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Abstrakt 
 

Att framföra kompositioner ur minne kan innebära ett hot eller vara en tillgång för 
elever som spelar klassiskt piano. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 
pianopedagoger kan hjälpa elever att utveckla deras verktyg för memorering och 
framförande utantill, och bidra till att spelet ur minne upplevs av elever som en 
tillgång. Svar på denna fråga söker jag med mitt framtida yrke i åtanke. Jag har 
genomfört en enkätundersökning bland pianostudenter vid Musikhögskolan i Piteå 
för att få en verklighetsförankrad bakgrund till uppsatsen, samt studerat litteratur 
skriven av pianopedagoger och verksamma konsertpianister från olika länder. 
Enkätens resultat visar på en klyfta mellan studenternas positiva uppfattning om 
memorering å ena sidan och brister i deras memoreringsverkstad å andra sidan, 
vilket resulterar i att de inte längre memorerar sin repertoar. Hur kan man motivera 
pianostuderande till utantillspel? Vilka sätt att memorera kompositioner är effektiva 
och varför? Hur kan man förbereda elever till att spela utantill inför publik? Dessa 
frågor diskuteras i den här uppsatsen med hjälp av litteraturstudier. Slutsatser 
presenteras med läroplanens "fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet" i 
bakgrunden. 
 
Nyckelord: klassiskt piano, memorering, musikalisk verkstad, framförande utantill.   
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1. Introduktion 
 

"Den moderna pianoaftonen var en skapelse av Liszt.  

Han var den förste som spelade hela program ur minnet." 

Alan Walker (Goulding, s.247) 
 
Denna uppsats handlar om klassiskt pianospel utantill. Utgångspunkten till 
uppsatsen är ett konstaterande att spel ur minne kan innebära ett hot eller vara en 
tillgång för eleven. Vilket alternativ som gäller för varje enskild elev, och i vilken 
grad, beror på vilka verktyg eleven har till hands för att memorera och förbereda sig 
för att framföra kompositioner ur minnet. Syftet med det här arbetet är att undersöka 
hur instrumentallärare kan hjälpa elever att utveckla deras verktyg för memorering 
och framförande utantill, och därmed bidra till att spelet utantill upplevs av elever 
som en tillgång.   
 
Att spela en komposition utan noter involverar minst två pedagogiska områden: dels 
inlärningsteknik (dvs. hur lär man sig), dels syftet med utantillspelet (dvs. varför lär 
man sig). Eftersom syftet med att spela ur minnet ofta är förknippat med 
framförande (och med detsamma - med återgivning) är det naturligt att stress också 
kan spela en viktig roll i memoreringsprocessen. För mig som ska undervisa i 
klassiskt piano är det viktigt att studera denna problematik. 
 
Utbildningen i musik- och kulturskolor i Sverige syftar för det mesta mot att genom 
musikaliska aktiviteter erbjuda eleven möjlighet till en rolig och annorlunda fritid. 
Prestationskraven och därmed även eventuella direktiv från läraren angående om en 
komposition skall memoreras eller inte, har därför en låg prioritet. Inte ens på 
högskolenivå är kravet på att spela utantill uttryckt på något särskilt sätt, se 
exempelvis: bestämmelser för antagningsprov till musikhögskolorna i Sverige 
(http://www.musikhogskolorna.se/1_index.php) och kursplaner för huvudinstrument nivå 
A-D vid Musikhögskolan i Piteå (https://portal.student.luth.se/stuka).  

 
Studenter som önskar delta i pianotävlingar måste dock oftast memorera de flesta 
eller alla kompositioner som ingår i deras program. I dessa fall finns detta krav 
nedskrivet i tävlingens regler. Här kommer några exempel: 
 
International Frédéric Chopin Piano Competition 
(http://www.konkurs.chopin.pl/regulamin.php) 

"The Preliminary Round programme shall be played from memory." 
"The Competition programme shall be played from memory." 
 
London International Piano Competition  
(http://www.ldn-ipc.dircon.co.uk) 

http://www.musikhogskolorna.se/1_index.php
https://portal.student.luth.se/stuka
http://www.konkurs.chopin.pl/regulamin.php
http://www.ldn-ipc.dircon.co.uk
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"All works performed during the Competition must be played from memory with 
the exception of those marked with an asterisk in section 3/A of the Repertoire". 
 
The World Piano Competition of the American Music Scholarship Association  
(http://www.amsa-wpc.org/2006ARRules.pdf) 

"All works must be performed from memory". 
 
International Franz Liszt  Piano Competition   
(http://www.liszt.nl/2005/conc2005/engels05/openen.htm) 

"All works performed during the Competition must be played from memory". 
 
Även om vi bortser från de stora tävlingarna är spelet utantill på skolnivå 
obligatoriskt i många länder. Som ett exempel kan jag ange mina egna erfarenheter 
från Polen där jag studerade på musikskolan och musikakademin under 13 år. 
Musikutbildningen i Polen har en nästan elit-artad karaktär och är inriktad på - så 
gott som enbart - klassisk musik. Syftet med denna utbildning är att "producera" 
yrkesmusiker. Konkurrensen och prestationskraven är därför mycket höga. Det är en 
orubblig tradition att de flesta instrumentalister, särskilt pianister, spelar ur minnet 
vid alla konserttillfällen. Det första villkoret för att ett pianoprov överhuvudtaget 
skall kunna godkännas är att alla kompositioner (förutom möjligen kammarmusik 
och ackompanjemang) framförs ur minnet.   
 
Som jag försöker påpeka kan en pianoelev befinna sig i en situation som på något 
sätt motiverar till att lära sig spela utantill. Orsaken behöver dock inte vara så 
långsökt som en tävling. Elever kan helt enkelt vilja lära sig en komposition utantill 
av olika skäl. Jag anser det vara en del av mitt pedagogiska uppdrag, att kunna 
hjälpa elever att lära sig spela ur minnet, om de så önskar eller om det behövs.  
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna kan man läsa: "Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" samt att: "Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar 
att nå målen" (Lpf 94).  Dessa ord förpliktar läraren till att ha till hands ett brett urval 
av metoder som kan användas i undervisningen, allt efter behov och omständigheter. 
Enligt min mening bör läraren, som en del av förberedelsen inför undervisning, utgå 
från elevernas uppfattning om sina uppgifter. Denna tanke har påverkat metodvalet i 
den här uppsatsen.    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amsa-wpc.org/2006ARRules.pdf
http://www.liszt.nl/2005/conc2005/engels05/openen.htm
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1.1. Disposition 
 
Den här uppsatsen består av tre delar (kapitel 2, 3 och 4). Kapitel 2 innehåller 
metodbeskrivning, begreppsförklaring och evaluering av metoden. Kapitel 3.1. är en 
rapport från enkätundersökningen som genomfördes bland studenter som går kurser 
i klassiskt piano vid Musikhögskolan i Piteå, och innehåller en sammanställning av 
den information som jag fått via enkäter. Kapitel 3.2. utgör en första analys där 
enkätundersökningens resultat konfronteras med litteraturstudier. Kapitel 4 är en 
diskussion i vilken jag reflekterar över analysen och försöker besvara frågan som 
utgör uppsatsens syfte.   
 

1.2. Syftet 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instrumentallärare kan hjälpa elever att 
utveckla deras verktyg för memorering och framförande utantill. 
 
För att besvara denna frågeställning kommer jag att dela problematiken kring 
utantillspelet i mer specifika områden, analysera dessa, samt ställa frågor som kan 
underlätta en diskussion. På bas av en enkätundersökning och litteraturstudier skall 
jag sedan försöka hitta olika möjligheter för utveckling inom varje delområde. 
Resultatet skall vara att identifiera flera sådana utvecklingsmöjligheter, vilket kan 
vara en utgångspunkt till att göra pianospelet utantill tillgängligt, dvs. användbart, 
förståeligt och inom räckhåll för eleven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. Metod 
 
För att kunna skriva uppsatsen som handlar om framförande, undervisning och 
inlärning var jag intresserad av att få komma åt verksamma musikutövares, 
pedagogers och elevers kunskaper och erfarenheter av arbete med memorering. För 
de två första grupperna använde jag litteratur. För de studerande använde jag en 
enkät.  
 
Metoden jag använder är alltså en kombination av fältstudier (eg. enkätstudier) och 
litteraturstudier. I den vetenskapsteoretiska terminologin kallas användning av flera 
metoder för triangulering (Svenning, s. 93). Svenning menar att det kvalitativa och det 
kvantitativa kan stödjas av och förankras i varandra, samt att alla metoder oavsett 
om de är kvalitativa eller kvantitativa kan användas tillsammans för att komplettera 
varandra. Detta eftersom vissa av dem har kvaliteter som de andra saknar, samt kan 
ge information om sådant som andra metoder inte kan (ibid. s. 93-94). I mitt fall 
möjliggjorde enkäten informationshämtning direkt från källan, vilket var viktigt för 
att undersöka pianostudenternas memoreringsverkstad, medan litteraturstudier tillät 
en bredare utforskning i både tid och rum, så att jag kunde hänvisa till olika 
pedagogers och pianisters erfarenheter av arbete med utantillspel. 
 

2.1. Enkät 
 
Enkät som verktyg kan stå på gränsen mellan det kvalitativa och det kvantitativa. 
Den ger en viss möjlighet att beskriva resultat i procent, men den kan också vara 
konstruerad som en skriftlig intervju, dvs. med öppna frågor och plats för fria svar. 
En enkät kan garantera anonymitet på ett bättre sätt än en intervju, eftersom det 
behöver aldrig uppstå någon kontakt mellan den som frågar och den som svarar 
(Svenning, s.112), och därmed har personliga förhållanden en mindre påverkan på 
svaren. Enkäten verkade vara det bästa verktyget för att samla information från 
pianoelever även med tanke på undersökningens omfattning och gruppens storlek.  
 
Vad var målet med att genomföra en enkätundersökning bland dem som lär sig spela 
piano? För att undersöka hur kan utantillspel bli till ett bättre verktyg för 
pianostuderande behövde jag lära känna deras befintliga metoder för memorering 
samt deras attityd mot utantillspel. En intressant aspekt av denna undersökning är 
faktum att svenska pianostudenter som regel inte är tvungna att memorera sina 
repertoarer. Som det redan nämnts är de svenska kultur- och musikskolornas främsta 
syfte att erbjuda musikaliska aktiviteter på fritidsnivå. Detta kan konstateras till 
exempel genom en snabb analys av rekryteringsrutiner i dessa skolor (rekrytering 
sker relativt sent, dvs. när eleven är ungefär 9-10 år gammal; det finns inga 
antagningsprov som skulle göra urvalet på något sätt "begåvningsbaserat"). Något 
betygssättningsystem och regelbunden kunskapskontroll saknas också. Då det inte 
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finns några krav på att svenska musikskoleelever ska memorera kompositioner de 
spelar, kan vi säga att de har ett val: de kan spela med eller utan noter. Denna 
möjlighet att välja gäller även för de flesta musikhögskolestudenter. Den intressanta 
frågan är då: vad väljer de och varför? I en verklighet där pianostudenter inte måste 
memorera kompositioner de spelar, kan deras val vara en viktig indikator av deras 
attityd mot utantillspel. Jag antar att om utantillspel upplevs som ett hot eller 
förknippas med obehag av något slag, så undviks det. I så fall är det viktigt att 
undersöka varför och hur kan man åtgärda detta problem. Det kan förstås finnas 
studenter för vilka utantillspel är en tillgång, och som spelar utantill mer än gärna. 
Vad i så fall ligger bakom deras succés som andra kunde ta del av? För att få svar på 
dessa frågor har jag gjort en enkätundersökning bland studenter som går kurser i 
klassiskt piano vid Musikhögskolan i Piteå.  
 
Undersökningen genomfördes i november 2005 och omfattade alla studenter (27 
personer) som vid tidpunkten för studien gick kurser i klassiskt piano vid 
Musikhögskolan i Piteå, dvs. även dem som har ett annat huvudinstrument eller 
inriktning, men valde att gå en kurs i klassiskt piano. Syftet med undersökningen var 
att få tillgång till en verklighetsförankrad utgångspunkt till det här arbetet. 
Enkätundersökningen hade därmed en problemorienterande karaktär (Svenning, s. 
126). 
 
Jag har valt att genomföra enkäten bland högskolestudenter. Detta av två skäl. För 
det första ville jag att de som skulle svara på mina frågor verkligen själva har valt att 
spela klassiskt piano. Högskoleutbildning är inte obligatorisk och de som väljer att 
gå en sådan utbildning är myndiga och fattar själva beslut om att gå den. Enligt det 
nya systemet som finns på Musikhögskolan i Piteå har studenter stort utrymme på 
schemat för fritt valda kurser. Oavsett inriktningen har de alltså en möjlighet att välja 
just en kurs i klassiskt piano.   
 
Den andra orsaken till att genomföra undersökningen bland högskolestudenter är att 
de oftast har en lång vana av sitt instrument. De brukar vara väl insatta i den 
specifika problematiken (repertoar, instrumentets möjligheter, framförande) och har 
flera år av erfarenhet av att arbeta vid pianot.  
 
Enkäten (se bilaga s. 34) består av 12 frågor. De flesta frågorna är öppna eller av 
öppen karaktär då uppföljnings-, sonderande eller specificerande frågor kommer 
efter en direkt fråga (Kvale, s. 124-125). I två fall skulle svaret ges med hjälp av en 
skala. I enkäterna lämnades även plats för studenternas egna kommentarer. 
 
Enkäterna skickades till Musikhögskolan via post. Där delades de ut av en lärare. 
Studenterna hade fyra veckor på sig för att besvara och lämna in enkäter hos samma 
lärare. De hade även möjlighet att använda lärarens fack för att lämna in enkäter, 
vilket var ett försök av att få så ärliga svar som möjligt. Enkäterna var anonyma.  



 8 

Jag har fått tillbaka 15 stycken ifyllda enkäter vilket är 55,6%. Trots det stora 
bortfallet menar jag att informationen som jag har fått den vägen är mycket viktig 
och därför valde jag att använda den i uppsatsen.  
 

2.2. Litteraturstudier 
 
Studier av skriftliga källor var den andra metoden jag använde i min undersökning. 
Eftersom syftet med uppsatsen (att undersöka hur man kan göra pianospelet utantill 
till en tillgång) är en fördjupning i metoder för memorering och återgivning ur 
minnet, vore det kanske idealiskt att söka kunskaper hos pianister som har en 
memorerad repertoar och som framför utantill. Detta är dock ett stort och 
resurskrävande projekt. Jag försökte anpassa denna idé till den här uppsatsens 
dimensioner genom att använda litteratur skriven av kända pianopedagoger 
och/eller konsertpianister från olika länder, och låta dem "höras" i uppsatsen i form 
av citat och referenser. Naturligtvis skall mitt val av litteraturen ses som en möjlighet 
eller ett exempel och inte som ett försök av att ge en fullständig bild av pianisternas 
kunskap.  
 
Madeline Bruser är en pianolärare verksam i New York i USA, med bakgrund som 
en konsertpianist. Hennes bok The art of practicing (1997) ger insikt i filosofin och 
metoder som hon använder i sin pedagogiska verksamhet (som också går under 
namnet The art of practicing). Hon strävar efter balans mellan avslappning och fokus, 
effektivitet och en inre tillit för att uppnå frihet i musicerande.  
 
Chuan C.Changs bok Fundamentals of piano practice (2004) är endast tillgänglig som en 
pdf-fil ämnad för nerladdning från internet. Den boken skulle jag spontant kalla för 
pianisternas guldgruva eller bibel, trots att den - överraskande nog - är skriven av en 
vetenskapsman (doktor i fysik, som dock spelar piano själv). Hela innehållet 
fokuserar på extremt effektiva och logiska övningsstrategier. Författaren ger också en 
rejäl men lättfattad vetenskaplig bakgrund till det han skriver. "The fact that this book 

was written by a scientist means that everybody should be able to understand it more easily 

than if it was written by a non-scientist" skriver Chang (s.183). Det är en bok som jag 
varmt rekommenderar till alla som spelar piano. 
 
Wanda Chmielowska är något av en ikon i den polska pianopedagogiken. Hon har 
skrivit många metodikböcker för pianopedagoger och är författare till flera samlingar 
av kompositioner för barn. Boken som jag refererar till i den här uppsatsen,  
Z zagadnien nauczania gry na fortepianie (1963), är en detaljerad historisk översikt av 
europeiska metoder för pianoundervisning från 1700-talet till 1960-talet, med 
författarinnans kommentarer.   
 
Gunnar Lif har varit verksam som instrumentallärare och lärarutbildare vid 
Ingesunds Musikhögskola i Sverige. I mitt arbete refererar jag till tredje delen av en 
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bokserie med titel Konsten att undervisa i musik (1998), i synnerhet till ett kapitel om 
minne och memorering.   
 
Gyorgy Sandors bok, O grze na fortepianie. Gest, dzwiek i wyraz (1994), är ett 
kompendium av praktiska kunskaper för en pianoelev eller pedagog. Den fokuserar 
på kinetiska aspekter av övning (med flera exempel ur pianolitteraturen), samt 
framförande och memorering. Författaren är en känd ungersk konsertpianist och i 
sin bok delar han med sig av bra tips för den som vill spela in sin repertoar eller 
förbereda sig till att spela för publiken.     
 
Jag använde även andra skriftliga källor, först och främst pedagogiklitteratur som 
handlar allmänt om minnesträning och effektiv inlärning. I några fall utgör dessa en 
del av min egen förberedelse för att skriva det här arbetet och återfinns inte som citat 
i uppsatsen. Bibliografin omfattar även uppslagsböcker, skolans styrdokument samt 
handböcker för uppsatsskrivande studenter. Förutom litteraturen var internet i vissa 
fall en användbar informationskälla. 
 
Litteraturstudier har i det här fallet en problembaserade karaktär (Svenning, s. 127). 
Jag utgick dels från min huvudsakliga forskningsfråga (dvs. från syftet med denna 
uppsats) och dels från enkätundersökningens resultat. Meningen med 
litteraturstudierna var att samla och analysera pedagogernas och konsertpianisternas 
kunskaper om memorering och framförande utantill, och att välja sådana av dem 
som på ett konstruktivt sätt skulle bidra till att förbättra en viss befintlig situation, 
här representerad och beskriven av pianostudenter vid Musikhögskolan i Piteå. Med 
andra ord: medan enkätens resultat fungerar som en modell i den här uppsatsen, är 
litteraturstudierna en analys av utvecklingsmöjligheter hos denna modell.  
 

2.3. Begreppsförklaring 
 
Ordet verkstad använder jag i denna uppsats i meningen av samlade erfarenheter och 
kunskaper som studenten besitter och använder för att framföra musik. Till dessa hör 
exempelvis kunskap om studenternas instrument och dess egenskaper, erfarenheter 
från framföranden, teoretisk och musikvetenskaplig kunskap, övningsmetodik och 
repertoarkännedom. De enskilda kunskaperna för att framföra musik kallar jag 
därför musikaliska verktyg.  
 
Jag vill även förklara varför jag gjorde en skillnad mellan à vista spel och notläsning i 
en av enkätfrågorna. Man kan säga att spelet à vista innebär mer än bara notläsning 
och att notläsningen innebär mer än att bara spela à vista. När vi spelar à vista är 
syftet att återge musiken så bra som möjligt, utan förberedelse. Alltså inte endast 
tonhöjder och notvärden, utan även artikulation och dynamik. En komposition kan 
man spela à vista bara en gång. Om vi spelar den flera gånger än en, då är det 
egentligen inte längre à vista spel. Däremot kan vi utnyttja förmågan att läsa noter, 
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och "avkoda" mönster av tonhöjder och notvärden i olika klav flera gånger genom att 
använda oss av de regler som gäller för en viss typ av musikalisk notation.   
 

2.4. Evaluering av metoderna 
 
Min bedömning av enkätundersökningen är den tjänade sitt syfte ganska bra, dvs. 
den gav mig bakgrundsinformation om vilken plats och roll memorering och 
framförande ur minnet i pianoundervisning har på en svensk musikhögskola.  
Genomförandet fungerade bra även rent tekniskt. 
 
Det var realistiskt att tro att bortfallet skulle vara ganska stort. Personligen tror jag 
inte att det berodde på att enkäten berörde ett känsligt ämne, utan snarare på en 
generellt motvillig eller likgiltig attityd gentemot enkätundersökningar på skolan. 
Det händer relativt ofta att studenter ombeds delta i olika undersökningar i samband 
med examensarbeten och detta kan upplevas som en extra börda. Inte tror jag heller 
att jag skulle få fler enkäter ifyllda om tiden för det skulle vara längre än fyra veckor.  
En av studenterna som deltog i undersökningen tyckte att enkäten innehöll något 
diffusa frågor och att skalan som jag använde i enkäten (1-10, fråga nr 9 och 12) var 
irrelevant eftersom det inte framgick om den var relativ eller absolut. Jag känner mig 
skyldig att ge respons på denna kommentar.  
 
De frågorna i vilka studenten skulle betygssätta sig själv enligt en skala från 1 till 10 
syftade mot att få fram studenternas egna subjektiva uppfattning om sina starka och 
svaga sidor (fråga nr 12). Svaren skulle även ge mig mer information om studenter 
som musiker (fråga nr 9). Det jag sökte svar på var följande saker: dels studentens 
egen åsikt om vilka faktorer som påverkar henne/honom under ett framförande 
utantill (t ex miljö, närvaro av lärare, av publiken, situation då man får betyg), dels 
om studenten uppfattade sig som en notläsar- eller gehörstyp. Jag hoppas att det 
framgår av denna motivering att jag inte var ute efter "absoluta" svar. Att ställa 
frågor på det sättet som jag gjorde bedömer jag vara rätt ur etisk synvinkel eftersom 
varje student som svarade på enkäten kunde betona sina starka sidor, inte bara de 
svaga. Genom att använda en skala fick jag mer information än om jag skulle ha 
hållit mig till att ställa slutna frågor med ja och nej som svarsalternativ.    
 
Enkätundersökningens resultat är i min uppsats en modell av ett undervisningsproblem, 
som jag försöker "applicera" resultatet av litteraturstudierna på. Detta sätt att 
genomföra en undersökning har dock några svaga punkter.  
 
Till att börja med handlar det om ett vetenskapligt förhållningssätt. Enligt det 
traditionella perspektivet står forskaren utanför omvärlden. Enligt det kvalitativa 
perspektivet befinner sig forskaren i den miljö som är objekt för forskning (Backman, 
s. 47). När jag genomförde enkätundersökningen försökte jag självklart göra det på 
ett så objektivt sätt som möjligt, dvs. betrakta problemet utifrån. Men mina 
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litteraturstudier (själva valet av litteraturen samt analysen) präglas utan tvekan av 
min förförståelse och egen tolkning av ämnet, och är därmed subjektiva.  
 
Ytterligare ett problem uppenbarade sig under arbetets gång, nämligen svårigheter 
med att skriva en uppsats som baseras på två så pass olika metoder på ett balanserat 
sätt. En enkät kräver alltid en noggrann redovisning angående tillvägagångssätt och 
resultat. Litteraturstudier är en humanistisk, mer "kvalitativ" metod och därmed har 
själva analysen av litteraturen en friare form. I min uppsats har dessutom varje 
metod en egen funktion: enkäten hjälper att bygga en modell, litteratur söker 
lösningar på ett problem inom modellen.  
  
Den väsentliga frågan rör metodernas bärkraft. Håller dessa metoder för att besvara 
forskningsfrågan i den omfattning som krävs av en C-uppsats? Troligen ja, om man 
tar hänsyn till alla ovan presenterade förhållanden.  
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3. Resultat 
 

3.1. Enkätundersökning 
 
En generell princip jag följer i det här kapitlet är att ange procentvärden för svaren 
på frågor som kräver ett slutet svar (dvs. att på något sätt välja ett alternativ). 
Summan av procenten skall då aldrig vara mer än hundra. I fall av öppna 
(beskrivande) frågor där studenterna kunde ange flera olika alternativ bortsåg jag 
från att ange procent. Procenttalen syftar alltså mot procent studenter som svarade 
på ett visst sätt, och inte mot procent av likadana svar på öppna frågor. 
 
3.1.1. Erfarenhet av pianospel 
 
Den första frågan skulle ge mig en bild av erfarenheten som studenter har av sitt 
instrument. Svaret skulle eventuellt kunna bekräfta min hypotes om att 
musikhögskolestudenter har en lång vana av att spela piano. Eftersom det i Sverige 
inte är nödvändigt att gå någon institutionaliserad form av förberedande 
musikutbildning för att studera på högskolan var det inte självklart att alla skulle ha 
spelat piano ett visst antal år.  
 
De som besvarade enkäten har spelat piano mellan 5 och 18 år (14 svar). I ett fall var 
svaret irrelevant ("fram till 12 år, från 34 år") eftersom inte det ger en entydig 
information om hur länge personen har spelat piano.  
 
I genomsnitt har studenterna spelat piano ca 12,6 år (medianvärdet är 14 år). 
 
3.1.2. Icke-pianisternas huvudinstrument 
 
Jag utgick från en möjlighet att s.k. "icke-pianister" kan ha en annorlunda erfarenhet 
av att spela piano än de som har piano som sitt huvudinstrument (t ex spelat piano 
en kortare tid än "huvudpianister"). Svaren har dock inte bekräftat denna möjlighet.  
 
I fyra fall (26,7%) har studenterna angett orgel som sitt huvudinstrument. En person 
(6,7%) har "sång, orgel" som sina huvudinstrument, en annan "viola, orgel" och en till 
"sång".  
 
Slutsatsen är att 8 studenter (53%) av dem som besvarade enkäten har piano som sitt 
huvudinstrument och ytterligare 7 personer har ett annat/andra huvudinstrument.  
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3.1.3. Erfarenhet av att spela utantill 
 
Som det redan nämnts i introduktionen är det inte obligatoriskt för de flesta svenska 
studenter att spela piano utantill. Gör de det ändå eller inte? Med andra ord: upplevs 
det som någonting naturligt att spela eller öva utantill eller är det något som måste 
tvingas på elever för att de skulle spela ur minnet överhuvudtaget?  
 
Alla studenter (15 stycken, dvs. 100%) har svarat "ja" på frågan om de någonsin har 
spelat eller övat piano utantill.  
 
I vilket/vilka sammanhang spelar Du piano utantill? 

 
Följande möjligheter angavs i enkäterna: på lektioner eller under utbildningstiden (6 
svar), när man övar (5 svar), på konsert (4 svar), aldrig nu för tiden (3 svar), när man 
känner att man kan styckena (2 svar), på andakter eller kyrkliga handlingar (1 svar), 
när man spelar jazz och rock (1 svar), när man vill ha kul (1 svar), när man vill kolla 
tekniska eller musikaliska detaljer (1 svar).  
 
Hur ofta i genomsnitt spelar Du utantill? 

 
Jag har fått följande svar: varje dag (3 svar, dvs. 20%), varannan dag (1 svar, dvs. 
6,7%), någon gång i veckan (2 svar, dvs. 13,3%), ytterst sällan (6 svar, dvs. 40%), det 
varierar (1 svar, dvs. 6,7%).  
 
I två fall har studenterna svarat genom att ange andel av memorerade kompositioner: 
hälften av styckena (1 svar, dvs. 6,7%), vart fjärde stycke (1 svar).   
 
3.1.4. Offentligt - med eller utan noter? 
 
Det är inte obligatoriskt att spela ur minnet, men det är inte förbjudet heller. Varför 
väljer studenterna just ett sätt att spela framför ett annat? Råder det någon oskriven 
framförandepraxis t ex på Musikhögskolan i Piteå? 
 
10 studenter (66,7%) svarade att de väljer att spela med noter, om de har ett val. En 
av dem har tillagt att det berodde på hur välinlärd kompositionen var.  
 
4 studenter (26,7%) svarade att de väljer att spela utan noter. Också här fanns det en 
person som har förbehållit sig att det berodde på hur väl kompositionen var inlärd.  
I ett fall (6,7%) har studenten skrivit: "jag väljer att kunna stycket så bra att jag kan 
spela det utantill". Det var inte helt självklart att klassificera detta svar (man vet ju 
inte om den personen faktiskt fullföljer sitt villkor för att spela utantill), men det 
syftar än en gång mot att inlärningsgraden är viktig för beslutet om att spela utantill. 
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Varför väljer Du just detta sätt framför det andra? 

 
Orsaker till att man valde att spela ur minnet var följande: att man spelar bättre 
musikaliskt (2 svar), att man blir friare (1 svar), att man inte är låst vid notbilden (1 
svar), att man har mer kontroll (1 svar), att man hör bättre eftersom det inte finns 
något notställ i vägen (1 svar), att man lyssnar mer på sig själv (1 svar), att det ser 
bättre ut (1 svar), att man kan se på händerna och tangenterna (1 svar), att det vittnar 
om en högre inlärningsgrad av kompositionen (1 svar).  
 
Orsaker till att man valde att spela med noter var följande: att man känner sig 
säkrare (5 svar), att man är rädd för eller råkat ut för blackout någon gång (2 svar), 
att det tar alltför mycket tid att lära sig utantill (2 svar), att man blir nervös om man 
måste spela ur minnet (1 svar).   
 
3.1.5. Sätt att memorera musiken 
 
Denna fråga skulle klargöra om studenterna har någon "memoreringsverkstad" till 
sin hjälp, eller - det kunde väl vara så också - att de inte lär sig utantill eftersom de 
inte har kunskaper om hur de skall gå tillväga.  
 
Hur lär sig studenterna utantill? Så här såg svaren ut efter att jag har grupperat dem: 
– med hjälp av muskelminne och automatisering, mer eller mindre målmedvetet  
 (dvs. spela många gånger genom hela stycket till man kan det) (11 svar) 
– genom att lära in små fragment, från 1 takt till 1 fras långa (6 svar) 
– genom att analysera strukturen, harmonin etc. (5 svar) 
– genom att lyssna (på sig själv eller på en skiva) (2 svar) 
– genom att ägna särskild uppmärksamhet åt svåra ställen eller genom att välja 
  sådana ställen i kompositionen, där man kan komma in om det skulle bli fel (2 svar) 
– genom att "gå igenom kompositionen i huvudet" (1 svar). 
 
3.1.6. Lärarens roll 
 
Frågan nr 6 hade för avsikt att undersöka om lärare uppmuntrar studenter att lära 
sig spela ur minnet, samt att samla eventuella tips och råd angående memorering, 
som studenter får från sina lärare.  
 
10 studenter (66,7%) svarade att de inte fått några tips och råd från sin lärare om hur 
man lär sig spela utantill. En av dem skrev att det vore önskvärt att få sådana tips, 
ytterligare en skrev att läraren gav råd om att spela ur minnet men ej hur man skulle 
lära sig det.   
 
5 studenter (33,3%) svarade att de fått tips från läraren. Det var följande råd: 
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– att analysera kompositionen med hjälp av teori (t ex göra en ackord- eller 
  funktionsanalys) (2 svar) 
– att repetera mycket och plocka bort noterna efter hand (1 svar) 
– att lära in små fragment (1 svar) 
– att tänka på händernas position (1 svar) 
– man använt lärarens allmänna råd om inlärning av kompositioner för att själv 
  utarbeta egen memoreringsverkstad (1 svar). 
 
3.1.7. Känslor i samband med framförande  
 
Det är också möjligt att utgå från ett påstående att det inte gör någon skillnad om 
man spelar offentligt med eller utan noter. Är det verkligen så? 
 
Föreställ Dig två situationer: den ena då Du spelar offentligt utantill, den andra då Du spelar 

offentligt med noter. Gör det någon skillnad? Hur känner Du dig i varje av dessa situationer? 

(dvs. utan noter och med noter, jfr bilaga). 

 
Eftersom det kan vara intressant att veta vad en och samma person svarade på båda 
alternativ, sammanställer jag resultaten i en tabell: 
 

UTAN NOTER MED NOTER 
nervös i olika grad, beroende på hur man kan styckena  

(ingen skillnad mellan alternativen) 
skulle troligen kunna stycket bättre 
om jag hade arbetat med det längre  

orolig för felspel ändå 

lugnare, men för att jag gör det oftare 

mer nervös mindre nervös 
större frihet,  

men rädsla för att tappa bort mig 
trygg, 

 men svårare att uttrycka 
fri och musikalisk, 

 men lite rädd att tappa bort mig 
tryggare, men också mer låst 

spänd, men fri spänd 
friare, spelar och hör bättre,  

ser mer proffsig ut 
känner mig mindre självsäker, mer låst, hör 

sämre, ser inte så proffsig ut 
aldrig spelat offentligt utan noter 

friare säker 
måste ha övat mer säkrare 

nervös, rädd att få blackout  
"tänk om jag inte kommer ihåg det som kommer 

härnäst" 

tryggare, men blir lätt låst 

om jag skulle spela utan noter så kan jag det så bra att det inte ska göra någon skillnad  
mer fri, hinner tänka på rätta saker  

mer nervös för att spela fel 
jag är mest van vid detta  

så det känns tryggt 
avslappnad väldigt bestämd, pressad situation  

om jag är trygg, dvs. säker på att jag kan 
musiken, så känner jag mig fri 

säker 
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3.1.8. Svårt och lätt att memorera - tankar om repertoar  
 
För att lyckas med att göra spelet utantill till ett bra verktyg bör en pedagog förstå 
hur den enskilda eleven tänker: vad är lätt för just den eleven och vad är svårt? Kan 
det vara så att det som upplevs som lätt, är det för de flesta studenter? Svaren kunde 
också ge en indirekt information om hur studenterna lär sig kompositioner utantill.  
 
Studenterna tyckte att kompositioner som är enformiga (1 svar), har samma karaktär 
stycket igenom (1 svar), har en tydlig logik (1 svar), har upprepade partier eller 
repriser (2 svar), har en klar struktur (2 svar), är homofona (2 svar), tonala (2 svar), 
har en tydlig form (1 svar), en tydlig rytm (1 svar) eller en tydlig melodi (1 svar), 
samt inte alltför mycket dynamik-, fraserings- och artikulationsbeteckningar (1 svar) 
är lättare att lära sig utantill än andra. Kompositioner man gillar anses också vara 
lättare att lära sig än andra (2 svar). Exempel på lättlärd repertoar gav två studenter: 
den ena tyckte att Beethovens kompositioner var lätta att memorera, den andra 
tyckte att romantisk och wienklassicisstisk musik var lättast.   
 
En student tyckte att det var just de svåraste kompositionerna man spelade som var 
lättast att lära sig utantill: "Ju svårare stycke desto lättare att spela utantill, för att då 
sliter man för att lära in varenda enstaka not och då sitter det både fotografiskt och i 
muskelminnet". Ytterligare en student tyckte att kompositioner för piano var lättare 
att lära sig spela utantill än de för orgel.   
 
Två studenter svarade "vet ej" på denna fråga. Ytterligare två enkäter innehöll inget 
svar. 
 
3.1.9. Miljöns inflytande 
 
För att besvara frågan skulle studenterna betygsätta sig själva i fyra situationer: då de 
spelar utantill hemma, på en lektion, på ett prov och på en konsert. Skalan var från 1 
till 10, där 1 betydde "helt avslappnad" och 10 "mycket stressad".  
 
Så här ser svaren ut: 
 
hemma 1 1 1 4 1 2-3 1 2 2 1 3 3 2 1 ** 
lektion 5 2 7 7 10 6-7 5 3 4 4 3 5 7 3 ** 
prov 7 3 8 9 10 10 8 4 6 8 ? 7 10 * ** 
konsert 8 4 10 10 10 8 9 6 10 9 ? 6 10+ * ** 
* beror på förberedelsen (har inte gett sig några betyg) 
** gör det för sällan (har inte gett sig några betyg). 
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Genomsnittliga värden ser ut så här: 
a. spelar utantill hemma: 1,8 
b. spelar utantill på en lektion: 5,1 
c. spelar utantill på ett prov: 7,5 
d. spelar utantill på en konsert: 8,3 
 
Medianvärden ser ut så här: 
a. spelar utantill hemma:  1,5 (värden mellan 1 och 4) 
b. spelar utantill på en lektion: 5 (värden mellan 2 och 10) 
c. spelar utantill på ett prov: 8 (värden mellan 3 och 10) 
d. spelar utantill på en konsert: 9 (värden mellan 4 och 10). 
 
3.1.10. Hur ofta ska man spela utantill? 
 
Frågan hade för avsikt att undersöka om studenterna tycker att spelet utantill är 
något som är nyttigt för dem, samt om de bedömer att de får tillräckligt med tillfällen 
för att göra det.    
 
Att man bör spela utantill (överhuvudtaget/oftare/så mycket som möjligt) tyckte 12 
studenter (80%). 2 studenter (13,3%) hade ingen direkt motivering för huruvida man 
skulle spela utantill eller inte. 1 student (6,7%) har inte svarat på denna fråga. 
 
Varför skall man spela utantill oftare (än man gör) eller så ofta som det är möjligt? Så 
här har studenterna motiverat sina svar: 
– man spelar/musicerar bättre när man spelar utantill (7 svar) 
– det är bra för gehöret/lyssnande (5 svar) 
– det ser bättre ut när man spelar utantill (1 svar) 
– man upplever musiken på ett annat sätt (1 svar) 
– det ökar kreativiteten (1 svar) 
– man kan se på händerna (1 svar). 
 
3.1.11. Spel utantill - viktigt för en klassisk pianist? 
 
Hypotetiskt kan man anta att det inte är viktigt med att spela ur minnet. Eventuellt 
kunde den här, näst sista, frågan leda till en diskussion: ifall studenten tycker att det 
är viktigt att kunna spela utantill men ändå inte gör det (vilket kan framgå av svar på 
andra frågor i enkäten) - kan det bero på att studenten inte har tillräckliga kunskaper 
eller verktyg för memorering? 
 
Att det är mycket viktigt (utan tvivel fördelaktigt) att kunna spela utantill tyckte 8 
studenter (53,3%). 
Att det är helt enkelt något bra att kunna tyckte 4 studenter (26,7%). 
Att det är oviktigt att kunna spela utantill tyckte 3 studenter (20%).  
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6 studenter (40%) menade dessutom att de förvisso kan klara sig utan att kunna spela 
utantill, men 5 av dem hörde till gruppen som tyckte att det var viktigt eller mycket 
viktigt att kunna spela ur minnet.  
 
3.1.12. Dina starka sidor 
 
Under min sista praktik var jag på musikskolan i Skellefteå och genomförde flera 
pianolektioner med olika elever. Då upptäckte jag följande tendens bland eleverna: 
de som var bra notläsare lärde sig sällan kompositioner utantill, medan de som hade 
problem med notläsning till och med kunde komma på lektioner utan noter och 
spela hela sin repertoar ur minnet. Dessa elever hade oftast inga problem med att 
"orientera sig" i stycket utan notbild och kunde spela det från olika ställen utan 
svårigheter. Hade de däremot råkat lära in fel noter i någon takt, var det nästan 
omöjligt att få dem att rätta till det genom att peka på detta ställe i noterna eller 
referera till notbilden.   
 
Ge Dig själv betyg när det gäller: a. att spela à vista, b. att spela på gehör, c. notläsning 

generellt. (Skalan är från 1 till 10. 10 är det högsta betyget, 1 är det sämsta) 

 
Så här ser svaren ut:  
 
à vista 5 4 8 6 8 2 8 8 7 3 5 2 4 9 4 
på gehör 2 7 3 3 4 7 10 10 4 2 3 4 10 2 2 
notläsning 7 6 4 8 8 4 7 8 7 7 5 2 9 9 6 
 
Genomsnittliga betyg när det gäller: 
a. att spela à vista:  5,5 
b. att spela på gehör: 4,9 
c. notläsning generellt:  6,5 
 
Medianvärden: 
a. att spela à vista: 5 (värden mellan 2 och 9) 
b. att spela på gehör: 4 (värden mellan 2 och 10) 
c. notläsning generellt:  7 (värden mellan 2 och 9). 
 
3.1.13. Sammanfattning och kommentar 
 
Studenterna som besvarade enkäten har en relativt lång vana av att spela piano: 12,6 
år i genomsnitt. Lite drygt hälften av dem har piano som sitt huvudinstrument, 
nästan alla andra har orgel. Alla studenter, oavsett inriktning, har någon erfarenhet 
av att spela eller öva piano utantill. Enligt studenterna, spelar de utantill oftast när de 
övar, i undervisningssammanhang eller på en konsert. Studenterna kan delas i två, 
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nästan jämna grupper: de som fortfarande spelar eller övar utantill regelbundet, och 
de som inte gör det längre förutom möjligen i undantagssituationer.  
 
Två tredjedelar av dem som besvarade enkäten väljer att spela offentligt med noter, 
medan en tredjedel hellre spelar ur minnet. Beslutet om att spela utantill eller inte, är 
tydligt förknippat med säkerheten och med inlärningsgraden av kompositioner. De 
som väljer att oftast spela med noter tycker att det är "säkrare", men ibland påstår de 
att memorering tar för mycket tid. De som väljer att spela utantill, oftast anger 
artistiska orsaker till detta: bättre musicerande och lyssnande, friare framförande 
med mer kontroll, professionalitet.  
 
Bland studenternas memoreringsverktyg överväger användning av muskelminne 
och automatisering mycket tydligt. För de flesta är det det enda verktyget för att 
memorera. Några studenter delar in kompositioner i mindre fragment, några 
analyserar kompositioner teoretiskt. Mycket få använder auditivt minne eller lär sig 
utan instrument. De metoder som studenterna oftast använder återges även i fråga 
om memoreringstips från lärare. En tredjedel av studenterna anser sig fått sådana 
tips.  
 
Generellt tycker studenterna att det finns en skillnad mellan framförande utantill och 
innantill. Trygghet, säkerhet, på bekostnad av musicerande, karakteriserar spelet 
med noter. Musikalisk frihet, men också rädsla för felspel och blackout karakteriserar 
spelet utan noter. Detta gäller för alla, förutom i ett fall, då studenten kände sig 
avslappnad vid utantill-, och spänd vid innantillspelet.  
 
Kompositioner som är logiska och på olika sätt "enkla" anses vara de lättaste att 
memorera. "Enkelheten" kan syfta mot form (repriser), faktura (homofon), tonalitet 
(tonala), harmoni, melodi, mängden och tätheten av förekommande beteckningar. 
Wienklassicismen angavs som ett exempel ett par gånger.  
 
Miljön påverkar stressnivå. Att spela utantill på ett prov anses generellt mest 
stressande. Mer än att spela utantill på en konsert, vilket i sin tur är mer stressande 
än att spela utantill på en lektion. Att spela ur minnet i hemmiljö verkar inte orsaka 
någon särskilt påfrestning.  
 
Enligt de allra flesta studenter bör man spela utantill. Orsaker är oftast: bättre 
musicerande, aktiverat gehör, mer kontroll, professionalitet. De flesta studenter 
tyckte att förmågan att spela utantill är viktig eller nödvändig för en klassisk pianist. 
En tredjedel tyckte att man kan klara sig i en viss mån även med noter. Ungefär två 
tredjedelar av studenterna anser sig vara mer notläsar- än gehörstyp. Ungefär en 
tredjedel anser sig ha en bättre gehör- än notläsningsförmåga.    
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Enkäterna visar att utantillspel är ett ofta använt verktyg i en pianists musikaliska 
verkstad. Alla som svarade på enkäten har någon gång spelat eller övat piano 
utantill, trots att de inte var tvungna till det av skolans krav eller andra liknande 
regler. Det intressanta är att nästan hälften av studenterna inte gör det längre, vilket 
kan förklaras på olika sätt, till exempel så här:  
– de kan sakna motivation och/eller tillfällen för att spela utantill 
– de kan ha ett bristande intresse antingen för pianospel eller för memorering 
– svårighetsgrad av deras repertoar är oproportionellt hög i jämförelse med deras   
   memoreringsverkstad 
– de ser inget samband mellan att lära sig kompositioner utantill och att lära sig spela 
  piano 
– de har inte kunnat "säkra" utantillspelet psykiskt så att de skulle känna sig trygga i 
  en framförande situation då man spelar ur minnet.  
 
En gemensam faktor i alla ovanstående orsaker verkar vara att dessa studenter inte 
ser någon fördel med att spela utantill: inte för deras kunskaper, inte för deras 
psykiska välmående, inte för deras studiegång (att plötsligt börja spela lättare 
stycken "bara" för att kunna memorera dem överensstämmer inte med 
undervisningens tempo, kursnivåerna etc.). Paradoxalt nog, de allra flesta studenter 
tycker att man - för att kunna utbildas till eller utvecklas som pianist - bör spela 
utantill av olika skäl. 
 

3.2. Resultat och en första analys av litteraturstudien 
 
I kapitel 3.1. har jag presenterat resultatet av enkätundersökningen. Målet med 
denna undersökning var att lära känna pianostuderandes metoder för memorering, 
deras attityd mot utantillspel, samt att problematisera dessa områden. Följande 
kapitel innehåller en första analys av utvald litteratur skriven av pianopedagoger och 
verksamma konsertpianister. I deras kunskaper och erfarenheter av arbete med 
utantillspel vill jag söka vägar och metoder för att kunna utveckla pianostudenternas 
memoreringsverkstad.  
 
3.2.1. Varför memorera? -  några tankar om praktiska fördelar 
 
Enkätundersökningens resultat visar att det finns en klyfta mellan studenternas 
positiva bedömning av utantillspel å ena sidan, och brister i motivation och/eller 
kunskaper för att (fortsätta) använda detta verktyg i vardagen å andra sidan. Kan 
pianopedagogernas och konsertpianisternas erfarenheter och råd hjälpa pianoelever 
att hitta hållbara skäl och sätt att utveckla sin memoreringsverkstad? 
 
Enligt Chang är det självklart att en pianist ska memorera kompositioner:  
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 Advanced pianists must play from memory because of the high level of technical skill that is 
 expected. For practically all students (including those who consider themselves to be non-
 memorizers) the most difficult passages are played almost completely from memory. (s. 63).  

 
Han vill alltså säga att pianister i själva verket spelar mer ur minnet än de är 
medvetna om. Vid närmare eftertanke verkar det som att Chang har rätt: vi är inte 
kapabla att läsa var och en av noterna på papper när vi t ex spelar etyder i ett snabbt 
tempo. Då använder vi oss av muskelminne, trots att våra ögon kanske är riktade 
mot papper på notstället.   
 
"Memorizing can save a tremendous amount of time" (Chang, s. 64). Hur kan det 
vara så? En del av studenterna som besvarade mina frågor påstod att de inte 
memorerar eftersom det tar för mycket tid. Chang menar dock att metoder för 
övning och memorering är i själva verkat mycket lika varandra. Därför ska man 
studera en komposition och samtidigt lära sig den utantill, för att inte behöva gå 
genom stycket två gånger (Chang, s.13).  
 
Det kan låta lite förvirrande. Många kan tycka att det inte är någon bra idé att ta an 
flera uppgifter på en gång när man studerar en komposition. Gyorgy Sandor 
understryker att man skall börja memoreringsarbete när alla tekniska och 
musikaliska problem som förekommer i kompositionen är för oss klara (Sandor, s. 
210).  
 
Först verkar det som att Chang och Sandor säger två olika saker. Sandor förklarar 
dock vidare att "lösa tekniska och musikaliska problem" betyder inte nödvändigtvis 
att vi måste ha spelat kompositionen. Snarare gäller det ett förberedande arbete som  
t ex att bestämma sig för en fingersättning som man sedan konsekvent använder. Det 
idealiska vore då att memorera en entydig version av kompositionen, så att man på 
en gång lär sig utantill inte bara noter utan även fingersättning, artikulation, uttryck 
mm. Sandor påstår att man hjälper det kinetiska minnet när man - så långt det går - 
försöker inpränta bara ett minnesspår per komposition (Sandor, s. 210).  
 
Även - eller kanske framförallt - dessa pianister som framför med noter bör 
uppmärksamma en fördel med utantillspelet som beskrivs av Madeline Bruser: 
 
 Some musicians are so afraid of having a memory slip that they perform with the score. Yet, as 
 many of us know, in the heat of performance, even with the printed page in front of us, we may 
 suddenly find our fingers (...) moving off course, leaving us momentarily bewildered and 
 interrupting the flow of the music. (Bruser, s. 216) 

 
Memorering är en träning för vårt minne. "Memorizing is a brain exercise that must 
certainly benefit brain development in youth and decelerate its deterioration with 
age" (Chang, s. 64). Om vi följer detta tankesätt i en undersökning av fördelar med 
utantillinlärning, kommer Shinichi Suzuki med en mycket djupare förklaring:   
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 Ett av det mänskliga livets kännetecken är erfarenhet. Det beror på att hon (människan) kommer 
 ihåg.  
 Minnet är en ovanligt värdefull sak, och det utgör grundvalen för att hon ska kunna fundera och 
 omfatta idéer. Endast tack vare minnet är erfarenhet möjlig, och om erfarenhet finns, är 
 möjligheterna till utveckling obegränsade... 
 Med minnet som bas har hon erfarenhet och tack vare erfarenhet kan hon resonera logiskt. (...) 
 Förmågan att memorera är en av de mest vitala egenskaperna och måste läras in på djupet. 
 (Suzuki, s.77)  

 
Jag har här räknat ut några exempel på varför vi kan vara intresserade av att memorera 
pianokompositioner. Jag försökte presentera ytterligare några åsikter förutom de 
som studenterna har bidragit med under enkätundersökningen. I hopp om att dessa 
samlade argument kan vara övertygande när det gäller motivation för att memorera, 
vill jag nu övergå till verktyg för att lära sig utantill.  
 
3.2.2. Memoreringsverkstad - om minnestyper, metoder och framförande utantill 
 
Ett perspektiv på minne och memorering ges av en s.k. Jenkins minnesmodell: 
 

Denna modell har skapats 1973 och visar på olika 
faktorer som har samband med memorering. För 
det första är det inkodning, dvs. teknik eller sätt 
att memorera. Minnesmaterial är lika med sättet 
att presentera det som ska memoreras. Till 
personliga faktorer hör förkunskaper, självkänsla, 
koncentration, associationer och psykisk tillstånd. 
Framplockning kan ske på två sätt: som 
återgivning, då man plockar information direkt ur 
minnet, eller som igenkänning, då man kan känna 
igen informationen bland andra (efter Derwinger, 
s.126-127).  

 
I musiksammanhanget är minnesmaterialet oftast lika med notskriften, det är något 
vi kan se, det aktiverar våra ögon. I enstaka fall kan minnesmaterialet vara en 
inspelning och då aktiverar den mest våra öron. Faktum att en pianokomposition 
som vi skall memorera oftast presenteras i en textform påverkar urval av metoder 
som är användbara för att lära sig den. I musiken som sådan finns det ju inte en enda 
not (jfr Nachmanovitch, s. 65) i meningen av nedskrivna symboler. "Översättningen" 
av nottexten till ljud och upplevelse kan ske på många olika sätt. 
 
När det gäller inkodning, dvs. metoder för att "ladda ner" notskriften i minne, kan vi 
dels diskutera våra resurser (olika typer av minne), dels olika tillvägagångssätt. För 
att citera Madeline Bruser: 
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 We can also demystify the scary animal we call memorization and make friends with it by 
 learning how it works - what its parts are, what kind of food it eats, and what kind of exercise it 
 needs to stay in shape. (Bruser, s. 218) 

 
Gunnar Lif redogör i sin bok Konsten att öva (1998) för åtta typer av minne som 
definierades av pedagogen Rodolfo Barbacci: analytiskt minne (att se samband), 
namnminne (minne för noternas namn), visuellt minne (noternas läge i notsystemet), 
bildminne (fotografiskt minne), emotionellt minne (komma ihåg tolkningsmodeller), 
rytmiskt minne, auditivt minne ("gehörsminne"), muskelminne (motoriskt minne) 
(Lif, s. 57). För mig personligen verkar det här systemet lite konstgjort, t ex att göra 
skillnad mellan visuellt minne och bildminne på det sättet som Barbacci har gjort.  
 
Gyorgy Sandors klassifikation är enklare. Han definierar endast fyra minnestyper: 
visuell, auditiv, analytisk (intellektuell) och kinetisk (rörelseminne) (Sandor, s.211). 
Intressant är hans åsikt om att vi använder minnestyper parvis, dvs. memorerar 
visuellt-kinetiskt, auditivt-analytiskt eller auditivt-kinetiskt. Enligt Sandor bör vi 
identifiera det "starka paret" för att sedan kunna koncentrera sig på att medvetet 
utveckla det svaga.  
 
Chang skriver om fem typer av minne: hand memory, music memory, photographic 

memory, theoretical memory, samt keyboard memory (Chang, s. 70). Klaviaturminne 
liknar fotografiskt minne. Skillnaden är den, att medan med hjälp av fotografiskt 
minne kan vi "se" nottexten, med klaviaturminnet kan vi "se" klaviaturen och 
fingrarnas rörelser på tangenterna. "It is as if you have a piano in your mind, and can 
play it" skriver Chang (ibid., s. 71). Ett vältränat klaviaturminne är ett ovärderligt 
verktyg inte bara för memorering utan för all övning. När vi spelar piano måste vi 
registrera musiken (texten eller den ihågkomna varianten) i vår hjärna och sedan 
skicka den till våra händer. Med hjälp av klaviaturminnet skickar hjärnan signaler till 
våra händer precis som när vi sitter vid instrumentet och övar. Det vill alltså säga att 
när vi övar med hjälp av detta minne kan vi förstås "spela fel toner" och även rätta till 
dessa genom att återkalla den rätta bilden i vårt minne. Klaviaturminne tillåter 
övning utan instrument och utan noter. Mer - endast med dess hjälp kan vi öka det 
faktiska framförande tempo i en komposition, genom att träna en snabb överföring 
av rätta bilder från hjärnan till handen. Eftersom vi kan tänka mycket snabbare än vi 
spelar, ett övningspass med hjälp av klaviaturminne tar en mycket kortare tid än 
samma övningspasset vid instrument.  
 
En del av kinetiskt minne utgör s.k. fingersättningsminne. Om sina erfarenheter med 
detta minne skriver Bruser så här: 
 
 I tried memorizing Franck's Symphonic Variations through intellectual analysis of the score. (...) 
 When I went to my lesson with Menahem Pressler, he noticed that each time I played a certain 
 passage I used a different fingering. I could play the piece trom memory, but my hands hadn't 
 completely memorized it. He circled the passage in my score, wrote "finger memory" on the 
 page, and told me that I must train my hands to know the music. In susequent lessons, he tested 
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 me on my kinesthetic memory by playing part of this piece on the second piano, stopping in the 
 middle of aphrase, and asking me to continue playing from where he left off.  
 (Bruser, s. 219) 

 
I och med detta exempel vill jag avsluta beskrivning av olika typer av minne och 
övergå till tillvägagångssätten vid memorering.  
 
Min enkätundersökning visade att det mest använda verktyget för memorering är 
muskelminne och en mer eller mindre medveten automatisering. Det är förstås 
oundvikligt att våra händer kommer ihåg rörelsemönster när vi spelar en 
komposition. Likafullt anser man att kinetiskt minne kan vara det mest förrädiska av 
alla i fråga om osäkerhet och minnesluckor. Varför? 
 
Enligt Chang involverar muskelminne många typer av nervceller. Hela processen 
liknar en kedja: varje ton vi spelar utlöser reflex för att spela nästa ton osv. Om vi 
förlitar oss helt på muskelminne och kedjan plötsligt bryts, har vi ingen information 
som skulle hjälpa oss att "reparera" stället på något sätt, utan är tvungna att börja om 
där informationskedjan började, dvs. från början av kompositionen. Bland annat 
därför skall vi memorera varje hand för sig och på detta sätt skaffa mer information 
för att "reparera" kedjan ifall det behövs.  
 
En ökad risk för att glömma är inte den enda nackdelen med muskelminnet. 
"Because it is a memory created by hardwired reflex nerve connections, it is one of 
the most difficult memories to erase or change" (Chang, s. 66) Om vi någonsin skulle 
önska att ändra den inlärda informationen (t ex genom att ändra dynamik eller något 
återställningstecken) påverkar vi hela kedjan och därmed riskerar sammanblandning 
av informationen. Det förklarar också Sandors teori som jag nämnde ovan, som säger 
att vi bör sträva efter att lära in ett så entydigt informationsspår som möjligt. Med 
andra ord: inte spela fel när vi övar.  
 
Eftersom motoriskt minne har samband med nervsystemet, påverkas den inlärda 
informationen av alla yttre omständigheter som miljö eller stress, vilket är ytterligare 
en orsak till varför man inte ska förlita sig enbart på kinetiskt minne.    
 
En annan memoreringsmetod använd av studenterna är en teoretisk analys av 
kompositionen. "Det man inte förstår är svårt att minnas" skriver Lif (Lif, s. 49). 
Chmielowska pratar om logisk och systematisk reflexion över musiken man spelar 
(Chmielowska, s. 143). Hur som helst, verkar det vara ganska klart varför vi bör 
studera kompositioner teoretiskt. Studenterna som besvarade enkäten gav ett enkelt 
exempel därtill: kompositioner med upprepade fragment hör till de lättaste att lära 
sig utantill. Alltså måste man ha kunskaper för att upptäcka samband i det man 
spelar, kunskaper som enligt Chang är alltför ofta försummade (Chang, s. 72).  
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Att dela kompositionen i mindre fragment är en annan metod som studenterna 
använder. Här kan jag också referera till Chang som ger tips om hur man kan gå till 
väga. Han föreslår att man delar kompositionen i mycket små fragment och bedömer 
deras svårighetsgrad, både när det gäller teknik och memorering. När man sedan 
börjar memoreringsarbete, skall man börja med de svåraste ställen i slutet av stycket. 
Lätta fragment memorerar man när man vill vila. I slutet av övningspasset skall man 
spela genom de memorerade fragmenten särskilt långsamt, för att testa sitt minne 
och öka medvetenheten om varje ton man spelar (Chang, s. 66-67).    
 
Enkäterna visar att det är mycket få studenter som använder auditivt minne när de 
memorerar. En enkel metod för att utveckla auditivt minne presenterar Chmielowska 
då hon skriver om Varrö-pedagogik (nämnd efter en ungersk pianopedagog Margit 
Varrö som skrev en pedagogisk handbok Der lebendige Klavierunterricht på 1920-talet). 
Varrö rekommenderar att man utvecklar auditivt minne genom att studera enkla 
polyfoniska kompositioner. Till att börja med rör det sig om korta tvåstämmiga 
kanoner eller imitationer. Först ska man lära sig sjunga en stämma och sedan spela 
den. Samma sak upprepas med den andra stämman. Sedan spelar man en stämma 
och sjunger den andra. Slutligen spelar man båda stämmor. De använda 
kompositionerna blir mer och mer komplicerade allt eftersom man gör framsteg. 
Målet är att utveckla ett inre gehör som gör att notbilden associeras med ljud och 
tonhöjder och inte - med tangenter (Chmielowska, s. 109).    
 
Den sista memoreringsmetoden nämnd endast av en student går ut på att "gå 
igenom stycket i huvudet", dvs. öva memorering utan instrument. En av de mest 
kända moderna pianister som lärde sig kompositioner utantill på detta sätt var 
Walter Gieseking och därför kallas "utan-noter-utan-piano-metoden" efter hans 
namn ibland. Lif kallar detta sätt att memorera läsmetoden och skriver så här: 
 
 Läsmetoden innebär att man memorerar stycket från notskriften innan det lärs in på instrument. 
 Det är intellektuellt krävande och fordrar koncentration, uppövat minne och instrumental 
 kunskap. Det är dock den mest verkningsfulla metoden och ger den mest varaktiga inlärningen, 
 eftersom stoffet först registreras i hjärnan, varifrån fingrarnas rörelser styrs, i stället för tvärtom. 
 (Lif, s.57) 

 
En indirekt information om en till metod som studenterna använder när de lär sig 
spela utantill fick jag genom att fråga dem vilka kompositioner är det lättast att 
memorera. Några studenter svarade att det var dem som man tyckte mest om. Att 
låta sig påverkas känslomässigt av musiken främjar emotionellt minne. Bruser 
skriver om detta när hon förklarar begreppet "playing by heart". "Playing by heart" - a 
phrase that conveys both the feeling of knowing a piece intimately and the longing to 
possess deep knowledge of music" (Bruser, s. 216). "The more a piece affects our 
heart, the more easily we remember it" (ibid., s. 221). 
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När det gäller metoder för memorering vill jag ägna några rader åt en till, en lite 
ovanlig sådan. Överraskande nog är det att glömma. Den metoden fungerar utmärkt 
inte bara för memorering, utan även för att övervinna sin rädsla inför framföranden 
ur minne.  
 
 A forgotten memory, when regained, is always better remembered. Many people fret that they 
 forget. The trick is to turn this adversity to advantage. Most people need to forget and re-
 memorize three or four times before anything is permanently memorized. In order to eliminate 
 the frustrations from forgetting and to reinforce memory, try to purposely forget, for example, 
 by not playing a piece for a week or more and then re-learning it. Or quit before you completely 
 memorize so you must start all over again the next time(...) Find out ways of making you forget 
 (...); try to create artificial blackouts - stop in the middle of a phrase and try to restart. These are 
 the kinds of things you need to practice in order to perform flawlessly, and to reduce 
 nervousness. (Chang, s. 68) 

 
En bra och varaktig memorering är ett resultat av en syntes av flera olika typer av 
minne som "säkrar" musiken på olika sätt och aktiverar så många sinnen som möjligt. 
Om jag nu skulle referera till citatet på s. 23 (ur M. Bruser), om en "scary animal called 

memorization", så har jag försökt beskriva "what its parts are" (olika typer av minne) 
samt "what kind of exercise it needs to stay in shape" (olika metoder för memorering och 
deras utveckling). Det finns en fråga till: "what kind of food it eats"? 
 
Det som minne lever på är associationer. Chang berättar om personer som kommer 
ihåg en mängd telefonnummer. Det är egentligen inte abstrakta siffror de kommer 
ihåg, utan historier som de skapat kring dessa nummer. "A 90 year old man may not 
be able to memorize a 10 digit number, yet he can sit down and tell you stories for 
hours or even days" (Chang, s. 80) På samma sätt kan en pianist göra musiken till sin 
egen och "tämja" en komposition genom att skapa egna associationer till den. Ett 
mycket enkelt exempel skulle vara att komma ihåg att spela en C-dur skala (en 
information) istället för att komma ihåg att spela c-d-e-f-g-a-h-c (åtta informationer) 
utan att se samband. Associationer kan vara olika för varje pianist. De blir också 
mycket mer komplexa, ju mer vi förstår det musikaliska språket.   

  
Nästa område kring memorering är framplockning. I kommentaren till Jenkins 
modell på s. 22 har jag skrivit att framplockning kan ske på två sätt: som igenkänning 
(av en komposition man spelar) eller som återgivning. Att återge är mycket svårare 
än att känna igen. I framförande sammanhanget har vi dock att göra just med 
återgivningen.  
 
Återgivning kan ske i ett visst syfte och i en viss miljö och därmed påverka pianisten 
i olika grad. Att det är så kan man konstatera t ex efter att ha läst enkäterna. 
Studenterna gör en stor skillnad i hur de mår psykiskt, beroende på i vilket 
sammanhang ska de spela utantill. Stress är en naturlig faktor vid alla prestations 
situationer. Det är dock sättet att hantera stress som kan förvandla den till någonting 
positivt. Anna Derwinger skriver att "stress kan i vissa fall vara godartad och då kan 
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den rent av skärpa vår koncentration och vår inlärningskapacitet" (Derwinger, s. 134). 
Hon konstaterar även att ångest och oro "ger effekter på inkodning och 
framplockning av minnen" (ibid., s. 133). Det vill säga att redan på inkodningsstadiet 
kan vi börja förbereda oss till ett bättre framförande utantill.  
 
Ett bra sätt att förbereda ett framträdande har jag presenterat på s. 26. Det sättet gick 
ut på att utmana sig själv genom att medvetet imitera blackouter, för att öva 
återhämtning från dem. Ett annat sätt är att identifiera omständigheter som gör oss 
nervösa och att träna att spela ur minne i sådana förhållanden. T ex genom att spela 
för familjen eller bekanta, genom att spela in sig på ett band, genom att ändra 
belysning i det rummet man övar, genom att spela på olika instrument, i olika rum 
osv. Övning i olika tempi är också en bra övning i alla memoreringsstadier. Den gör 
oss medvetna av olika "enheter" som kompositionen är konstruerad av. I en långsam 
övning fokuseras enstaka toner, i en snabbare - motiv och fraser. Inte minst skall man 
sätta in sig mentalt i en framförande situation (se t ex Lif s. 38-41) och även öva att 
spela "cold" dvs. utan att värma upp sig först. Chang rekommenderar att man tränar 
sitt minne för att alltid vara en liten bit innan det vad man just spelar. Detta för att 
öka kontroll, förutse eventuella svårigheter och för att anpassa spelet efter 
föränderliga omständigheter (Chang, s. 70, 73).  
 
Det ultimata sättet att kolla om man verkligen memorerat en komposition är dock att 
verkligen återge den: "be able to write down the entire score from memory" (Chang, 
s.66). Någon kan då tycka att det är ju inte samma sak som att spela den på ett piano. 
Nej. Det är bara för att verifiera memorering. Därför börjar det riktiga arbetet med 
musiken efter att man behärskat kompositionen utantill.   
 
Som vi ser finns det många sätt för att förbereda ett framförande utantill. Vilka av 
dessa metoder man väljer är en individuell sak, eftersom memoreringsprocessen har 
ett tydligt samband med personliga faktorer och dessa är olika för var och en av oss. 
För att ge ett exempel: "Personer med längre utbildning har ofta bättre resultat på 
minnestest än de med kortare utbildning" skriver Derwinger (Derwinger, s.137). Hon 
förklarar att utbildningen i sig innebär att man är tvungen att utarbeta egna 
personliga strategier för att memorera ny information. Därför är det så viktigt att ha 
så mycket erfarenhet som möjligt - med andra ord: att spela utantill så ofta det går.  
 
Ändå kan det hända att man råkar ut för blackouter när man framför utantill. Några 
orsaker till detta har jag redan angett, t ex att man förlitar sig på bara en typ av 
minne, att man gör memorering omedveten (automatiserad), att man försummar 
psykisk förberedelse. Sandor skriver att blackouter inte behöver betyda att vi inte 
kan kompositionen tillräckligt bra. Han påpekar att ett framförande sker i tid och 
rum och att viktiga faktorer är då vad, hur och när. Det räcker med att någon av dessa 
faktorer - tidskänslan, sekvensen av reaktioner - rubbas, för att skapa en minneslucka 
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(Sandor, s. 213). Därför är det viktigt att fullfölja memoreringsprocessen genom att 
bli medveten om både musiken och rörelsen som orsakar den (Bruser, s. 216).  
 
Orsaker till en blackout behöver inte vara "mekaniska" (glömda reaktioner i tid och 
rum, enkelriktat spår av informationen, som inte hjälper i nödfall). De kan även vara 
av psykologisk natur: 
 
 Enbart rädsla för att minnet skall svika kan orsaka minnesluckor (Lif, s. 49)  
 
 The possibility of having a memory lapse in public frightens us. Our doubts about our talent and 
 our fears of being seen by others as inadequate performers frequently focus on this one issue. 
 (Bruser, s. 213-214) 

 
Även då kan vi minska risken och rädslan för minnesluckor. Dels genom att ha en 
memoreringsverkstad med många olika verktyg till hands, dels genom en mental 
förberedelse inför ett framträdande. Mycket verkar bero på vår attityd. Så här 
svarade Madeline Brusers vän när hon själv kände sig osäker inför ett framträdande: 
 
 "Is that what you think memorization is for? To make sure that nothing goes wrong? No! It's so 
 that if something does go wrong, you'll know the music well enough to find your way out of the 
 problem." (Bruser, s. 217) 

 
Innan jag sammanfattar de olika sätten på vilka en pianolärare kan hjälpa eleven att 
utveckla verktyg för memorering och framförande utantill, återstår det att fokusera 
läraren och hans roll i elevens utveckling till pianist. Detta har ett tydligt samband 
med motivation.  
 
3.2.3. Varför memorera? - om motivation och utveckling som pianist 
 
Många pianopedagoger nämner betydelsen av att lära sig att memorera i tidig ålder, 
helst innan man fyller 20 år (se t ex Sandor, s. 210; Chang, s. 13). De är dock överens 
om att trots att memorering senare i livet inte är så lätt, har man då andra fördelar i 
form av längre erfarenhet, bättre verkstad och därmed även högre effektivitet. I 
många länder börjar man arbeta med memorering redan med mycket små barn. Ett 
känt exempel är Suzukis Talent Education, där små barn utvecklar sitt minne genom 
att lära sig korta japanska dikter som kallas haiku (Suzuki, s. 78 mm.) Ett rent 
musikaliskt exempel ger Chmielowska, som rekommenderar att läraren kräver att 
även de minsta elever noggrant memorerar åtminstone en eller två takter till varje 
lektion (Chmielowska, s. 144).  
 
Chmielowska föreslår att även lärare bör öva utantillspelet och memorera mindre 
fragment av kompositioner, dels för att öva sitt minne, dels för att bättre tillägna sig 
åtminstone korta exempel ur den stora pianolitteraturen (ibid., s.144). Av samma 
åsikt är Chang då han skriver om snippet playing, dvs. förmågan att spela små 
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fragment eller exempel ur kompositioner, användbar i undervisningssammanhanget 
(Chang, s. 63).  
 
För många studenter kan det faktiskt vara en viktig motiverande faktor för att 
memorera: att se deras lärare kunna spela exempel ur minnet. Själv glömmer jag 
aldrig pianoläraren som jag hade mellan mitt 9:e och 14:e levnadsår. Hon var just en 
sådan lärare som spelade utantill exempel ur "vuxen pianolitteratur" på nästan varje 
lektion, bara för att visa mig hur artikulationen i min pyttelilla etyd skulle se ut.  
 
Resultatet av enkäter visar att endast en tredjedel av studenter upplever att de har 
fått tips från sina instrumentallärare om hur man ska lära sig spela utantill. Orsaker 
därtill kan vara många: studenternas ointresse, deras ouppmärksamhet för vad 
läraren säger, eller - lärarens attityd gentemot memorering (den i sin tur också 
påverkad av andra faktorer). Det är svårt att säga hur det faktiskt är, men det verkar 
vara klart att om flera studenter skulle behöva eller vilja lära sig spela utantill, så 
skulle de troligen komma till läraren för att få råd eller för att diskutera olika 
situationer ur deras erfarenhet. Då är det bra att läraren kan bemöta studenten på ett 
konstruktivt sätt.   
 
Motivation har även en annan källa. Jag frågade studenter hur viktigt är det för en 
klassisk pianist att kunna lära sig spela utantill? De flesta studenter tyckte att det var 
viktigt eller rent av nödvändigt. De flesta uppfattade sig också som bättre notläsare 
än gehörstyper. Chang rekommenderar både de ena och de andra att inte försumma 
den svagare sidan. Han varnar dock mer dessa pianister som är bra notläsare: "it is 
more important to be able to memorize than to sight read because you can survive as 
a pianist without good sight reading ability, but you can't become an advanced 
pianist without the ability to memorize" (Chang, s.72-73). Efter ett tag utan att 
behöva memorera börjar det vara meningslöst för en notläsartyp att använda sitt 
minne (notläsaren tror ju att hon/han inte behöver memorera eftersom det är så lätt 
att läsa noter). Slutligen leder det till en situation då notläsaren inte kan spela svåra 
kompositioner alls, eftersom hon/han aldrig hinner läsa den alltför svårare nottexten 
och simultant göra den till musiken.  
 
I det här kapitlet har jag presenterat fem pianopedagogers och konsertpianisters 
erfarenheter av framförande utantill samt deras kunskaper om memorering av 
pianokompositioner. Analysen utgick från enkätundersökningens resultat och 
koncentrerade sig kring följande problem som har samband med utantillspel: 
motivation, minnestyper, memoreringsmetoder, musikaliska associationer och 
förberedelse till framförande utantill. Den allmänna memoreringsprocessen har jag 
beskrivit utifrån Jenkins modell och Anna Derwingers analys av denna modell.  
 
Nästa kapitel innehåller en diskussion där jag försöker formulera svar på min 
forskningsfråga utifrån enkätundersökningens och litteraturstudiens resultat.   
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4. Diskussion 
 
På vilka sätt kan då pianospel utantill göras till en tillgång för eleven? Och hur kan 
verktyg för memorering samt framförande ur minnet utvecklas? I förra kapitlet 
försökte jag förbereda svar på denna fråga. Jag utgick från enkätundersökningens 
resultat och analyserade utvalda källor skrivna av pianopedagoger, konsertpianister 
och specialister på minne och inlärning. 
  
Norstedts svenska ordbok (1999) anger att tillgång är en möjlighet att skaffa eller 
utnyttja (ngt som finns till hands), och tillgänglig är en sådan vars innehåll är lätt att 
förstå och tillägna sig. Tillgång förklaras även som en värdefull resurs.  
 
Enligt denna definition kan vi göra någonting till en tillgång genom att göra det 
möjligt att få tag på, begripligt, användbart och värdefullt, samt genom att skapa 
möjligheter för att tillägna sig det. I det pedagogiska sammanhanget finner dessa 
egenskaper motsvarigheter i fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Dessa fyra 
f-ord återfinns i alla aktuella läroplaner och syftar på sådana former av kunskaper 
som vi vill överföra till eleverna. "Om alla faktorer för inlärning kunde kombineras 
(...) skulle man få en maximal utdelning av studierna" skriver Gunnar Lif (Lif, s. 56).  
 
Fakta, som främjar en effektiv memoreringsprocess, skaffas genom elevens egna 
studier. Lärarens uppgift lär då vara att hjälpa eleven tillägna sig fakta ur ett 
perspektiv av ett specialiserat område som pianospelet är. Om jag nu återkommer till 
metaforen verkstad-verktyg, så ger fakta en teoretisk kunskap om alla verktyg som kan 
vara användbara i pianoelevens praktiska arbete (övning och framförande).   
 
Det kan sägas att pianospelet inte är en teoretisk verksamhet i sig. Det visar sig dock 
- en sak som bekräftas av så gott som alla här citerade pianopedagoger - att en rejäl 
teoretisk förberedelse är nödvändig för att lära sig musikens språk och för att kunna 
analysera minnesmaterialet (se t ex Chmielowska, s. 143; Chang, s.72). En noggrann 
analys hjälper att skapa fungerande associationer och "säkrar" informationsskedjan 
på flera sätt.  
 
Det bör vara självklart att, oavsett vilka kurser som ingår i elevens musikaliska 
utbildning, eleven själv måste ta huvudansvar för att tillägna sig teoretiska 
kunskaper. Läraren kan vägleda, strukturera och diskutera fakta med eleven (allt 
detta är ju undervisningsmetoder), men det är endast elevens egna studier 
(vetgirighet, utforskning) som verkligen utvecklar elevens verktyg.  
 
Förståelse testas bäst genom praktisk tillämpning. I vårt fall skulle det innebära att 
eleven utarbetar egna metoder för memorering. De teoretiska fakta (musikens teori 
samt kunskaper om memoreringstekniker) blir till meningsfulla komponenter i 
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elevens praktiska arbete. Lärarens roll lär vara att uppmuntra (motivera) eleven till 
att vara kreativ, samt att tillsammans med eleven utvärdera resultat av hennes/hans 
arbete. Konstruktiv feedback kan ge eleven det mod som är nödvändigt för att våga 
testa och experimentera. Detta är en långsiktig investering i elevens individuella 
musikaliska verkstad, en investering som skall möjliggöra elevens utveckling till en 
självständig konstnär. 
 
Förtrogenhet har samband med erfarenhet. Dels gäller erfarenheten de tillfällen då 
eleven får spela utantill, dels den känslomässiga aspekten, dvs. den attityd gentemot 
memorering som eleven har och den som hon/han möter (jfr Bruser, s. 217). Det finns 
ett talesätt: "In fear, we expect; in love, we accept". En paralyserande stress upplevd 
vid varje framförande utantill främjar inte någon utveckling alls. Snarare är det ett 
tecken på en felaktig attityd, inte nödvändigtvis hos eleven, utan möjligen i elevens 
miljö (på skolan, i "pianisternas värld" e.d.).  
 
Pianospel är en prestationskonst och det är en utmaning för vårt psyke. Det är 
mänskligt att spela fel och att glömma, lika mycket som det är mänskligt att göra fel i 
allt annat en människa kan tänkas göra. Tyvärr kan man ofta uppleva en märklig 
förskjutning av uppmärksamhet på pianoprov, konserter ed., då alla "lurpassar" på 
den spelandes alla fel och brister utan att kunna erkänna positiva kvaliteter av 
framförandet. Hur mår en pianoelev som, i ett extremt fall, tvingas fungera i en miljö 
där det huvudsakliga syftet med musiken är att ge grund till räkning av fel, och även 
till skadeglädje? Själv tycker jag bestämt att glädje att musicera ska förstärkas och 
inte förloras på grund av att vi är just människor.   
 
Hur som helst - vi kan inte få erfarenhet av någonting vi inte gör. Förtrogenhet kan 
byggas genom att läraren skapar olika tillfällen för elever för att öva spelet utantill, 
samt introducerar utantillspel på lektioner (Chmielowska, s. 144). Först och främst 
bör dock läraren visa en omsorg om attityden kring framförande och utantillspel som 
råder bland elever.    
 
Färdighet är att behärska någonting. I fall av memorering och framförande utantill 
ser jag färdigheten som en syntes av fakta, förståelse och förtrogenhet. Färdigheten 
skulle innebära att: 
– eleven förstår syftet och fördelar med utantillspelet,  
– vet hur (inte bara att) man kan lära sig spela kompositioner utantill,  
– är kapabel att förstå och analysera minnesmaterialet,  
– är medveten om sina starka sidor och gradvis utvecklar (men inte undviker!) de 

svaga (se Sandor, s.211), 
– har fått flera tillfällen att träna upp återgivning i en positiv och konstruktiv miljö,  
– kan utvärdera sitt memoreringsarbete och därmed hålla sin verkstad "levande".    
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Det bör även påpekas som en sak värd särskild reflektion, att ett utbildningssystem 
som syftar mot en snabb utveckling och mot yrkesliv (t ex ett kurs- eller nivåbaserat 
system), desto mer bör ha som mål att ge möjligheten till en kvalitativ utveckling av 
alla verktyg som eleven kommer att behöva för ett livslångt lärande. En välutvecklad 
musikalisk verkstad kan göra inlärningsprocessen mer effektiv (Sandor, s.210; Chang, 
s.13) och därmed också göra den snabbare, utan att göra den ytlig.  
 
Som jag skrev i inledningen till den här uppsatsen, anser jag det vara en del av mitt 
pedagogiska uppdrag att kunna hjälpa elever att lära sig spela piano utantill. Den 
här undersökningen har jag gjort med tanken på att bättre förstå pianoelevers olika 
behov, för att kunna stärka deras motivation och utveckla deras musikaliska 
verkstad när det gäller utantillspel, i mitt framtida yrkesliv.   
 
Jag avslutar denna diskussion i en förhoppning att den kan väcka även läsarens 
reflektioner kring klassiskt pianospel utantill, och att den samtidigt utgör ett svar på 
den forskningsfrågan som jag ställde mig i början av det här arbetet.   
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6. Bilaga 
 
Hej! 
 
Jag heter Zuzanna Palo och ska skriva mitt examensarbete inom musiklärarprogrammet i höst. Min 
uppsats kommer att handla om problematiken kring klassiskt pianospel utantill. Denna enkät skickas 
till Dig som har klassiskt piano som huvudinstrument eller som valt att gå en kurs i klassiskt piano 
men går en annan inriktning eller har ett annat huvudinstrument.  
 
Jag är tacksam om Du kan ägna en stund åt denna enkät och besvara mina frågor. 
 
Ifylld enkät lämnas in hos Ewa Engström på hennes rum eller i hennes fack.   
Jag skulle gärna se att Du lämnar in enkäten senast på måndag den 28 november.  
___________________________________________________________________________ 
 
1. Hur länge har Du spelat piano?................................................................................. 
 
2. Till Dig som inte har piano som huvudinstrument:  
    Vilket är Ditt huvudinstrument?................................................................................ 
 
3. Har Du någonsin spelat/övat piano utantill? (ring in svaret) 
   
  JA  NEJ 
 
Om Du svarade JA: 
 
I vilket/vilka sammanhang spelar Du piano utantill? 
................................................................................................................................................... 
Hur ofta i genomsnitt spelar Du utantill? 
................................................................................................................................................... 
 
4. När Du kan välja att spela offentligt med eller utan noter, vad väljer Du? 
.................................................................................................................................................... 
Varför väljer Du just detta sätt framför det andra? 
.................................................................................................................................................... 
 
5. Hur lär Du dig musiken utantill? (Eller: hur skulle Du göra det om Du behövde?) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
6. Har Du någonsin fått tips och råd från din lärare om hur man lär sig spela utantill? 
 
  JA  NEJ 
 
Om Du svarade JA: 
Vilka råd har Du fått? Var de en tillräcklig hjälp? (om nej: vilken hjälp skulle Du önska att få?) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 

VG VÄND! 
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7. Föreställ Dig två situationer: den ena då Du spelar offentligt utantill, den andra då Du 
spelar offentligt med noter. Gör det någon skillnad? Hur känner Du dig i varje av dessa 
situationer?  
Utan noter:.....................................................................................................................................   
 
Med noter:...................................................................................................................................... 
 
8. Tycker Du att det finns en viss/vissa typer av kompositioner som det är lättare att lära sig 
spela utantill? Vilken/vilka? Varför? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
9. Är Du mer/mindre/lika nervös när Du spelar utantill hemma, på konsert, på prov? 
Bedöm följande situationer. Skalan är från 1-10, där 1 betyder "helt avslappnad" och 10 
innebär "mycket stressad". 
a. spelar utantill hemma............................ 
b. spelar utantill på en lektion................... 
c. spelar utantill på ett prov....................... 
d. spelar utantill på en konsert................... 
 
10. Tycker Du att man bör spela utantill: överhuvudtaget? oftare (hur ofta?)? mer sällan? vid 
alla möjliga tillfällen? Varför? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
11. Hur viktigt är det för en klassisk pianist att kunna spela utantill? Kan man klara sig utan 
denna kunskap? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
12. Ge Dig själv betyg när det gäller följande:   
(Skalan är från 1 till 10. 10 är det högsta betyget, 1 är det sämsta) 
a. att spela a vista........................................ 
b. att spela på gehör.................................... 
c. notläsning generellt................................. 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Om Du vill skriva något mer eller om Du behöver mer plats för något svar, använd gärna 
utrymmet nedan. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 


