår jag, 
att jag inte är störd av notbilden. De som läser väldigt bra noter, som läser snabbt som blixten, 
alltid rätt osv. de kan också musicera med noterna. Så det är ganska individuellt, men kanske 
uppnår man ändå en större helhet utantill. Det är vad jag tror. Men låt ändå var och en trivas med 
det man gör, det är viktigt.  
 

Det är alltså traditionerna som formar de förväntningar som vilar på oss. Men den mest 
intressanta frågan är ju inte vad som är sed, utan om utantillspelet fyller en funktion. 
Informanten konstaterade att det är individuellt men att det borde vara bättre rent 
allmänmusikaliskt att spela utantill, eftersom musikerns hela jag kan ägna sin kapacitet åt 
stycket, och att man eventuellt kan nå en större helhetsbild utantill eftersom det inte finns 
något som distraherar. Detta resonemang kan stämma. Men precis som det konstaterats, har 
det ju med individens förmåga att göra. Man kan dra det åt två håll; någon kan ju vara enormt 
bra på att läsa noter och att skapa musik samtidigt – varför ska den då spela ett stycke 
utantill?; eller så har någon svårt för att spela något utantill, men känner sig trygg att göra 
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musik med noter. Jag menar att spel med eller utan noter inte har någonting med möjligheten 
att levandegöra musik att göra, utan att det har att göra med musikerns inlevelse och förmåga 
att fånga publiken. Detta hävdar jag eftersom jag varit på konserter där solister och 
kammarmusikensembler spelat med noter och jag blivit berörd på djupet, då man fullständigt 
glömmer att noterna finns där. Därför tycker jag det är felaktigt att framställa det, som 
Williamon gör i sin studie, som att en spontan och innerlig kommunikation möjliggörs genom 
utantillspel (se 2.1. ovan). Det finns inget som motsäger att detta inte skulle kunna uppnås 
med noter, inte ens Williamons studie med cellisten. För studien säger inget om hur just denna 
specifika musiker känner sig som friast (cellisten kanske känner sig friare utan noter). Vidare 
borde med eller utan notställ inte spela någon roll utifrån om en publik blir berörd eller inte – 
min egen erfarenhet säger att det inte spelar någon roll - det har än en gång med musikerns 
förmåga att göra. Här spelar dessutom än en gång diskussionen in vad det innebär att kunna 
något som diskuterats tidigare (se 3.1. Instudering och memorering). 

Vidare tror jag att Williamons förslag att vissa observatörer ur publiken med större 
musikalisk träning kan ha blivit mottagligjorda att gilla framträdandet eftersom de imponerats 
av att musikern lagt ner möda på att memorera ett stycke, kan vara möjligt, men att det 
snarare imponerar mer på observatörer med mindre eller ingen musikalisk träning om en 
musiker har memorerat ett stycke, än på någon med större musikalisk träning, eftersom den 
med större musikalisk träning antagligen har mer erfarenhet av musicerande och därför är mer 
intresserad av själva musiken och hur musikern tolkar och framför den, än det faktum att 
någon spelar något utantill eller ej. Men naturligtvis vet den med större musikalisk träning 
vilket jobb det innebär att kunna spela något utantill.     
 

Känner du att du kan spela stycken med noter på konsert?  
Ja, absolut 

 
Känns det en skillnad i atmosfären (i publiken) om du plockar fram dina noter?  
Jag har inte upplevt det. Jag tror att mitt uppträdande och mitt musicerande med mina 
medmusikanter upptar publikens intresse i sådan grad att de inte bryr sig om vad jag har på 
notstället. Jag tror jag upptar dem med viktigare saker. 
 
Upplever du att du får olika uppskattning för en prestation om du spelar med eller utan 
noter? (att t.ex. utantillspel kan göra insatsen ännu bättre i publikens ögon) 
Jag upplever inte det. 

 
Man kan ge intrycket av en spontan och innerlig kommunikation som kommer direkt från hjärtat – 
musiker ”äger” musiken i sitt inre. Vissa bevis tyder på att musiker som uppnår detta troligtvis 
kommer få mer respons av sin publik. (ur 2.1. ovan)   

 
Om man inte upplever en skillnad i uppskattning och om man som musiker lyckas fånga 
publiken ändå, trots noter, vilket informanten angett, varför är det då så viktigt med 
utantillspel? Jag kan bara komma på en sak, som tidigare planterats av informanten – prestige. 
Lika fel som det blev när man på 1800-talet skulle visa att man kunde spela med noter, är det 
nu då man ska visa att man kan spela utan noter. Det måste ju vara musiken och musicerandet 
som står i centrum och inte att visa upp en förmåga att minnas musik. Hur målet att musicera 
på bästa, tryggaste och friaste sätt, uppnås måste ju vara upp till varje musiker att avgöra, inte 
att avgöra utifrån traditioner.   
      

Känner du dig tryggare med eller utan noter?  
Numera är jag definitivt tryggare med noter. Numera arbetar jag bara med noter. Så var det inte 
förr. Anledning till det (att jag bara arbetar med noter) är att jag nu inte ägnar så mycket tid åt det, 
helt enkelt. 
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Känner du dig friare med eller utan noter?  
Jag är ganska fri även när jag spelar med noter. 
 
Vad tänker du själv när du sitter i publiken och ser att en pianist ska spela ett solostycke 
eller en pianokonsert med noter?  
Jag tycker det är helt ok. Jag försöker även när jag har suttit på otaliga provspelningar, till alla 
möjliga mål, att bortse från det och lyssna på alla andra kvalitéer. Om det kommer en som spelar 
allt fantastiskt bra utantill och sedan kommer det en som spelar allt fantastiskt bra med noter, de 
flesta skulle nog då skriva ett plus på den som spelar utantill. Men jag har tänkt att det inte är 
avgörande för mitt val. Så jag har en total acceptans för det, kan man säga.  
 
Är din känsla inför situationen och stycket annorlunda när du spelar med noter än utan?  
Ja, det är två vitt skilda processer. Det är därför jag lära mina studenter/elever, att ibland hamnar 
man i ett mellanläge, man kan utantill, sedan finns det luckor. Och så finns det utantill igen osv. 
Och så försöker man spela lite utantill och så går man tillbaka upp till noterna osv. Det fungerar 
inte bra! ... är man tvungen att från memorerat avsnitt gå till noterna, så ska man träna hur man 
övergår. Det är två vitt skilda processer. Så man måste träna; att nu lämnar jag memoreringen, nu 
går jag in i notbilden; där är jag, nu tittar jag på notbilden, nu spelar jag med noter; nu lämnar jag 
notbilden, nu går jag tillbaka in i mig – det är två skilda processer. Helst ska man spela hela 
stycket utantill eller hela med noter. Det där mittemellan, det stör. 

 
3.8. Kammarmusik och solospel, och den musikaliska kommunikationen 

 
Varför är det skillnad mellan kammarmusik och solospel?  
När man är solist, tar man inte hänsyn till alla andra, man leder själv tanken, man leder tempot, 
man styr det musikaliska förloppet, man är huvudpersonen. Men är man pianist i en ensemble, där 
alla ska anpassas till alla och man ska bygga upp en musikalisk tanke tillsammans, där vill jag 
gärna se hela partituret. Om jag spelar en Beethoven eller en Tjajkovskij-konsert med orkester så 
kan jag hela orkesterpartituret i huvudet och har dessutom alltid övat med en pianist innan. Nu gör 
jag inte sådant längre (uppträder som solist), men jag har gjort det mycket. Jag tycker att det är 
skillnad. Dessutom kommer jag från en tradition där man inte kommer på tanken att spela med 
noter om man är solist. Jag kommer från en tradition där det inte går att spela med noter, det går 
bara inte. 
/ … / 
Jag tycker att pianisten absolut i sitt kunnande, i sitt seende, ska inkludera alla stämmor. Detta bör 
göras från början. Partituret är en fantastisk bild, man sätter sig och går igenom det. Det första man 
gör är att se vem som är viktigast. Det syns så väl – grafiskt – vem är viktigast, vem är mindre 
viktig. Dessutom finns det de som aldrig tittar på mer än sina två stämmor, sådana 
ackompanjatörer blir aldrig riktigt så bra som de som hela tiden kan titta på de andra stämmorna. 
Det går, det är fullständigt möjligt för en normal människa. Det är bara att man ska gå in för det. 
Hos mig har det gått till sådan överdrift att jag inte kan släppa de andras notbilder. Ibland hinner 
jag inte spela min stämma rätt, eftersom jag inte haft tid att läsa den. Och jag har tänkt, att nu tittar 
jag bara på min stämma, för att spela rätt - det går inte. Jag fungerar hela tiden som instruktör, 
vilket jag tycker att pianisten ska vara. 
 
Är ditt mål alltid att spela ett stycke utantill? 
Nej, det är inte alltid mitt mål, absolut inte nu. I mån av tid, tiden avgör. Jag spelar inte 
ensemblemusik utantill. 
 

Informanten menade att hon tror att hon och hennes medmusikanters musicerande 
upptar publikens intresse i en sådan grad att de inte bryr sig om vad som finns på 
notstället. Hon menade också att det är individuellt om man spelar bättre med eller utan 
noter, men att det rent allmänt borde vara bättre musikaliskt att spela utantill, eftersom 
man kan ägna hela sin kapacitet åt stycket. På detta ställde jag frågan: 
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Om det tillför spelet något att spela utantill, borde inte det också gälla för kammarmusiken? 
Att man även borde spela den utantill för att det tillför musiken något.  
Om man memorera hela verket. Om man har en sextett av Dvorak i huvudet. Som en dirigent som 
leder en hel symfoniorkester utantill. Om man har förmågan – absolut! Självklart! På något sätt 
måste det ju ändå vara fantastiskt. 

 
Om det tillför musiken något att spelas utantill, borde ju rimligtvis även kammarmusik 
framföras utantill. Men detta görs vanligtvis inte eftersom detta är tidskrävande och kräver att 
hela verket memoreras. Man kan ju tycka att om det är ett sådant krav att spela solo utantill 
eller som solist med orkester utantill, borde det vara på grund av att det tillför musiken något 
så oumbärligt att det är en nödvändighet för att musiken ska kunna framföras på ett korrekt 
sätt. Men kammarmusik spelas som tidigare nämnts oftast inte utantill. Jag tycker att man i 
vissa sammanhang, under pianotävlingar t.ex., kan få intrycket av att musiken nästan inte 
skulle vara något värt om den skulle framföras med noter. Men om ett icke-memorerat 
framträdande skulle vara så mycket sämre musikkvalitémässigt jämfört med ett memorerat, så 
skulle det ju i så fall inte vara så mycket värt att lyssna på exempelvis en ensemble av 
professionella musiker som framför kammarmusik med noter. Detta sker dock frekvent och 
många stora musiker får uppmärksammanden för fina tolkningar trots noter.  

Konsertpianister lägger orkesterns stämmor på minnet när de spelar solo med orkester, så 
det vore ju på samma sätt möjligt att göra med kammarmusik. Men skillnaden ligger i det som 
informanten säger: solisten tar inte hänsyn till andra, utan har det musikaliska förloppet i sin 
egen hand, i en ensemble ska man oftast anpassas till varandra på ett sätt som kanske inte 
riktigt kan jämföras med den anpassning som ändå sker mellan solist och orkester, eller solist 
och dirigent. Partituret eller noterna blir ett sätt att hålla ihop musiken och samspelet. Men det 
vi genom detta kan konstatera är att utifrån musiken, är det ingen nödvändighet att den 
framförs utantill för att beröra en publik. Även orkestrar spelar ju med noter, och berör på det 
mest djupa sätt. 
 

Sker det en kommunikation mellan musiker och publik under ett framträdande? Hur skulle 
du beskriva denna kommunikation?  
Tala till publiken är för mig oerhört väsentligt. Jag avskyr mörka salar där man inte ser vilka som 
är där och låtsas att ingen är där – vad är det för mening med det? För att inte vara nervös. Tala till 
publiken, se in i deras ögon. Berätta vad du tänker göra, berätta att du tycker det är underbart att de 
är där. I ett enda fall så tror jag att artister är störda av noter – det är sångare. Jag tycker sångaren 
ska stå rakt upp och ner, med hela sitt väsen, rakt ut förmedla och det ska inte finnas noter mellan 
sångaren och publiken, alltså som ett hinder. 
  
Den musikaliska kommunikationen – kan den störas av noter?  
När man är sångare upplever jag det, men inte som pianist. För jag är ju frånvänd publiken medan 
jag spelar och det är därför behovet att prata med dem är så starkt hos mig, för jag behöver 
ögonkontakten. Men inte när jag spelar, givetvis, det är inte möjligt.  
 
Om man talar allmänt om den musikaliska kommunikationen – vad är det som händer i ett 
uppträdande? Om man t.ex. spelar med en kammarmusikensemble kommunicerar 
musikerna med varandra inom musiken, men sker det också en parallell kommunikation 
mellan musiken och publiken. Eller är det så att publiken är observatörer av en 
kommunikation som sker mellan musiker?  
Kommunikationen finns där i upplevelsen, i det musikaliska förloppet, ju starkare inlevelse på 
scenen, desto starkare sprids detta över. Det finns ingen tråkig publik och det finns ingen 
omusikalisk publik… 
 
Kan denna inlevelse vara på samma sätt, med eller utan noter? Kan den vara starkare utan 
noter än med?  
Själv har jag varit berörd av ensembler med noter, oerhört berörd och begeistrad… Jag är inte 
imponerad av musiker som rör sig våldsamt mycket, många blir imponerade av det. Jag tycker 
egentligen det är det tecken på spänningar och tekniska och fysiska svårigheter… Sedan vill jag 
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gärna ha dem med (publiken), vad det är vi ska spela, vad vi ska göra, vad vi ska berätta, att de 
känner sig deltagande i det hela. Jag tror också att har man bra akustik, givetvis, så finns det även 
en fysisk händelse i luften där vågor av ljud når till oss och fram och tillbaka, och därför är det så 
svårt att kommunicera med publiken när man inte har bra akustik, när det är dött, inte finns någon 
klang. Vi har ju klangerna att kommunicera med. Så, nej jag har aldrig tänkt att noterna skulle 
störa en upplevelse. Det är i så fall många andra faktorer som skulle störa… för mig är noterna ett 
redskap, ett brev från tonsättaren bara som man läser och gör det bra. 
 
Blir det nästan som ett redskap på samma sätt som instrumentet är ett redskap i 
musicerandet?  
Jag har inte tänkt i den banan, men nu gör jag ju det. 

 
Om det är så att kommunikationen finns i upplevelsen och musikernas inlevelse, kan inte 
kommunikationen störas av noter (om musikern vill säga lyckas spela med en stor inlevelse 
och känsla). Pianisten är ändå redan frånvänd publiken, som konstaterats av informanten, 
vilket gör att det inte heller blir någon större skillnad med spel utantill eller med noter utifrån 
den aspekten. Detta innebär att så länge som denna upplevelse levereras till publiken är 
förekomsten eller frånvaron av noter irrelevant. Förekommer noter, och de ses som ett 
redskap, som ett brev från tonsättaren, är de att likställa med instrumentet. Detta innebär 
slutligen att eftersom inte förekomsten av noter i sig är något hinder för musiken och 
upplevelsen, så är det upp till varje musiker att avgöra hur den vill göra för att kunna vara som 
mest kapabel till att förmedla musiken och dess budskap. 
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4. DISKUSSION 
 
Instudering och memorering ligger så nära varandra att de i praktiken inte går att skilja åt. En 
ordentlig instudering av ett stycke bör ge musikern möjlighet att kunna spela något utantill 
eftersom innehållet är känt. Dock har olika musiker olika lätt för att memorera snabbt och 
framgångsrikt. Om man kan ett stycke eller inte är en definitionsfråga som är mer komplex än 
att endast kunna delas in att kunna något eller att inte göra det. Det är inte säkert att en 
musiker som spelar med noter kan sitt stycke sämre än någon som spelar det utantill, utan det 
kan hända att de känner sig bekvämare med noter, trots lika noggrann instudering som krävs 
för att spela utantill. Memoreringsförmågan och om man känner sig friare med eller utan noter 
är alltså individuellt. 

Forskningen angående olika metoder och dess användning, och den intervjuade pianistens 
erfarenheter överensstämmer med varandra; de är olika sätt att nå fram till samma kunskap. 
Denna kunskap kommer dock, oavsett hur den inhämtats, till användning i musikerns arbete. 
Ju fler intryck och metoder som används, desto rikare blir den mentala representationen av ett 
stycke, och därigenom minnet av ett stycke säkrare. Detta innebär att olika sinnen och 
metoder bör användas i kombination och inte var för sig. Detta garanterar dock inte att ett 
framträdande är 100 % säkert och framgångsrikt. Eftersom minnet är kontextbundet så är det 
viktigt att variera övningen på olika sätt, speciellt när tiden för ett uppträdande närmar sig. 
Det finns ett antal olika sätt att göra detta på. 

Traditionerna formar förväntningarna angående spel med eller utan noter. Men musiker kan 
fånga en publiks intresse och beröra på djupet med noter, såväl som utan.   
Den musikaliska kommunikationen ligger i musikernas inlevelse och i den upplevelse de 
förmedlar, därigenom kan inte noterna i sig, som är att ses som ett verktyg i musicerandet 
(precis som instrumentet), störa denna process. Allt hänger på musikerns förmåga att vara fri 
utifrån notbilden. Detta är individuellt och därför borde varje musiker ha friheten att bedöma 
hur han/hon vill framföra något utifrån hur han/hon som friast och tryggast kan musicera på 
ett sätt där musiken framställs på bästa sätt och i enlighet med musikerns tolkning och 
önskningar om musikens återgivande. 

Det är lätt att tendera till att bara följa traditioner, men det gäller även att fråga sig om dessa 
fyller en funktion; för att skapa traditioner som har ett syfte gäller det att uppväcka frågor och 
funderingar kring dem.  

Min tanke från början med denna uppsats var att intervjua fler pianister och att jämföra dem 
sinsemellan och med forskning. Tyvärr gick inte denna plan att genomföra p.g.a. avhopp och 
outförliga svar av skriftliga intervjuer, vilket gjorde att endast en pianist och mina egna 
erfarenheter blev grunden för uppsatsen. Detta gör att uppsatsen inte riktigt får den mångfald 
jag hade hoppats på, dock är resultatet en hel del information som ändå kan komma till 
användning och inspiration för andra pianister och musiker. Trots att uppsatsen huvudsakligen 
har en pianists perspektiv, är materialet även applicerbart på andra instrument.  

Det som inte framkommer tydligt inom forskningslitteraturen som jag använt är om 
memoreringsförmågan är något medfött eller något man kan utveckla, vilket skulle vara 
värdefullt att fastställa grundligare. Det är även en brist att det mestadels framställts 
utantillspelets fördelar och inte på samma sätt utreds och omnämns vad spela med noter 
innebär och kan tillföra, vilket gör att man får dra slutsatser utifrån vad utantillspel inte är, 
vilket i sin tur kan bli missvisande. Detta sätter sina spår i min uppsats, eftersom jag då själv 
istället får lyfta fram det. Men jag vill på inga sätt i uppsatsen ta ställning för det ena eller 
andra, utan jag vill presentera de båda så likvärdigt som möjligt för att läsaren ska kunna dra 
sina egna slutsatser. 

Denna uppsats lämnar flera intressanta uppslag som skulle vara intressant att undersöka 
vidare:  
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– om memoreringsförmåga är något medfött eller utvecklingsbart  
– musikers frihet i förhållande till en notbild vid spel med noter 
– vilken undervisning som sker inom området utantillspel på olika nivåer (ett 
musikpedagogiskt perspektiv) 
– traditioners påverkan av de musikaliska aspekterna i ett uppträdande. T.ex. 
tolkningstraditioner och vad de tillför musiken såväl som vad de inte tillför. 
– Musikalisk kommunikation mellan musiker och publik; olika kommunikationsskikt och 
deras betydelse i sig och jämfört med varandra.  
- Musiks beröringspunkter (som framförande, tolkning och uttryck) och deras betydelse 
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Bilaga 1 
CD-skiva med studioinspelning av: 
 
– Franz Schubert 1797-1828 
 
Frühlingsglaube Op. 20 Nr. 2 – D 686 (1822) L. Uhland 
 
Der Lindenbaum, ur Winterreise op. 89 – D 911 (1827) W. Müller 
 
– Ludwig van Beethoven 1770-1827 
 
Första satsen ur Sonat i A-dur för piano och cello op. 69 (1807/1808) 
Allegro ma non tanto 
 
– Johann Sebastian Bach 1685-1750 
 
Preludium och fuga nr.6 i d-moll BWV 875 ur Das Wohltemperierte Klavier II (1744) 
 
Magdalena Bina - piano 
Emma Frost - sopran 
Anja Strautmanis – cello 
Simon Larsson - ljudtekniker 
 
Inspelad 2010-03-29 i konsertsalen på Musikhögskolan vid Örebro Universitet 
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Bilaga 2  
 
Program: Examenskonsert vid programmet för kammarmusik 

Magdalena Bina, piano 
 

Torsdag 8 april 2010, fri entré 
Konsertsalen, Musikhögskolan vid Örebro Universitet 
 
Program	  
	  
	  
Franz	  Schubert	  1797-‐1828	  
Frühlingsglaube	  op.	  20	  no	  2	  -‐	  D	  686	  (1822)	  L.	  Uhland	  
Nun,	  armes	  Herz,	  vergiss	  der	  Qual!	  Nun	  muss	  sich	  alles,	  alles	  wenden	  -	  Arma	  
hjärta,	  glöm	  nu	  lidandet!	  Nu	  måste	  allt,	  allt	  vända	  
	  
Der	  Lindenbaum,	  ur	  Winterreise	  op.	  89	  -‐	  D	  911	  (1827)	  W.	  Müller	  
Seine	  Zweige	  rauschten,	  als	  riefen	  sie	  mir	  zu:	  komm	  her	  zu	  mir,	  Geselle,	  hier	  

findst	  du	  deine	  Ruh!	  -	  Grenarna	  susade,	  som	  om	  de	  ropade	  till	  mig:	  kom	  hit	  
till	  mig,	  gesäll,	  här	  finner	  du	  din	  ro!	  
	  
Ganymed	  op.	  19	  no	  3	  -‐	  D	  544	  (1817)	  J.	  W.	  von	  Goethe	  
Hinauf	  strebt’s,	  hinauf!	  Es	  schweben	  die	  Wolken	  abwärts,	  die	  Wolken	  neigen	  

sich	  der	  sehnenden	  Liebe.	  -	  Uppåt	  strävar	  det,	  uppåt!	  Molnen	  svävar	  nedåt,	  
molnen	  lutar	  sig	  mot	  den	  längtande	  kärleken.	  
	  
Johann	  Sebastian	  Bach	  1685-‐1750	  
Preludium	  och	  Fuga	  nr	  6	  i	  d-‐moll	  BWV	  875	  
(Ur	  Das	  Wohltemperierte	  Klavier	  II,	  1744)	  
	  
Frédéric	  Chopin	  1810-‐1849	  
Scherzo	  nr.	  4	  i	  E-‐dur	  op.	  54	  (1843)	  
	  
Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-‐1827	  
Sonat	  i	  A-‐dur	  för	  piano	  och	  cello	  op.	  69	  (1807/1808)	  
Allegro	  ma	  non	  tanto	  

Scherzo:	  Allegro	  molto	  

Adagio	  cantabile	  -	  Allegro	  vivace	  

	  

Medverkande	  

Magdalena	  Bina	  piano	  
Emma	  Frost	  sopran,	  Anja	  Strautmanis	  cello 
 
 


