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Abstrakt
Syftet med det här arbetet är att undersöka olika tillvägagångssätt för mig att memorera musik.
Jag har arbetat med en klarinettkonsert innehållande tre satser och övat in varje sats med hjälp
av olika metoder för att sedan jämföra resultatet. Jag har även gjort en enkätundersökning där
jag intervjuar yrkesverksamma musiker som bidragit med tips och insikter om utantillspel.
Under arbetets gång reflekterar jag över vilka för- och nackdelar de olika inlärningssätten har
och vilka problem jag har stött på i min övning. Stor fokus läggs också på hörselns betydelse
för musicerande och inlärning i förhållande till motorikens. Arbetets klingande resultat består i
två inspelningar av de tre satserna. Den första inspelningen är gjord i slutskedet av min
inlärningsprocess för att dokumentera hur bra jag lyckades lära mig de olika satserna. Den andra
inspelningen är gjord efter en fyra veckor lång paus för att kontrollera vilken av satserna jag
mindes bäst.
Mitt arbete har gjort mig mer medveten om min egen inlärningsprocess. Jag har fått nya verktyg
för att öva in musik, både utantill och med noter och fått ökad insikt i hur mitt minne fungerar.
Nyckelord: klarinett, minne, memorering, utantillspel, Crusells klarinettkonsert i f-moll
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Bakgrund
Jag har spelat klarinett sedan jag var åtta år då jag började i en nybörjarorkester i Norrfjärden.
Vi gick dit, fick välja ett instrument och sedan började vi spela, alla på en gång. Vi hade en
spelbok anpassad för att kunna spela tillsammans och lärde oss en not i taget, byggde på fler
och fler tills vi kunde spela alla toner på notlinjerna och börja spela mer avancerad musik.
Därför har det alltid varit mer naturligt för mig att spela från noter än att spela utantill.
Självklart spelade jag ”Blinka lilla stjärna” och andra enkla melodier när andan föll på men
eftersom jag har spelat i orkester under mycket längre tid än jag övat in solorepertoar har
noterna hela tiden varit närvarande.
Att ha ett notställ framför mig har alltid varit en trygghet och om jag någon gång mot
förmodan ska spela utan noter känner jag mig osäker och sårbar. De har varit en så självklar
del i mitt musicerande att jag inte har reflekterat över det nämnvärt förrän på senare år. Jag
har sett upp till andra musiker som kan spela hela solokonserter utan noter men alltid tänkt att
det är något jag själv aldrig skulle klara av.
Hösten 2015 bestämde jag mig dock för att utmana mig själv och började lära mig första satsen
ur Webers klarinettkonsert i F-moll utantill. Jag upptäckte till min förvåning hur bra det gick
och hur roligt det var. Jag upplevde att när jag kunde släppa noterna och spela från minnet
kunde jag fokusera all min koncentration på musiken, i stället för att behöva koncentrera mig
på notläsning också. Jag tyckte att jag spelade mycket bättre och mer musikaliskt utan noter, en
uppfattning som delades av min klarinettlärare Robert Ek. Något som också slog mig var att
jag mindes vissa passager mycket bättre än andra. Vad berodde det på? Finns det bättre och
sämre sätt att lära sig något utantill och hur hittar jag dem?
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Syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hörselns respektive motorikens betydelse vid inlärningen
av ett klarinettstycke utantill.

Frågeställningar
-

Lär jag mig snabbast om jag utgår från en notbild eller genom att lyssna på och
härma en inspelning?
Finns stycket kvar olika länge i mitt minne beroende på om jag lärt mig det
genom att läsa noter eller lyssna på en inspelning?
Hur påverkas min egen tolkning av musiken beroende på om jag utgått från
noter eller inspelning?
Hur påverkar mitt inlärningssätt musicerandet ihop med en pianist?
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Material och metod
Material
Crusells klarinettkonsert no. 2 i f-moll, op. 5
Notutgåva av Henle Verlag
Bernhard Henrik Crusell (1775 – 1838) var en svensk klarinettist och tonsättare. Hans
klarinettkonsert i f-moll är en av de tre klarinettkonserter han skrev och framförde. Den gavs
för första gången ut i tryck av C. F. Peters 1817 och ingår i standardrepertoaren för klarinett.

”Crusells klarinettkonsert i f-moll”
Inspelning av
Uppsala Kammarorkester
Solist: Per Billman
Dirigent: Gérard Korsten
Uppsala Kammarorkester är en professionell orkester som har sitt säte i Uppsala Konsert &
Kongress. Förutom att ge konserter på hemmaplan så gör de även gästspel runt om i Sverige
och utomlands. Tillsammans med Per Billman och dirigenten Gérard Korsten spelade de in
Crusells tre klarinettkonserter på en cd som utgavs av Naxos 1999.
Per Billman är en svensk klarinettist född år 1961. Han innehar sedan 1991 platsen som
stämledare vid Kungliga Hovkapellet.
Gérard Korsten är en sydafrikansk violinist och dirigent. Han var chefsdirigent vid Uppsala
Kammarorkester åren 1994 – 1998 och har sedan dess gjort några gästbesök i orkestern.

Tänka, snabbt och långsamt - Daniel Kahneman
Daniel Kahneman är en israelisk-amerikansk psykolog, professor i Public Affairs och
professor emeritus vid Princeton University. Han har bland annat belönats med Nobelpriset i
ekonomi tillsammans med Vernon Smith. Hans bok Tänka, snabbt och långsamt handlar om
vår hjärna och tar upp ämnen som uppmärksamhet och ansträngning, tänkandets mekanismer,
snedvridningar samt statistik och beslut.
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Metod
För att jämföra olika inlärningssätt valde jag att arbeta med ett stycke innehållande tre satser
så att jag kunde tillämpa olika metoder på de olika satserna. Jag valde Crusells
klarinettkonsert i f-moll på grund av att jag inte hade spelat eller lyssnat på det stycket
tidigare. På det sättet gavs de tre satserna så lika förutsättningar som möjligt.
Sats 1 och 2 arbetade jag med på två kontrasterande sätt. Första satsen lärde jag mig genom
att läsa en notbild utan att lyssna på stycket och sats 2 övade jag in endast med hjälp av en
inspelning. Den återstående satsen valde jag att spara till sist och använda den eller de
metoder som jag tyckte hade fungerat bäst utifrån mitt arbete med de två föregående satserna.
Dessutom ville jag kunna använda mig av eventuella tips jag plockat upp under arbetets gång.
Innan jul gjorde jag en inspelning av alla tre satserna för att dokumentera hur stycket lät efter
att jag övat på det och hållit igång det under några månader. Sedan tog jag en månads paus
och spelade in exakt samma sak en gång till för att se vilken av de tre satserna jag mindes
bäst.
För att få lite underlag och idéer till mitt arbete gjorde jag en kort enkät som jag skickade till
fem aktiva musiker inom olika genrer för att få ta del av deras tankar om att spela utan noter.
Jag var mest intresserad av att veta om de har någon speciell metod för att lära sig stycken
utantill, vilka fördelar de ser med att spela utan noter och om de baserar sin inlärning främst
på hörseln eller på muskelminnet. Min avsikt var dels att använda deras svar för att reflektera
över mitt eget tillvägagångssätt när jag lärde mig sats 1 och 2 och dels att kunna använda
någon av deras metoder i arbetet med sats 3.
Som bakgrundsmaterial läste jag också boken Tänka, snabbt och långsamt, skriven av Daniel
Kahneman. Den kommer som mest till användning i analysen av mitt arbete men gav mig
även ökad förståelse för minne och medvetande och var en bra grund att utgå ifrån när jag
började med den klingande delen i mitt arbete.
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Genomförande
Litteraturstudie: Tänka, snabbt och långsamt
Som bakgrund till det här arbetet har jag läst boken Tänka, snabbt och långsamt skriven av
Daniel Kahneman. Boken handlar om tänkande; omedvetet och medvetet, slump och statistik
samt många fler saker förknippade med finansiella affärer, vilka ledde till att författaren
belönades med Nobelpriset i ekonomi. Emellertid tycker jag ändå att det finns saker i boken
som går att översätta till musicerande och övning och som hjälper mig nu i efterhand att
analysera mitt arbete.

Två system
I boken beskrivs vårt intellekt som uppbyggt av två system. De beskrivs på följande vis:
”System 1 fungerar automatiskt och snabbt, med föga eller ingen ansträngning och utan någon
känsla av medveten styrning.”
”System 2 ägnar de ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver uppmärksamhet, till
exempel komplicerade beräkningar. System 2:s sätt att fungera förknippas ofta med en
subjektiv känsla av att man har kontroll, för medvetna val och koncentrerar sig.”
Jag anser att det är möjligt att applicera dessa två system på min övning. Båda systemen
behövs och gör olika saker i instuderingen av ett stycke. För att tydliggöra det fanns även
exempel i boken på i vilka sorts situationer System 1 respektive System 2 används. Jag listar
några av dessa exempel.
Exempel på automatiska aktiviteter som hör till System 1:
– Att avgöra om ett föremål befinner sig på närmare avstånd än ett annat.
– Att avsluta en inlärd mening, till exempel: ”platt som en ...” (Meningen ska då
avslutas med ordet pannkaka.)
– Uppfatta ovänlighet i någons röst
– Köra bil på en tom väg
– Komma på ett taktiskt bra drag i schack (förutsatt att man är duktig på det spelet).
Exempel på aktiviteter som hör till System 2:
– Koncentrera sig på en persons röst i en folkmassa
– Söka i minnet för att identifiera ett oväntat ljud
– Iaktta sitt eget beteende i en social situation
– Hålla högre gånghastighet än vi är vana vid
– Parkera i ett trångt utrymme
Jag tänker mig att vi musiker brukar båda dessa system när vi övar. Eftersom jag har spelat
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klarinett många år finns det mycket som jag gör naturligt idag för att jag har övat in det
tidigare. Exempel på aktiviteter från System 1 som passar bra in på det tycker jag är punkt 4
och 5. Både att köra bil på en tom väg och att se potentiella förflyttningar i ett schackspel är ju
något som vi gör automatiskt, eftersom vi tidigare har lärt oss hur vi gör. Därför kan de
aktiviteterna nu göras utan att vi måste koncentrera oss på dem. För mig kan de exemplen
omvandlas till då jag läser enklare noter. Musik i ett lugnt tempo och som är skrivet i ett för
mig passande register kräver inte att jag fokuserar till fullo. Jag kan läsa noterna utan
svårighet och till och med tänka på annat under tiden jag spelar. System 2 aktiveras när jag
måste koncentrera mig på svårare passager. När jag övar samma sak om och om igen och
anstränger mig för att inte spela fel.

Kognitivt flyt
Jag tror att alla musiker upplever att det är vissa dagar där övningen flyter på lättare än andra.
Partier som man har kämpat med i veckor fungerar plötsligt utan problem, fraseringarna faller
sig naturligt och det känns som om man kan spela hur länge som helst. Det är kort sagt det vi
brukar kalla för spelglädje.
Daniel Kahneman har i sin bok skrivit ett kapitel som handlar om kognitivt flyt. Enligt honom
sträcker sig det kognitiva flytet från ”lätt” till ”ansträngande”. Det första innebär att de intryck
vi får inte kräver stor ansträngning eller fokus från vårt medvetande medan det ansträngande
anger att vår hjärna måste bearbeta något med större hjälp av System 2. Tidigare skrev jag om
hur jag kopplar de två olika systemen till min dagliga övning och jag tror också att kognitivt
flyt kan påverka hur bra det går för mig när jag övar.
I kapitlet tar han upp följande orsaker till kognitivt flyt:
- Upprepad erfarenhet
- Tydlig skrift
- Prajmad tanke1
- Gott humör
De punkter som kändes relevanta för mig var aspekterna ”upprepad erfarenhet” och ”gott
humör”. ”Upprepad erfarenhet” är enkelt att koppla till övning. Om man har spelat mycket
innan går det naturligt lättare att senare lära sig något som liknar det man redan övat på.
Kahneman skriver också: ”Att lyssna på en talare när man är på bra humör eller att ha en
penna tvärs genom munnen för att få till ett 'leende' är andra exempel på kognitivt lätta
uppgifter.”
Just humörets inverkan var faktiskt en sak jag upptäckte när jag övade på stycket. Om jag var
på bra humör och tyckte att det var roligt att spela gick det också lättare att memorera
musiken. På samma sätt mindes jag fraser sämre om jag övade på dem när jag var på dåligt
humör, tyckte att musiken var tråkig och inte lade ner någon inlevelse i det jag gjorde.

1

Prajming är ett begrepp som beskriver hur vi kan få hjärnan att göra omedvetna associationer
genom att mata den med specifik information. Det används till exempel i reklam för att få oss
att tänka på speciella varumärken då vi ser en symbol eller ett typsnitt.
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Crusells klarinettkonsert
Det svåra med att jämföra musik med annan musik är naturligtvis att all musik är olika. Det är
nästan omöjligt att hitta stycken som har exakt motsvarande svårighetsgrad så att det är möjligt
att analysera och jämföra tillvägagångssätt i instuderingen med ett tillfredsställande resultat.
Det optimala för att jämföra olika inlärningssätt vore ju att använda dem på samma stycke,
vilket av naturliga skäl inte går. Det är svårt att flera gånger lära sig samma stycke för första
gången. Det faktum att de tre satserna i Crusells klarinettkonsert är varierande i sin karaktär
och svårighetsgrad speglas självklart i resultatet.
De flesta solokonserter ser ut ungefär på samma sätt, med en snabb första sats, en långsam
andra sats och en avslutande snabb tredje sats. Crusells klarinettkonsert i f-moll är inget
undantag. Sats 1 är svår för att den är lång, snabb och tekniskt invecklad. Sats 2 innehåller
inga tekniska svårigheter alls, utan är långsam och vacker och inte alltför lång. Sats 3 är, som
sats 1, snabb och tekniskt svår men har många återkommande teman som gör arbetet lite
enklare än i sats 1.
Därför hade jag redan innan jag började arbeta med det här stycket en idé om hur jag trodde
att utfallet av min jämförande studie skulle bli. Jag var inställd på att jag skulle vara mer nöjd
med resultatet av arbetet med sats 2, helt enkelt för att den är mycket lättare än de andra.
Det intressanta med mitt examensarbete blir då inte det inspelade resultatet, där resultatet av
min övning framstår tydligt, utan i stället hur jag upplevde instuderingen av de olika satserna.
Jag märkte till exempel stor skillnad i sätten jag visualiserade de olika satserna när jag skulle
minnas dem. Det var också stor skillnad på hur bra jag memorerade musiken beroende på min
dagsform och vilket humör jag var på.

Sats 1
Sats 1 var den första delen jag började studera av klarinettkonserten. Den metod jag hade valt
var att lära mig satsen helt utifrån notbilden utan att lyssna på någon inspelning.

Inlärning
Jag började som jag oftast gör när jag ska öva in något och började från början av stycket. En
metod jag provat lite tidigare när jag lärt mig musik utantill är att jag har plockat ut en fras
och repeterat den, först några gånger med noter och sedan utan. Efter det har jag övat på något
helt annat ett tag innan jag har koncentrerat mig och försökt att minnas frasen jag övade in
tidigare. Oftast har resultatet av den övningen speglat hur bra jag har kommit ihåg frasen
senare också, efter att ha övat på den mer.
Jag började alltså jobba med satsen på det sättet och repeterade en fras åt gången tills jag
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kunde den. Sedan väntade jag 5 minuter och spelade igenom den utantill. Om jag spelade rätt
väntade jag ytterligare 10 minuter innan jag spelade den en gång till. Sedan övade jag på nästa
fras och byggde så på stycket undan för undan. I notexemplet nedan ser ni en fras i den första
satsen och samma fras inspelad efter att jag väntat i 5 minuter efter inlärningstillfället.

Notexempel 1

https://youtu.be/Owt0j0qcSWA
Som ni hör har jag inga större problem med att minnas vad jag ska spela. Däremot är det
tydligt att jag inte har någon musikalisk tanke med frasen vilket gör att det låter ganska
mekaniskt. Jag behövde få mycket hjälp av min lärare, Robert Ek, på mina klarinettlektioner
för att hitta känslan i musiken och kunna frasera. Allt detta är ju annars något jag automatiskt
lär mig om jag lyssnar på ett stycke. Det var också små saker jag missade i uppförandepraxis
som inte stod utskrivet i noterna, men som ändå ska spelas. Till exempel är det tradition att
spela två förslag i andra takten i notexempel 1. Eftersom det inte står med i noterna kände jag
under lång tid inte till det här innan Robert berättade det. Därför blev det lite extrajobb när jag
redan memorerat noter som jag sedan var tvungen att lära om på nytt. Notexempel 2 med
tillhörande inspelningar visar originalnotationen samt en omskriven notbild som visar hur den
skulle sett ut om den följt uppförandepraxis.

Notexempel 2

https://youtu.be/sI6i23CoOQk

https://youtu.be/-N5PLkgs6Iw

När jag hade arbetat mig igenom hela sats 1 på detta sätt började jag repetera den. Från början
hade jag ingen uttänkt strategi för repetitionen och jag kämpade mycket med felspelningar.
Jag fick ofta spela samma sak flera gånger för att spela den rätt, vilket gjorde att jag lärde in
fel i fingrarna. Efter en lektion med min lärare, Robert Ek, kom vi fram till att jag hade släppt
noterna för tidigt, innan jag riktigt kunde stycket och därför började jag om med att öva med
noter. Jag försökte spela längre sammanhängande bitar, och inte bara dela upp stycket i fraser
som jag gjort innan. En metod som oftast fungerade bra var att spela en sida med noter och
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sedan spela samma sida utan. Samtidigt som jag började arbetet med de andra satserna
fortsatte jag att repetera sats 1.

Noterna i minnet
Något intressant som uppstod med den här satsen var att jag upptäckte att jag, i brist på
klingande hjälpmedel, visualiserade notbilden framför mig när jag spelade. Jag kunde se var
någonstans på ett notblad frasen befann sig och vilken struktur den hade. Till exempel visste
jag att frasen som börjar i takt 118 befinner sig i mitten av sida tre och börjar med en fjärdedel
hopbunden med en trettioandradelslöpning uppåt från ett ganska lågt register, som i
notexemplet nedan:

Notexempel 3

När jag spelade satsen följde jag med i huvudet var någonstans jag befann mig i
noterna, ”vände blad” när sidan var slut och läste på så sätt hela satsen rad för rad. Även om
jag inte såg framför mig exakt vilka toner jag spelade, det vill säga på vilken notlinje de
befann sig, hade jag ändå en bild av frasernas struktur. Jag visste om frasen började med en
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hög eller en låg ton, vilka notvärden den främst bestod av, om det var staccato eller legato och
hur den rörde sig.
Det var också det här som ofta gjorde att jag tappade bort mig. Om jag inte hade fokus och
visste precis vilken sida jag var på och vilken struktur det var på frasen jag skulle spela
härnäst, hade jag ingen aning om hur det skulle låta. Ett tag hade jag problem med att komma
ihåg vilken ordning sidorna kom i. Ibland började jag spela på fel sida och ibland mindes jag
inte alls vad som skulle spelas därnäst.

Att inte kunna sjunga med
Jag upplever att spela något utantill från minnet ofta är som när jag sjunger. Om jag vill
minnas en specifik mening i versen måste jag oftast sjunga igenom hela versen innan jag
kommer fram till rätt ställe, och då minns jag hur texten var eftersom den placeras i sitt
sammanhang. Den proceduren fungerar också oftast när jag spelar något utan noter. Det är
svårt att lyfta ut något från sin kontext och spela det men när det kommer i sitt sammanhang
minns jag det automatiskt.
Det största problemet för mig i arbetet med sats 1 var att jag aldrig hade hört satsen och inte
visste hur den lät. Varje gång jag hade en paus i mina noter för att orkestern spelade, visste jag
inte vad som hände i musiken och hade svårt att veta vad jag skulle spela härnäst. Jag kunde
inte sjunga med.

Med piano
I början var det svårt att spela sats 1 tillsammans med piano. Eftersom jag nästan helt struntat
i att lära mig exakt hur många takters paus jag hade mellan varje insats visste jag aldrig när
jag skulle komma in och min pianist fick hela tiden visa mig när jag skulle spela. I stället för
att underlätta musicerandet var pianot mest ett störningsmoment. När jag samtidigt var
tvungen att koncentrera mig på att spela tight med en pianist gick det dåligt att fokusera på att
minnas min stämma. Det gjorde att jag förlorade min inre bild av noterna och tappade bort
mig.
Efter några repetitioner med pianist kändes det ändå bättre och jag kunde börja lyssna på vad
pianot spelade under tiden jag själv hade paus och därigenom lära mig hur det lät innan jag
skulle börja spela. Då fick jag också hjälp med att komma ihåg vilken fras jag skulle spela,
eftersom jag kunde lyssna på harmoniseringarna och vilken riktning musiken hade.

Resultat före paus
Tack vare att jag började att arbeta med sats 1 hann jag öva på den under en lång tid. Det
gjorde att jag till slut ändå kunde spela in den rakt igenom. Det var absolut den sats jag lade
ner mest tid på och övade takter om och om igen för att de skulle sitta i fingrarna. Något
positivt var att jag kom ihåg alla delar i rätt ordning, tack vare att jag hade spelat den med
piano några gånger.
Tyvärr känner jag inte att jag blev nöjd med mitt arbete med den första satsen. På
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inspelningen spelade jag ganska många fel, antingen på grund av att jag övat in satsen för
dåligt eller för att jag inte klarade av att vara fokuserad hela tiden. En frustrerande sak jag
upplevde var att vissa partier gick bättre än andra, utan att jag riktigt visste varför. I min
loggbok har jag dokumenterat alla tillfällen jag övat på satsen för att kunna gå tillbaka, titta på
mina anteckningar och hitta svar på sådana frågor. En anledning hade kunnat vara att jag
slarvade med inlärningen av de fraser som senare gick dåligt, eller att jag ändrat antalet
repetitioner av frasen mellan genomspelningarna men jag hittade ingenting i mina
anteckningar som tydde på det. Allt såg ut att vara övat på samma sätt.
Utdrag ur loggboken, 31 oktober
Trodde jag att det skulle vara enklare? Svar, ja! Jag tänkte att jag bara behövde lära mig
satsen utantill och så skulle det vara klart så och förbisåg alla tekniska svårigheter som fanns
i stycket. Kanske, eller förmodligen, på grund av att det sist gick så otroligt snabbt att öva in
stycket så att det satt bra i fingrarna. Trots allt tycker jag att jag har övat likadant nu, så vad
är det som skiljer?
Eftersom jag inte har kunnat hitta några konkreta svar på varför jag mindes vissa delar i sats 1
bättre än andra tillåter jag mig själv att spekulera. Jag tror att anledningen kan ligga i det som
jag tidigare refererade till som kognitivt flyt. De fraser som jag mindes sämre var kanske
inlärda då mitt humör inte var på topp och jag inte kände mig övningsmotiverad. Trots allt tror
jag att kognitivt flyt spelar stor roll i hur bra vi spelar, framför allt i hur bra vi försöker att
spela. Det är skillnad på att spela genom någonting halvhjärtat och på att spela någonting med
full koncentration. Min teori är att det märktes i slutresultatet av satsen och att de delar som
gick sämre var de som jag inte ansträngt mig nog för att lära mig, oavsett om det berodde på
dålig koncentration eller motivationssvårigheter.

Sats 1, första inspelningen
https://youtu.be/ooZ0MGlBvdc

Resultat efter paus
Sats 1 var den sämsta satsen efter min paus, vilket tydligt går att höra i inspelningen. Första
sidan gick skapligt men resten av satsen var väldigt instabil. På ett ställe blev jag tvungen att
bryta för att tänka efter ett tag, då jag inte alls kom ihåg vad jag skulle spela. Intressant nog
var det just när musiken ska byta sida i noterna som jag tappade bort mig och helt enkelt inte
mindes hur nästa sida började. Det kändes som om de framsteg jag gjorde på slutet när jag
övade med piano och började kunna sjunga med i musiken hade fallit i glömska. Jag hade
halkat tillbaka till att bara kunna haka upp mitt minne på att se noterna i huvudet och följa
med i tanken.
Sats 1, andra inspelningen
https://youtu.be/4vDHz1nuZDs
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Sats 2
Tvärt emot hur jag studerade in första satsen så lärde jag mig sats 2 genom att enbart utgå från
en inspelning utan att titta på noterna. Som jag tidigare sagt är andra satsen lugn och melodisk
och innehåller inte många avancerade tekniska svårigheter, vilket var anledningen till att jag
valde att lära mig just den här satsen bara med hjälp av hörseln.

Inspelning
Jag började med att leta efter en lämplig inspelning. Det som kändes viktigast för mig var att
jag hittade en inspelning med en klarinettist som jag tycker spelar bra. Det som är relevant för
mig är då att klarinettisten har samma ideal för klangfärg och frasering som jag själv strävar
efter. Efter att ha lyssnat på några olika inspelningar hittade jag en, som jag tyckte om och
beslutade mig för att använda den.
Genast uppstod ett problem. Min metod för instuderingen gick ut på att först lyssna på
inspelningen, pausa den efter en fras och härma frasen själv innan jag slutligen spelade den
tillsammans med inspelningen. Vid första övningstillfället lyssnade jag så på inspelningen,
pausade den och började spela själv. Då upptäckte jag att klarinetten på inspelningen började
spela frasen en kvartston mellan tvåstrukna G och tvåstrukna Fiss. Detta var inte bara jobbigt
för gehöret utan gav upphov till tvivel om vilken tonart sats 2 egentligen gick i. För att lösa
problemet tittade jag i noterna, trots att strategin var att inte använda dem alls. Jag fick då veta
att sats 2 skulle börja med ett tvåstruket G och jag bestämde mig för att byta inspelning. Jag
hittade i stället en inspelning gjord av Uppsala Kammarorkester med Per Billman som solist
och använde mig av den när jag lärde mig andra satsen.

Inlärning
Att öva på sats 2 upplevdes på en gång mycket lättare än att öva på första satsen. Jag började
från början och lyssnade på den första frasen. Sedan pausade jag och härmade det jag hört.
Om jag inte kom ihåg exakt hur den hade låtit lyssnade jag en gång till och sedan spelade jag
genom frasen tills den kändes säker. Därefter slog jag igång inspelningen igen och spelade
frasen tillsammans med den. Sedan lärde jag mig nästa fras på samma sätt och spelade
tillsammans med inspelningen från början så att jag hela tiden spelade genom det jag redan
hade övat in. Efter bara några gånger kunde jag spela en ganska lång bit av stycket. När jag
skrev anteckningen nedan hade jag börjat öva på sats 2 dagen innan.
Utdrag ur loggboken, 25 oktober 2016:
Jag har övat andra satsen fram till 2.44. Jag övar passagerna så att jag först lyssnar på
inspelningen. Sedan spelar jag tillsammans med inspelningen tills det blir rätt, cirka 5 gånger
beroende på hur svår passagen är. Sedan väntar jag i några timmar innan jag repeterar det
jag övat in. Det känns bra.
Inspelningen nedan är gjord i slutet av det första övningspasset på andra satsen. Om man tittar
tillbaka och jämför den med inspelningen av början av sats 1 tycker jag att man kan höra en
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tydlig skillnad i sättet jag spelar de olika satserna, vilket främst ligger i att andra satsen låter
säkrare och mer musikalisk.
Inspelning av inledningen på sats 2
https://youtu.be/uSgNNk5714M
Jag började öva sats 2 den 24 oktober och hade spelat igenom hela satsen den 30 oktober. Då
kändes den också i princip klar för uppspelning. Vilken skillnad mot sats 1! Jag hade vissa
problem med att komma ihåg den när jag spelade själv utan inspelning men med inspelning
var det inga problem. Den andra november antecknade jag i min loggbok att jag spelade
genom hela sats 2 utan inspelning och att det kändes bra. Därefter spelade jag genom den då
och då för att repetera den och hålla den fräsch i minnet.

Att sjunga med
Något jag fick gratis med sats 2, som jag gick miste om med den första satsen, var
möjligheten att öva på musiken även när jag inte spelade. Jag kunde lyssna på den på väg till
och från skolan, när jag diskade, tvättade och vid andra tillfällen utan att behöva befinna mig i
ett övningsrum. Det gjorde att jag visste precis hur satsen lät och kunde sjunga med i huvudet
när jag spelade. Om jag spelade fel ton gjorde det inte lika mycket som när jag spelade fel i
sats 1. Jag kunde snabbt hitta tillbaka till rätt spår igen och påverkades inte lika mycket av
mina felspelningar.
När jag spelade sats 1 kändes det som en övning i minne och koncentration och jag
ansträngde mig mycket mer för att aktivt minnas vad jag skulle spela. När jag spelade sats 2
kändes det mer som om jag hakade på en ström som färdades framåt. Jag hade ingen inre bild
som jag fokuserade på, utan det var lätt att spela, fraseringarna kom naturligt och jag hade en
bra känsla för musiken. Skillnaden i hur jag tänkte mellan sats 1 och 2 bestod mest i hur lite
jag behövde tänka när jag spelade andra satsen, jämfört med första. Jag upplevde verkligen ett
kognitivt flyt i arbetet med den här satsen, vilket saknades i den föregående. Det tror jag kan
bero på flera olika saker men främst på att sats 2 är lättare än sats 1 och att jag upplevde mer
spelglädje när jag spelade den andra satsen. Förmodligen var det på grund av att det gick bra
första gången jag spelade den. Därmed fick jag en positiv känsla som följde med hela tiden
under arbetets gång.

Tillsammans med piano
Instuderingen tillsammans med piano var inga problem eftersom jag redan hade spelat
tillsammans med en inspelning. Jag hade, till skillnad mot sats 1, lärt mig hela stycket och inte
bara min egen stämma. Det som jag skrev om ovan, i att kunna sjunga med, var avgörande för
mitt samspel med pianisten. Jag visste exakt hur hennes stämma lät och var uppmärksam på
hennes spel. Till skillnad mot sats 1 kändes pianostämman och klarinettstämman som en
samverkande enhet, där stämmorna kompletterade och hjälpte varandra.
Det som var lite problematiskt är att jag hade lyssnat på en inspelning med orkester i stället
för piano. De olika instrumentslingorna jag lärt mig lyssna efter lät inte som de brukade, och
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någon gång missade jag en insats på grund av det. Eftersom det är en konsert och ingen sonat,
(konserter ackompanjeras av orkester och sonater av piano) så finns få inspelningar med piano
att tillgå. Det var därför inget problem jag hade kunnat förebygga men gav ändå lite extra
utmaning till samspelet.

Resultat innan paus
Inspelningen av sats 2 gick bra. Hela instuderingen av satsen har känts okomplicerad och jag
upplevde inga större problem vid inspelningstillfället heller. Jag tror inte att jag kan säga att
jag spelade satsen perfekt men jag kände mig alltid säker och kunde slappna av när jag
spelade.
Sats 2, första inspelningen
https://youtu.be/EG6u0Qs0HgE

Resultat efter paus
Detta var den sats jag kom ihåg bäst vid det andra inspelningstillfället. Det resultatet känns
naturligt eftersom det speglar min känsla under hela arbetets gång. Sats 2 är den sats jag har
haft minst problem med att jobba med. Jag spelade visserligen någon ton fel, men hade inget
problem att hitta tillbaka, eftersom jag kunde sjunga med i huvudet hela tiden och visste hur
musiken lät.
Sats 2, andra inspelningen
https://youtu.be/GspH35Zg2UA
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Sats 3
Jag började öva på sats 3 den sjunde november. Då höll jag fortfarande på att öva in sats 1
samtidigt som jag repeterade sats 2 och arbetsbelastningen kändes ganska hög. Sats 3 kändes
ändå rolig att börja öva eftersom jag fick använda tips jag fått från svaren på min enkät. Jag
fick dessutom både lyssna på den och använda noter, vilket förenklade saken betydligt.

Metod
Jag valde att använda Emil Jonasons, en av musikerna jag intervjuat, tips för instudering av
material utantill - nämligen att börja med sista takten och arbeta baklänges tills man når
början av stycket.

Inlärning
Eftersom jag både använde en inspelning och notbild för att öva på tredje satsen började jag
instuderingen med att lyssna genom den några gånger. Jag fattade omedelbart tycke för den.
Det är en sats med energi och trevliga melodilinjer. Jag såg därför fram mot att spela den och
började övningen på bra humör. Till skillnad från när jag övade sats 1 och 2 arbetade jag nu
inte med fraser utan med takter. Jag började med att spela sista takten några gånger. Då den
kändes säker spelade jag föregående takt tillsammans med den sista och kopplade på så vis
ihop takterna så att det blev fler för varje gång.

Notexempel 4

En fördel med att öva på detta sätt är att man spelar igenom stycket många gånger, speciellt de
sista takterna. Satsen hade totalt 285 takter, varav 58 takter var paus för solostämman, vilket
innebar att jag skulle ha spelat genom den minst 227 gånger om jag följt övningsmetoden fullt
ut.
Det var också roligt eftersom takterna jag spelade i början, det vill säga de sista takterna, var
de som kändes mest stabila i fingrarna. Annars är det ofta slutet av ett stycke som känns mest
tekniskt osäkert eftersom jag för det mesta börjar öva från början. Men även om jag i början
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var positiv till det här arbetssättet tog det också väldigt lång tid. Det gjorde att jag frångick
metoden i slutet, det vill säga i början av sats 3, och övade längre sektioner än en takt
tillsammans.

Tacksamma upprepningar
Redan då jag lyssnade genom sats 3 i början av inlärningsfasen märkte jag att det var många
delar som repeterades. Ett exempel är första frasen. Den upprepades på ett identiskt sätt
endast fyra gånger men sedan innehåller nästan hela satsen varianter av den första frasen.
Tonmaterialet har omformats, klippts sönder och satts ihop, modulerats och bearbetats så att
det inte alltid är uppenbart för örat att det är samma material, men om man studerar notbilden
framgår det.
Repetition av fraser är en kompositionsteknik som Crusell verkar ha trivts med att använda.
Oftast är början på två efterliggande fraser identiska med varandra och sedan utvecklas den
andra till att leda vidare till något nytt.
Att det var så mycket tonmaterial som kom igen var naturligtvis övervägande positivt,
eftersom jag fick så stor del av satsen gratis och slapp öva på det jag redan övat in tidigare.
Däremot uppstod vissa problem de gånger fraserna kom igen med samma struktur men med
annat tonmaterial. Ett exempel på det är takterna 64 – 67 och takterna 203 – 206 som visas i
notexemplet nedan. De har samma struktur och funktion i det musikaliska förloppet men
innehåller olika toner. Lustigt nog lyckades jag oftast spela båda fraserna helt fel, med toner
som varken tillhörde den första eller den andra, i min ambition att skilja dem åt.

Notexempel 5

Några gånger gjorde frasernas likhet med varandra också att jag gjorde felspelningar som
påverkade hela satsen. Vid de tillfällen då fraserna börjar likadant men sedan skiljer sig åt var
jag ibland ofokuserad och spelade den andra frasen identiskt med den första. Det ledde till att
jag då ofrivilligt hoppade tillbaka en sida av stycket.
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Tekniska svårigheter
Sats 3 hade några svåra passager, som krävde en del övning innan jag kunde spela dem i
tempo. I de takterna kunde jag inte bara tillämpa Emil Jonasons princip att jobba mig
baklänges en takt i taget utan jag övade på dem som jag övar på andra svåra passager - med
många repetitioner i långsamt tempo innan jag gradvis ökade. Att jag arbetade med de svåra
takterna på två olika sätt tror jag inte var något negativt beträffade memoreringen av dem. Det
var snarare positivt eftersom de repeterades fler gånger än de övriga takterna. Inspelningen
ger exempel på hur jag övade genom de tekniskt svåra takterna med metronom och fortgår
ända fram till slutet av satsen.
Inspelning av sats 3, tekniska svårigheter
https://youtu.be/QdVxUp9OC6Y

Med piano
Sats 3 var som väntat lättare att spela med piano än första satsen, eftersom jag hade lyssnat på
sats 3. Det var som väntat inte lika lätt som andra satsen, framför allt för att den här går i ett
snabbare tempo. Jag använde samma inspelning som i arbetet med sats 2, vilket innebär att
jag lyssnade på en orkester istället för ett piano. Här upplevde jag samma svårigheter som
med sats 2, där insatser inte lät som jag trodde, eftersom de på inspelningen spelades av ett
annat instrument. Därför blev jag ibland lite förvirrad när jag lyssnade efter saker som aldrig
kom eller som inte lät som jag trodde. Det är alltid en svårighet att reducera en hel orkester till
endast en pianostämma och få med exakt alla insatser. Det här är ett problem som inte kan
förebyggas eller lösas, utan som helt enkelt måste accepteras.

Resultat innan paus
Vid inspelningstillfället kände jag mig inte klar med instuderingen av sats 3. På grund av att
den är tekniskt svår hade jag behövt mer tid för att kunna spela den felfritt och i rätt tempo.
Trots det valde jag att spela in den tillsammans med de andra satserna. Min känsla är att de
felspelningar som uppstod inte berodde på att jag inte mindes vad jag skulle spela, utan på att
jag inte klarade av att spela det tekniskt korrekt.

Sats 3, första inspelningen
https://youtu.be/3vCHyNksqyw

Resultat efter paus
Jag var missnöjd med inspelningen. Fingrarna var inte alls med på vad de skulle göra och jag
spelade ganska många toner fel. Själva formen var dock intakt och allt kom i ordning fram till
slutet där jag gjorde exakt det jag beskrev ovan i slutet av ”Tacksamma upprepningar”. Jag
spelade en fras som var lik en föregående när den började men när den sen utvecklades och
skiljde sig från den första spelade jag fel så att den inte modulerade som den skulle.
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Men trots att jag är missnöjd med hur inspelningen blev är jag medveten om att jag inte hade
övat nog mycket på sats 3, vilket jag kände redan vid inspelningstillfälle ett. Jag tror att om
jag hade gett mig själv lite mer tid att öva på tredje satsen hade inspelningarna gått bättre och
jag hade varit mer nöjd. Min känsla är att jag lyckades bättre med den tredje satsen än med
den första, vilket kanske inte framgår i det klingande resultatet på grund av min tidsbrist.
Sats 3, andra inspelningen
https://youtu.be/ODz50O8elts
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Diskussion
När jag nu i efterhand kan se tillbaka och jämföra mitt arbete med de tre satserna inser jag att
jag alltid har tänkt på dem som tre separata satser, utan att reflektera över att de alla ingår i
samma verk. Jag har fokuserat mest på deras olikheter när jag har analyserat dem men trots att
de är så olika i sina karaktärer borde det finnas likheter i dem som kunde ha varit till hjälp för
mig i mitt arbete. Jag har bara inte gett mig tid att lära känna musiken ordentligt utan i stället
varit stressad över att jag inte lyckats lära mig den.
Du som läser mitt arbete kanske tycker att jag gjorde det onödigt svårt för mig själv och har
svårt att riktigt förstå syftet med min övning, speciellt om du är bra på att spela utantill. Jag
har själv ofta funderat över vad jag egentligen uppnått, speciellt som jag inte är nöjd med hur
resultatet av alla dessa timmar i övningsrummet blev. Men då jag fastnar för mycket vid hur
det klingande resultatet blev måste jag påminna mig själv om att målet faktiskt inte var att jag
skulle kunna spela hela klarinettkonserten perfekt utantill. Det var att jämföra arbetet med de
olika satserna, speciellt skillnaden mellan hörseln och motoriken, draget till sin spets.

Sats 1 – det jobbiga arbetet
För mig är det inte en bra metod att lära sig ett stycke utantill utan att ta hjälp av en
inspelning. Det går, men det tar mycket längre tid än om jag skulle lyssna på det också. Jag
tycker inte att jag fick någon känsla för musiken utan jag var mest fokuserad på tekniken och
att spela rätt vilket jag tror är negativt. Av de tre satserna tyckte jag helt enkelt minst om sats 1
och upplevde inte någon spelglädje i arbetet med den.
På sätt och vis borde jag ha känt mig friare i arbetet med sats 1, eftersom jag inledde övandet
helt opåverkad av uppförandepraxis och influenser från andra musiker. Oftast reagerar jag
negativt på att känna mig tvingad att spela efter hur andra gjort innan och känner mig
begränsad i mitt eget musikaliska uttryck. Arbetet med den första satsen kunde ha varit ett
tillfälle för mig att musicera helt fritt och opåverkad men jag upplevde aldrig den friheten.
Istället kände jag mig låst vid noterna och saknade förmågan att känna dem som musik.
Att hörseln spelar stor roll vid inlärning av ett stycke är också någonting jag fick bekräftat av
de musiker jag intervjuat. Vid frågan om de främst baserar sin inlärning på hörseln eller
motoriken svarade en musiker att hörseln är det hon nyttjar mest, medan resten tror att båda
delarna är inblandade. Av Staffan Sandström, pianist och lärare vid Mälardalens Högskola,
fick jag följande svar:
”...en kombo av gehör och fysisk känsla i kontakten mellan mitt instrument och mig. Den inre
sången är så klart ovärderlig. Vi hade precis ett bra exempel här på MDH på en av våra
pianogemensamma när en student lyckades hålla igång sin inre sång, en annan inte när de
kom av sig. Upplevelsen för de som lyssnade var att den som höll musiken igång i tiden
lyckades så mycket bättre, medan den som stannade upp tiden och det musikaliska förloppet
framstod som betydligt ’sämre’ och där lyssningsupplevelsen blev väldigt störd. Men det är
klart att om inte det tekniska lyckas förmedla den inre sången så funkar det ju inte heller. Än
en gång - så god balans som möjligt är det bästa!”
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Sats 2 – den lätta satsen
Att lära sig musik endast genom att lyssna på inspelningar är ingen dum idé, förutsatt att
musiken inte är så tekniskt svår. Jag tror att jag hade haft betydligt större problem om jag
försökt lära mig till exempel tredje satsen på det här sättet. Eftersom tempot var långsamt och
det fanns en tydlig melodi var det en tacksam sats att lära sig utantill och jag tror att om jag
skulle försöka spela den igen idag skulle jag förmodligen minnas det mesta.
Något som kan diskuteras är huruvida jag verkligen lärt mig Crusells Klarinettkonsert i fmoll, sats 2, utantill. Egentligen är det ju Per Billman och Uppsala Kammarorkesters tolkning
av Crusells verk jag har lärt mig. Om de vid något tillfälle valt att ändra noterna från
originalet har jag omedvetet också gjort det. På samma sätt som vi strävar efter att hitta noter
som är så trogna kompositörens avsikt som möjligt borde jag kanske vara mer kritisk i mitt
val av inspelning. Min slutsats måste då vara att jag på ett tillfredsställande sätt har lärt mig
Per Billman och Uppsalas Kammarorkesters tolkning av andra satsen i Bernard Crusells
klarinettkonsert i f-moll.

Sats 3 - nya metoder
Som inlärningssätt var det den här metoden som passade mig bäst. Att både lyssna på musiken
och titta i noterna känns också som det vanligaste tillvägagångssättet hos de flesta. Att både
hörseln och teknisk medvetenhet måste samverka var också den uppfattningen jag fick av
svaren från mina intervjufrågor.
Angående Emil Jonasons förslag på inlärningssätt tyckte jag att det fungerade bra. Det är
absolut en metod jag ska använda igen. Det går ju egentligen bara ut på upprepningar tills
takterna sitter i fingrarna. På det sättet liknar det hur vi lär oss till exempel skalor och
treklanger - genom att repetera samma sak många gånger. En positiv sak med metoden var
dessutom att det var skönt att känna att det är slutet av satsen jag behärskade bäst. Det gjorde
att jag kände mig säkrare och säkrare ju längre jag spelade.

Vad är hörsel?
I mitt syfte skrev jag att jag skulle jämföra hörselns respektive motorikens betydelse för att
lära mig ett stycke utantill. Det har jag gjort, men fler frågor har också väckts. Även fast det
var min intention att ställa hörseln och motoriken mot varandra i sats 1 och 2, har båda varit
verksamma i arbetet med alla tre satserna. I första satsen användes min hörsel när jag själv
spelade, i andra satsen krävdes motorik för att nöta in fraserna i fingrarna och i tredje satsen
samverkade de båda. Min egen uppfattning är att jag inte utnyttjade min hörsel fullt ut i sats 1,
utan var fullt fokuserad på att lära mig de motoriska rörelserna. I sats 2 reflekterade jag aldrig
över fingrarnas rörelser men fick ändå ett bra flyt i min teknik. Det jag egentligen arbetat med
i sats 2 är gehörsbaserat lärande, vilket kan kännas tydligare än att använda begreppet hörsel.
Men i och med att jag reflekterat över detta väljer jag att inte ändra begrepp i mitt arbete.
Detta avsnitt fungerar snarare som en tankeställare och kan ge upphov till ytterligare
forskning i framtiden.
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Lärdomar
Min främsta avsikt med detta arbete var att jag skulle lära mig något som kommer att vara till
hjälp för mig i framtiden och det tror jag att jag har gjort. Framför allt tack vare att jag frågade
andra aktiva musiker har jag fått idéer och tips för hur jag kan öva på saker som jag vill kunna
spela utan noter. Men det jag kommer att ta med mig mest från det här arbetet är hur jag inte
ska göra när jag övar in något för att kunna spela det utantill. Det är sådana lärdomar som
kommer att vara värdefulla för mig i framtiden. Jag har nu gjort alla fel så att jag
förhoppningsvis kan göra rätt från början nästa gång.
Att hörseln är central för musicerande visste jag ju sedan innan men nu har jag än mer insett
hur viktig den är. Det handlar inte bara om att veta hur musiken ska låta, utan minst lika
mycket om att få en uppfattning om musikens karaktär och känsla.
Något jag också kommer att fortsätta att reflektera över är hur stort inflytande mitt humör har
på min övning. Jag spelar som allra bäst när jag är på bra humör, vilket kanske inte är konstigt
men också kan vara problematiskt. Det går inte att vara glad hela tiden. Vad gör jag de dagar
jag har konsert och är på dåligt humör? Det är någonting jag får fundera vidare på.

Läsa mer
Den som är intresserad och vill läsa mer om att spela utantill från en mer pedagogisk
synvinkel kan läsa Zuzanna Palos examensarbete från 2006 som hittas på Luleå Tekniska
Universitets hemsida med publicerade arbeten, www.ltu.se.2 Det finns också en uppsats
publicerad från Örebros Universitet skriven av Magdalena Bina som heter Musikmemorering strategier för memorering och utantillspelets funktion.3
Förutom dessa två finns fler uppsatser som behandlar detta ämne, vilka enkelt kan finnas med
hjälp av valfri sökmotor på internet.
Det som är intressant är att båda de ovanstående är skrivna av pianister och det är tydligt att
de, på grund av detta, har en annan erfarenhet och andra förkunskaper än jag när de skriver.
Ämnet jag har valt är kanske inget outforskat ämne och det finns många som liksom jag
funderat över olika inlärningstekniker tidigare men jag hoppas och tror att jag har kunnat
bidra med lite nya tankar. Alla kan spela utantill.

2
3

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1016334/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:322086/FULLTEXT01.pdf
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Musikinspelning
Bernhard Henrik Crusell - Clarinet Concerto No.2 in F-minor, Op.5 (c. 1817)
Uppsala Kammarorkester Klarinett: Per Billman
URL: https://www.youtube.com/watch?v=_HtXSeZlnuE (2017-01-08)
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Bilaga
Svar på enkätundersökning
Som en del i mitt examensarbete gjorde jag en kort enkät med frågor, som jag skickade ut till
yrkesverksamma musiker för att undersöka hur de går tillväga när de spelar utantill. De
musiker jag skickade dessa frågor till var:

Sara Hammarström - flöjtist som bland annat jobbar i Norrbotten NEO.
Janne Thelin - altsaxofonist i Norrbotten Big Band
Staffan Sandström - pianist och lärare vid Mälardalens Högskola
Cecilia Zilliacus - violinist som bland annat vunnit solistpriset vid Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm.
Emil Jonason – klarinettist och lärare vid Mälardalens Högskola.

De frågor jag ställde var följande:
1.

Har du alltid spelat utantill? Om inte, när började du spela utan noter?

2.

I vilka sammanhang väljer du att spela utantill?

3.

Vilka fördelar tycker du att det finns med att spela utantill, jämfört med att
spela utifrån noter?

4.

Har du på något sätt studerat eller läst material som handlar om minne
och/eller inlärning?

5.

Har du en strategi för att lära dig något utantill?

6.

Har du en uppfattning om hur mycket musik du klarar av att ha lagrat i
minnet samtidigt?

7.

Tror du att du främst baserar din inlärning på hörseln (att du vet och hör hur
musiken ska låta) eller motorik (att fingrarna vet vart de ska härnäst).

Jag har valt att låta samtliga svar från samma person presenteras på samma gång för att lättare
få översikt över den musikerns tankegångar om att spela utantill.
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Sara Hammarström
1.

Jag började spela utantill som barn.

2.

T ex extranummer eller stycken jag kan väldigt bra.

3.

Bättre publikkontakt, något friare spel.

4.

Nej.

5.

Egentligen inte.

6.

Svårt att säga, det man lärde in som ung sitter fortfarande.

7.

Hörseln.

Janne Thelin
1.

Har mer eller mindre alltid spelat utantill. Som orkestermusiker blir det dock
väldigt sällan.

2.

Att spela utantill är för mej mycket en tidsaspekt. När man jobbar med nytt
material i stort sett hela tiden är det inte praktiskt att spela utantill. Man
hinner helt enkelt inte fokusera på att lära sig musiken utantill. Musik man
jobbat med en längre tid kan man utantill och trots att man har noter läser jag
egentligen inte längre när jag spelar.

3.

Eftersom det i slutändan handlar om att lära sig musik och så länge jag inte
improviserar så ”tolkar” jag ju något. Kan man läsa noter bra så ska inte
notbilden inverka på tolkningen. Med andra ord så tycker inte jag notbilden
gör så stor skillnad jämfört om jag har ”notbilden” i minnet. Detta beror i
och för sig också mycket på musiken jag spelar. Spelar man utantill har man
en tendens att spela mer utifrån någon sorts erfarenhet, tonart, skalor,
hörselminne mm. Detta gör att musik skriven så att den bryter sådana
mönster löper större risk att man helt enkelt lättare spelar fel.

4.

Nej

5.

Egentligen inte annat än att upprepa till jag kan.

6.

Det var en svår fråga… Nej, egentligen inte.

7.

Jag tror att det är en kombination. Väldigt snabba passager med konstiga
intervaller är jag övertygad om att det handlar mycket om muskelminne på
samma sätt som inövade skalor ofta går att spela mycket fortare än en
”skala” man inte övat på. Melodik handlar oftare om hörselminne, men som
sagt jag tror att all inlärning baseras på bägge ingredienserna.
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Staffan Sandström
1.

Jag har nog alltid tyckt om att spela utantill, mina första uppspelningar i
församlingshemmet i min lilla by Byske var utan noter. Jag tror att
Regndroppspreludiet av Chopin var det första.

2.

Jag spelar alltid utantill om jag har solokonsert och jag och min musik är helt
i fokus. Så fort jag gör något annat vid samma tillfälle, t ex spelar
kammarmusik eller föreläser så kan noterna ibland få stå uppe.

3.

Största fördelen med att spela utantill är att jag upplever att när ögonen
jobbar mindre så jobbar öronen mer och bättre! Sedan för oss pianister så
står ju noterna och flygelns notställ placerade mellan mina öron och platsen
på mitt instrument där klangen skapas och det är ju inte så lyckat… Sedan
upplever jag också att mitt huvud och min nacke kan bli lite låsta och spända
när jag stirrar på en notbild, känns bättre och friare där utan noter, vilket
också gör att axlar, armar - hela det kroppsliga maskineriet funkar bättre. Jag
ser också rätt dåligt vilket gör att jag har en tendens att luta mig mot noterna
för att se bättre, inte så bra när man vill ha ”långa” och fria armar…

4.

Nej ingen specifik litteratur.

5.

I en idealsituation jobbar jag metodiskt på olika plan med memoreringen:
- Med noter och musiken i huvudet
- I huvudet utan noter
- Med instrument utan noter
- Med instrument och noter liggandes en liten bit bort typ på golvet så att det
inte går att tjuvkika för lätt
- Med instrument utan noter
Sedan händer det titt som tätt att det blir en kaotisk blandning av
ovanstående pga brist på tid och disciplin…

6.

Nej ingen aning om någon övre gräns, fast jag får snarare en känsla av att ju
mer jag är i memoreringsflowet desto lättare har jag att memorera andra
stycken. Jag har haft lärare som sagt till mig att memoreringen hänger
väldigt mycket ihop med att ha så bra form på sin teknik som möjligt, och
här kan jag inte annat än instämma. Förmågan att memorera och min
tekniska form går hand i hand, det får liksom inte finnas för många fysiska
hinder för att musiken ska kunna strömma ur en. För att framföra
memorerade verk är väl så mycket mer än något intellektuellt, snarare ett
tillstånd där man litar mycket på gehöret och den fysiska känslan.

7.

Som jag kom in lite på ovan - en kombo av gehör och fysisk känsla i
kontakten mellan mitt instrument och mig. Den inre sången är så klart
ovärderlig. Vi hade precis ett bra exempel här på MDH på en av våra
pianogemensamma när en student lyckades hålla igång sin inre sång, en
annan inte när de kom av sig. Upplevelsen för dem som lyssnade var att den
som höll musiken igång i tiden lyckades så mycket bättre, medan den som
stannade upp tiden och det musikaliska förloppet framstod som betydligt
’sämre’ och där lyssningsupplevelsen blev väldigt störd. Men det är klart att
om inte det tekniska lyckas förmedla den inre sången så funkar det ju inte
heller. Än en gång - så god balans som möjligt är det bästa!
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Cecilia Zilliacus
1.

Nej, jag var sen med att spela utan noter, enstaka tillfällen före
musikhögskoletiden, därefter regelbundet.

2.

Vid tillfällen jag har tid att förbereda! Brukar spela Bach utantill,
standardrepertoar som solist med orkester t ex.

3.

Utantillspel ger mig en särskild typ av koncentration och frihet.

4.

Nej, inte direkt.

5.

Jag läser noterna, spelar stycket i huvudet utan instrument, delar in det i
delar med ”stickrepliker", tar reda på skillnader och likheter, spelar upp för
vänner.

6.

Nej, men har dåligt minne!

7.

Övertygad om att det är en kombination av medvetenhet och muskelminne!

Emil Jonason
1.

Ja, så länge jag kan minnas. Självklart både och, men jag fastnade för det
redan i början (10 – 11-årsåldern).

2.

Solokonserter.

3.

Jag känner mig mycket friare musikaliskt då jag är så pass säker på musiken
att jag kan den utantill.

4.

Japp, mest föreläsningar på nätet.

5.

Börja baklänges och måla ”lager på lager”. Säg att ett stycke har 100 takter:
1. Lär dig och spela takt 100.
2. Lär dig takt 99, och spela 99–100.
3. Lär dig takt 98, och spela 98-99-100.
4. Lär dig takt 97, och spela 97-98-99-100.
5. Osv…

6.

Nej, men de konserter jag har spelat utantill sätter sig rätt bra. Just nu ca 7–8
stycken skulle jag säga.

7.

Både och. Allt är sammankopplat.
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