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Abstrakt 

I föreliggande självstudie undersöker jag memorering på flöjt. Arbetet tar hänsyn till och 

jämför de passiva memoreringsmöjligheterna mellan flöjt och andra instrument. Infallsvinkeln 

är den från mig som flöjtist, och människa som genomgått en utmattningsdepression. 

Jag finner det mer sällsynt att se flöjtister framföra konserter utan notställ än andra musiker 

och detta arbete ämnar besvara möjliga orsaker till detta. Arbetet berör ytligt varför ett 

framförande gjort utan noter kan uppfattas som bättre. 

Olika strategier för memorering och inlärning används, samt bedöms utifrån vilka som gav 

bättre respektive sämre resultat. De verk som tas med i detta arbete är Kassouga av Makoto 

Shinohara, första satsen ur Sonata Op.25 av Philippe Gaubert samt första satsen ur Solosonat 

för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel Bach. Strategier för memorering finner jag i litteratur 

som rör både memorering och inlärning samt intervjuer med andra musiker. 

Arbetet visar på effektiviteten av ett kinestetiskt inriktat lärande för memorering på flöjt, och 

hur minnesträning kan påverka den musikaliska förmågan, samt effekten av minnesträning för 

återhämtning från en utmattningsdepression.   



 

ii 

1. BAKGRUND OCH INTRODUKTION ................................................................................................................. 1 

1.1 PERSONLIG BAKGRUND........................................................................................................................................ 1 

1.2 INTRODUKTION .................................................................................................................................................. 2 

2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ................................................................................................................. 4 

2.1 SYFTE .............................................................................................................................................................. 4 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................................... 4 

3 MATERIAL OCH METOD ................................................................................................................................. 5 

3.1 MATERIAL ........................................................................................................................................................ 5 

3.1.1 Kassouga av Makoto Shinohara ............................................................................................................ 5 

3.1.2 Sonata Op.25 av Philippe Gaubert ........................................................................................................ 6 

3.1.3 Solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel Bach ........................................................................ 6 

3.2 METOD ............................................................................................................................................................ 7 

3.2.1 Intervjumetod ........................................................................................................................................ 7 

3.2.2 Memoreringsstrategier ......................................................................................................................... 8 

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER ................................................................................................. 11 

4.1 MIN VANLIGA ÖVNING ...................................................................................................................................... 11 

4.2 KOSTEN.......................................................................................................................................................... 11 

4.3 INSTRUMENTET................................................................................................................................................ 12 

4.4 MINNET ......................................................................................................................................................... 14 

4.4.1 Hjärnan, vår fantastiska dator? .......................................................................................................... 14 

4.4.2 Chunks ................................................................................................................................................. 16 

4.4.3 Var lagras musiken? ............................................................................................................................ 17 

4.4.4 Att återkalla minnen ............................................................................................................................ 17 

4.4.5 Att memorera eller att inte memorera ................................................................................................ 18 

5. ARBETSPROCESSEN .................................................................................................................................... 20 

5.1 SOLOSONAT FÖR FLÖJT I A-MOLL AV CARL PHILIP EMANUEL BACH (FÖRSTA SATSEN) ..................................................... 20 

5.2 KASSOUGA AV MAKOTO SHINOHARA ................................................................................................................... 21 

5.3 SONATA OP. 25 AV PHILIPPE GAUBERT (FÖRSTA SATSEN) ........................................................................................ 22 

5.4 RESULTAT ....................................................................................................................................................... 23 

5.5 KONSERTEN/REDOVISNING ................................................................................................................................ 25 

5.6 TANKAR KRING INTERVJUERNA ............................................................................................................................ 26 

6. RESULTATANALYS OCH DISKUSSION........................................................................................................... 28 

6.1 ÖVNINGEN ..................................................................................................................................................... 28 

6.2 FÖRSTA SATSEN UR SOLOSONAT FÖR FLÖJT I A-MOLL AV CARL PHILIP EMANUEL BACH: FORM- OCH ACKORDSANALYS. ANVÄNDA 

ANDRA INSTRUMENT ÄN FLÖJTEN. ............................................................................................................................. 28 

6.3 MAKOTO SHINOHARA - KASSOUGA: AVSLAPPNINGSMEDITATION, KORTA PASSAGER, REPETERA VID SÄNGGÅENDE .............. 30 

6.4 FÖRSTA SATSEN UR SONATA OP.25 AV PHILIPPE GAUBERT: DANS, KINESTETISKT LÄRANDE MED DANSANTA TRIGGERS ......... 32 

6.5 OM MINNET OCH DEN MUSIKALISKA FÖRMÅGAN .................................................................................................... 33 

6.6 VIDARE FORSKNING .......................................................................................................................................... 34 

6.7 CODA ............................................................................................................................................................ 35 

7. KÄLLOR ....................................................................................................................................................... 36 

8. BILAGOR ..................................................................................................................................................... 38 



 

 

1 

1. Bakgrund och introduktion 

1.1 Personlig bakgrund 

Jag minns tillbaka till min barndom, då min flöjtlärarinna tog mig med till en flöjtkonsert. 

Konsertsalen var avlång och dekoren gick i vitt. Jag ser för mitt inre hur stolarna står 

uppradade. Jag minns flöjtisten, en man i övre medelåldern med mer hår som sticker upp ur 

skjortöppningen än vad han har kvar på huvudet. Jag var knappt 10 år gammal och jag minns 

detta så väl än idag. Jag sitter bredvid min lärarinna och ser denna flöjtist dansa runt i lokalen 

samtidigt som han lutar sig fram och över publiken för att flirta med åhörarna. Jag minns inget 

om musiken, men jag minns att den framfördes utan noter och att jag hela tiden försökte att 

inte få hans uppmärksamhet när han hoppade omkring i salen och ville charma publiken. Det 

hela var ett spektakel, en komedi. Jag blev inte tagen av något i musiken och den flyktiga 

effekten av att denna man framförde hela konserten utan noter byttes snabbt ut mot en känsla 

av att vara obekväm inför hans konstanta överdrivna lust att flirta med publiken. Men vilken 

kontakt han skapade med publiken (om än, för mig, obehaglig)! 

Tiden går och nästa gång jag stöter på någonting som handlar om att spela utan noter är under 

min gymnasietid. Jag får i uppgift att spela något utan noter. Jag bävar inför uppgiften, vet 

inte alls hur jag ska ta mig an det. I ett sista desperat försök att få in stycket så läser jag 

noterna innan jag går till sängs dagen före lektionen. Jag förnimmer känslan av greppen för de 

toner jag läser. På lektionen dagen efter spelar jag, hjälpligt och till min lärarinnas förvåning, 

stycket utantill. Än idag minns jag faktiskt starten, men har ingen aning om vad det är för 

stycke. Sedan dess har jag inte haft någon kontakt med utantillspel på flöjt.  

Jag fortsatte min utbildning inom musik med flöjt som huvudämne. Folkhögskolestudier på 

Geijerskolan i Värmlands skogar och senare högskolestudier vid Piteå Musikhögskola. Först 

en kandidatutbildning vid ovannämnda skola under åren 2007 till 2010. Jag hade stora 

problem med sömn och inre stress under min studietid, men drog mig vidare inom 

utbildningen och påbörjade masterprogrammet 2010.  

Mina sömnstörningar eskalerade i takt med att forskningsuppgifterna samlades på hög. Första 

terminen när jag gick masterprogrammet studerade jag även i Japan på Toho School of Music. 

Jag kom tillbaks till Sverige och gjorde över jullovet färdigt den terminen jag hade missat. 

När jag återvände till mina studier i Sverige fick jag kort därefter märkliga symptom. Då jag 

läste text till en uppgift kunde plötsligt bokstäver smälta ihop och tappa all sin mening, som 

om de inte längre bildade ord utan var som osammanhängande prickar på ett papper. Jag 

började bränna ut mig. Insjuknandet var långt. Över loppet av drygt ett år blev jag successivt 

sjukare och tröttare tills jag inte kunde fortsätta mina studier. 

Det tog mig 6 år av rehabilitation och arbetsträning för att ta mig dit jag är idag. Minnet av 

den tiden är luddigt och oklart, en naturlig påföljd av utmattningssyndrom. Jag hade 

arbetstränat på många olika ställen innan jag fick möjligheten att, bredvid Sven-Erik 

Sandlund, lektor vid Musikhögskolan, arbetsträna som flöjtlärare. Alla de tidigare 

arbetsträningarna kändes som ett stort slöseri med tid. Jag hade kämpat mig upp att orka på 
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sin höjd 10 timmar i veckan. När jag fick arbeta med musik mer än dubblades min kapacitet. 

Det blev uppenbart att det är musik jag behöver för att få riktig livskvalitet. Efter långt 

övervägande tog jag beslutet att på nytt försöka slutföra min masters degree. Det var med stor 

oro som jag återvände till den plats, och de uppgifter som jag brände ut mig med. Jag kände 

mig trög och slötänkt sedan utmattningen och var väldigt osäker på om jag skulle klara 

studera igen. Jag upplevde att jag hade tappat mycket koncentrationsförmåga och har sedan 

utmattningen svårt med minnet i olika situationer.  

Varför inte använda min sista tid som student i ett försök att arbeta med just dessa delar av 

mig själv som jag upplever att jag saknar? Inlärning och minne! Eftersom det är tydligt att 

musik är mitt kall är det uppenbart att jag behöver bättre strategier för just inlärning. Efter min 

sjukdom har jag helt enkelt inte möjligheterna att arbeta lika många timmar som förr eller som 

andra. Jag behöver effektivisera min inlärning. 

 

1.2 Introduktion 

Att musicera utan noter anses idag av många bidra till högre kvalitet på framförandet och 

visar på större hantverksskicklighet hos musikern. Traditionen är inte särskilt ny, men om du 

som pianist under Chopins tid spelade utan noter kunde publiken se på framförandet som 

delvis improviserad. Detta uppfattades som respektlöst mot kompositören. Under 1800-talet 

var det nämligen vanligt att pianisten improviserade ett preludium innan solostycket 

framfördes. När pianot kom till de stora konsertsalarna som solistiskt instrument fortsatte man 

att ibland spela preludier. Och om noterna aldrig dök upp på notstället kunde inte publiken 

avgöra var preludiet (den improviserade delen) slutade och solostycket började. (Edin, 2008) 

Just den problematiken tror jag inte är relevant för en konsert idag, men jag upplever att 

musiker (solister) idag bedöms annorlunda om vi spelar utan noter. Traditionen att spela utan 

noter verkar vara mer vanlig hos andra solistiska instrument än just hos tvärflöjt. Det väcker, 

för mig, intressanta frågeställningar om inlärning och utantillspel inom just denna 

instrumentgrupp.  

Jag har en stor vilja att framföra musik. Och jag har också en önskan om frihet på scenen. 

Därför vill jag med detta arbete utforska strategier som kan underlätta utantillinlärning (men 

också inlärning generellt). Arbetet och metoderna är utformade efter de förutsättningar jag har 

som tvärflöjtist och som en person med utmattningssyndrom. För även om jag har haft sex års 

återhämtning är utbrändhet något som förändrat mig för resten av mitt liv. 

Varför vill jag lära mig att spela mer utan noter? Jag tror inte att det är främst på grund av 

prestige eller att visa mig på styva linan. Jag kan däremot känna att ämnet är attraktivt för mig 

på grund av tidigare utbrändhet, med medföljande koncentrationssvårigheter. Om inte för att 

bevisa att det går ändå så åtminstone för att arbeta med mina problemområden.  

Som musiker har jag såklart en genuin önskan om att förtälja något med mina framföranden. 

Utifrån den önskan vill jag undersöka skillnader i framföranden med och utan noter. Blir det 
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någon skillnad för mig som musiker? Når jag ett bättre musikaliskt framträdande om jag 

ställer undan notstället? Blir det någon skillnad för publiken? 

De instrumentalister jag har pratat med om detta ämne har alla reagerat med samma svar. Att 

det är ovanligt för en flöjtist att spela utan noter. Varför är det så? Den frågan blev jag också 

nyfiken att utforska mer i detta arbete. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka strategier och memoreringstekniker för att spela utan stöd 

av noter. 

Jag undersöker olika tillvägagångssätt för memorering och söker efter strategier för mer 

effektiv inlärning. Sedan sammanställer jag mina resultat och erfarenheter för att i framtiden 

kunna använda av de bäst lämpade metoderna. 

Utöver de frågeställningar som följer i nästa underkapitel har jag även ett personligt mål med 

detta arbete. Jag har sedan länge haft en önskan att göra mig mindre bunden vid notbilden 

även om noterna behövs till och från under ett framförande. Jag skulle vilja ha den säkerheten 

och trygghet som behövs för att släppa blicken från noterna under konsertsammanhang. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur kan jag effektivisera inlärningen av ny musik? 

• Hur memorerar man musik effektivt? 

• Hur påverkas musicerandet när musik framförs utan stöd av noter? 
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3 Material och Metod 

3.1 Material 

För detta examensarbete har jag valt att arbeta med följande verk för flöjt:  

• Kassouga av Makoto Shinohara  

• Sonata Op. 25 av Phillippe Gaubert  

• Solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel Bach.  

För insamling av information gällande inlärning och memorering har jag främst använt mig av 

följande litterära verk: 

• ”Den nya inlärningsrevolutionen” av Dryden&Vos 

• ”Den lärande hjärnan: hur barnets minne och inlärning utvecklas” av Torkel Klingberg 

• ”Hemisfärernas musik: Om musikhantering i hjärnan” av Jan Fagius 

Utöver dessa böcker har jag tagit till mig information från andra examensarbeten och artiklar. 

En full lista, som innehåller länkar till artiklar publicerade på internet, finner du under 

kapitlet: 7.2 Artiklar och internetpublikationer 

 

3.1.1 Kassouga av Makoto Shinohara 

Makoto Shinohara, född 1931 i Osaka, är en japansk kompositör numera bosatt i 

Nederländerna. Han tog examen från Tokyo University of Fine Arts and Music 1954 och 

studerade senare i Köln med bland andra Bernd Alois Zimmermann. Han har varit forskare 

vid Institute of Sonology i Utrecht åren 1965–1978. Han har varit influerad av sin forskning 

inom sonologi (läran om ljud) och kompositörer som Bartók, Stravinsky och Messiaen. Under 

tidiga delen av 70-talet började han utforska nya metoder för att kombinera traditionell 

japansk musik med västerländsk i ett försök att minimera skillnaderna däremellan och för att 

tillåta harmonisk samexistens. Han är mest känd för sitt experimenterande i västerländsk 

akustisk konstmusik, elektronisk musik och traditionell japansk musik. Stycket Kassouga 

skrevs 1959 för flöjt och piano. (Herd, J. 2001) 

I mitt arbete har jag valt att ta hjälp av en slagverkare för att spela pianostämman på marimba 

och för att använda lite andra instrument. Jag hade ingen interpretatorisk tanke utöver det att 

jag föredrog ljudkvalitén hos marimba för detta stycke.  

Stycket är indelat i två delar. Den första är väldigt meditativ och växlar taktarter ofta. Den 

andra är i raskare tempo, där har taktartsväxlingarna gett vika för friare harmonik och 

tonartsväxlingar istället. Toninnehållet i detta stycke håller sig mestadels till olika 

pentatoniska skalor. Den första delen håller sig någorlunda till en och samma skala, medan 

den andra delen av stycket växlar tonarter. 

Det här stycket är gynnsamt för min studie på grund av de växlande taktarterna i den första 

delen. Detta bidrar till många svårigheter om var jag befinner mig i frasen. Det pentatoniska 

toninnehållet bidrar också till varför jag tycker stycket har ett extra värde för min studie. Jag, 
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som västerländsk konstmusiker, stöter sällan på pentatoniska skalor och toninnehållet i detta 

stycket upplevde jag till viss del som främmande och nytt. 

 

3.1.2 Sonata Op.25 av Philippe Gaubert  

Phillipe Gaubert var en av de stora flöjtisterna inom den franska skolan. Hans verk, både 

kompositioner och läroböcker, lever kvar och nyttjas än idag. Han levde mellan 1879 och 

1941. Han bodde större delen av sitt liv i Paris. Där studerade han vid Konservatoriet i Paris, 

flöjt för Paul Taffanel, harmonilära för Pugno och Leroux samt komposition för Lenepveu. 

Han kom att arbeta vid ung ålder som flöjtist i orkestrarna vid Paris Opera och Paris 

Konservatoriet. Efter första världskriget tog hans karriär fart. 1919 tillsattes han att ta över 

efter Messager som förste dirigent för orkestern vid Paris Konservatoriet, en tjänst som han 

höll till 1938. Samtidigt blev han professor för flöjt på konservatoriet och året efter (1920) 

blev han förste dirigent för Paris Opera. Han stod som en outtröttlig kraft för den samtida 

franska musiken då han dirigerade både Operan och orkestern vid Paris Konservatoriet. 

(Patmore, D. 2007) 

Även fast han var en framstående dirigent och flöjtsolist så är det hans kompositioner han 

idag är mest känd för. David Lewis säger följande om Gauberts flöjtverk: 

”They are graciously written, fully idiomatic for the flute,  

and demonstrate a grasp of French impressionist harmonic language  

even though they tend to lack sophistication in formal development and,  

to some degree, taste.” (Lewis, U.D. Allmusic) 

Stycket jag valde att spela är inget undantag med dess smäktande melodier och rörliga 

harmonik. Jämfört med de andra verken i detta arbete finns här många tonartsförändringar och 

färgningar i ackord, som gör att den kändes attraktiv att ha i kontrast till framförallt stycket av 

Bach. 

 

3.1.3 Solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel Bach 

Detta verk, skrivet av Carl Philip Emanuel Bach, Johann Sebastian Bachs andra son, är en 

solosonat för flöjt. Stycket spelas i sin helhet av en flöjtist, utan ackompanjemang. Carl 

Philipp Emanuel Bach levde mellan 1714 och 1788 i Tyskland. Musikaliskt befann han sig i 

ett märkligt land mellan barocken och klassicismen.  

Carl Philipp Emanuel Bach skapade och skrev i en stil som sedan kom att kallas 

empfindsamer Stil, som betyder den känsliga stilen. Detta färgar många av hans 

kompositioner och är en av anledningarna till varför jag njuter väldigt mycket av musiken 

som han har skrivit. En missuppfattning om varför han skapade den känslosamma stilen var 

att den skulle ha skapats för att uttrycka text. Istället var hans mål att överträffa det skrivna 

ordet och nå en nivå av uttrycksfullhet så hög, som språket inte kan nå. (Taruskin, 2005) 
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Enligt förordet från G. Henles förlag Urtext av detta verk så är det ett av väldigt få verk från 

1700-talet som är skrivet utan continuostämma. Vidare skriver de att stycket inte följer någon 

tydlig kompositionsmodell. Carl Philipp Emanuels far, Johann Sebastian Bach, skrev ett verk 

för soloflöjt, en partita i samma tonart. Dessa två stycken är slående olika i sin stil. 

Sonaten skrevs 1747 och sägs ha skrivits för kung Friedrich II av Berlin. Stycket i sig är tonalt 

och håller sig till enkla färgningar inom de ackord som används. Det finns en tydlig och 

funktionsmässigt logisk ackordsföljd i stycken som, för mig som västerländsk konstmusiker, 

känns bekant att arbeta med. Att ha ett stycke som redan är känt för mig samt följer ett 

musikaliskt språk som jag är bekväm med, kändes viktigt att ha representerat i arbetet.  

Solorepertoar är också intressant för den här studien av några anledningar: 

• Jag får frihet i fraseringen på ett helt annat sätt än om jag hade ackompanjemang att 

förhålla mig till. 

• Jag får se hur det påverkar nervositeten i ett konsertsammanhang att stå helt själv på 

scenen utan notställ eller ackompanjatör som trygghet. 

 

3.2 Metod 

3.2.1 Intervjumetod 

Jag har valt att göra en datorstödd kvalitativ intervjustudie. Mitt arbete använder intervjuer 

som stöd och inspiration, snarare än att samla in resultat. Därför passade en kvalitativ 

intervjustudie bättre än en kvantitativ, där man samlar in mycket data och får sitt resultat via 

intervjustudien. Jag har valt att göra min intervju per mailkontakt. Jag själv föredrar intervjuer 

skriftligen där jag får tid att välja mina ord. I vissa fall ställer jag följdfrågor om jag anser att 

vissa begrepp intervjupersonerna använder sig av gynnas av en djupare förståelse. En 

datorstödd intervjustudie ger möjligheten att kommunicera över långa avstånd. Den är även 

helt trogen intervjupersonens svar, om än öppen för diskussion och tolkning. För att skydda 

mina intervjupersoners identitet väljer jag att endast berätta vilket instrument respektive 

person säger vara sitt huvudinstrument, och tillägger att alla deltagare i intervjun är utövare av 

mycket hög nivå. (Kvale, S. Brinkmann, S. 2009) 

Genom att fråga verksamma musiker och läsa om memorering, informationshantering och 

accelerated learning, ville jag bilda mig en uppfattning om hur andra memorerar musik. Jag 

ställde följande frågor till några musiker: 

• Har det, under din egen utbildning i ditt instrument, varit fokus på utantillspel? 

• Hur brukar du gå tillväga för att lära dig musiken utantill? 

• Vilka skillnader upplever du att det blir i ett solistiskt framförande om du, eller någon 

annan, spelar utan noter? 

För de kompletta intervjuerna se 8. Bilagor. 
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3.2.2 Memoreringsstrategier  

Jag övade in repertoaren utifrån de strategier jag fann i litteratur och mina intervjuer med 

musiker. Med en övningsdagbok, förstärkt med ljudupptagning av min övning kunde jag på 

ett lättöverskådligt sätt se kvalitén på övningen och effektiviteten i de olika strategier jag 

valde. Den informationen jag samlade in gällande memorering och inlärning applicerade jag 

sedan på de verken jag hade valt för arbetet. Styckena har varierat tonspråk sinsemellan och 

olika problematik för memorering som man kan angripa på flera sätt. 

Jag valde olika tillvägagångssätt för inlärning och memorering i de tre styckena. På det stora 

hela var det främst en skillnad i förarbetet inför inlärningen av styckena. Tanken med detta 

var att undersöka om det ena eller andra tillvägagångssättet passade mig bättre och bidrog till 

snabbare inlärning. Det fanns ingen bakomliggande tanke i om huruvida de olika strategierna 

skulle passa de olika styckena bättre eller sämre. Jag upplever att det gav mig möjlighet att 

utvärdera strategierna på ett annat sätt än om jag hade skräddarsytt övningen utifrån stycket i 

sig. 

För stycket Kassouga av Makoto Shinohara har jag valt mig att använda mig av tre olika 

strategier: 

• Avslappningsmeditation 

• Repetition av notbild vid sänggående 

• ”Learning by doing” 

Innan varje övningspass använde jag mig av avslappningsmeditation i tre till fem minuter. Det 

var för att få bort ”beta-tjattret” i hjärnan i syfte att komma åt det härliga alfa stadiet, där 

inlärningen är mycket mer effektiv1. Det är dessutom när hjärnan arbetar i alfa vågor som det 

man arbetar med sägs ”sjunka in” i långtidsminnet lättare. (Dryden&Vos, 2001) 

När jag lade mig för kvällen repeterade jag det jag spelat på övningspasset/passen under 

dagen. Detta gjorde jag genom att läsa noterna och försöka höra melodin inom mig samt 

känna greppen för tonerna. En slags visualisering med andra ord. Att göra det vid sänggående 

var av samma anledning som den första strategin. Hjärnan befinner sig redan i alfa-stadiet då 

vi är trötta och informationen kan sjunka in i långtidsminnet. 

Den tredje strategin som jag tillämpar på Kassouga är så kallad ”learning by doing”. Enligt 

Den Nya Inlärningsrevolutionen (Dryden&Vos, 2001) lär sig hjärnan bäst genom att göra det 

man försöker lära sig. Du lär dig nya språk genom att prata språket exempelvis. Med den 

tankegången så översätter jag det till min utantillinlärning på följande sätt: Spela korta partier: 

först med stöd av noter, och sedan så snart som möjligt utan. 

                                                 

 

1 ”Det mesta av den information du tar in lagras i ditt undermedvetna. Många forskare och lärare menar att 

merparten av all information också lärs in undermedvetet. Och den hjärnvågsaktiviteten som ligger närmast ditt 

undermedvetna ligger på åtta till tolv cykler per sekund: alfatillståndet.” (Dryden&Vos, 2001) 
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För Sonata Op. 25 av Gaubert använde jag strategier som involverar kinestetiskt inriktat 

lärande. Jag började varje övningspass genom att dansa till en låt jag tycker om. Detta för att 

syresätta hjärnan och kroppen med nytt blod, men också för att försöka få tillgång till det 

limbiska systemet (våra känslor).  

Det är inget nytt att vi lär oss det vi är känslomässigt engagerade i. Det fungerar åt båda 

hållen. Vi minns negativa och positiva händelser. Genom att dansa eller röra på mig så frigör 

kroppen endorfiner, ett slags ”må-väl” hormon. Det i sin tur bidrar till ett flöde av 

acetylkolin2, en viktig neurotransmittor som hjälper till att lagra information i hjärnan. 

(Dryden&Vos, 2001) 

Under tiden jag övade detta stycke så försökte jag röra mig till musiken för att bibehålla god 

blodtillförsel och ett kinestetiskt inlärande. Jag försökte aktivt att röra mig mer eftersom jag i 

vanliga fall är ganska stillastående i både framträdande och övning. En annan anledning är att 

det blir kinestetiska performance cues (exempel: takt sex och sju har samma start, här 

använde jag en nedåtgående kroppsrörelse som cue för att särskilja den variaton som finns). 

Takt 6    Takt 7  

  

 

 

 

Det tredje och sista stycke som jag använde i detta arbete var Solosonat i a-moll av Carl Philip 

Emanuel Bach. Detta stycke var bekant för mig sedan innan, men jag har aldrig tidigare 

försökt att memorera det. Jag har framfört det på flera konserter och har en stor kärlek till 

verket. Jag memorerade första satsen för mitt arbete.  

Jag använder mig av ett analytiskt tillvägagångssätt för inlärningen. I mina intervjuer framgår 

det att kunskap om styckets form kan vara till hjälp vid memorering. Detta blev grunden för 

mitt tillvägagångssätt att memorera stycket.  

Jag hade även nöjet att få ta del av memoreringstips från Petter Sundkvist, professor vid 

Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet under en lunch. Detta finns inspelat och länk 

finner du i kapitlet 8. Bilagor. Hans kunskap och expertis i området var ovärderligt och från 

det här samtalet kom en idé: att spela stycket på piano istället för flöjt. 

Innan jag började öva stycket på flöjt undersökte jag tonmaterialet så noggrant jag kunde. Jag 

gjorde ackordsanalys, undersökte formen och försökte hitta mönster som kunde underlätta för 

memoreringen. Utöver det så repeterade jag den teoretiska bilden jag fick av stycket. Ungefär 

                                                 

 

2 Din hjärna arbetar både elektriskt och kemiskt med att frakta budskap mellan cellerna. Neurotransmittor anger 

den kemiska processen och kommer av engelskans neuro (hjärna) och transmit (skicka). Acetylkolin är den 

neurotransmittor som ansvarar för minnet. (Dryden&Vos, 2001) 
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som att memorera text eller glosor. Jag spelade stycket på piano innan jag övade med flöjten. 

Målet med att använda dessa strategier är att involvera fler delar av hjärnan för 

memoreringen. 
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4. Förutsättningar och förberedelser 

4.1 Min vanliga övning 

Jag går in i detta projekt med mycket liten erfarenhet och kunskap om memorering, och min 

övning hittills kan jag inte påstå har varit särskilt effektiv. Framförallt har min övning präglats 

av att vara rätt så tidsineffektiv, med en fallenhet för att vilja ta om passager många gånger 

innan jag nöjer mig. Det kan handla om att söka efter en interpretation, men det handlar nog 

mer om att få njuta av musiken som sitter i fingrarna och känns bra. Jag har under övningen 

på de stycken som jag valt att memorera varit mer effektiv överlag. Arbetet handlar till viss 

del om effektiv inlärning så har jag med hjälp av min övningsdagbok antecknat hur mycket 

jag behöver repetera innan jag, i detta fall, kan fraserna utantill. Däremot, när jag nått den 

punkten då jag kan stycket väl och utantill spelar jag om fraser gång på gång med glädje, men 

på bekostnad av värdefull övningstid. Detta hjälper förvisso att befästa minnet av stycket, men 

det har alltid funnits risker med detta beteende för mig. Jag har lätt att tappa fokus, men ändå 

spela på, och då smyger sig någon felspelning in. Kanske bekant också för andra är talesättet 

att du måste spela rätt tio gånger för att rätta till en felspelning. 

 

4.2 Kosten 

Med tanke på min oerfarenhet av memorering ville jag utefter mina förutsättningar, med 

koncentrationssvårigheter och periodvis utmattning, ge mig så goda möjligheter jag kunde. 

Jag har sedan över ett år tillbaka använt mig av kostmetoden low carb high fat (hädanefter 

referat till som LCHF) i varierande grad. Carb är förkortning för carbohydrates, som på 

svenska är kolhydrater. När kolhydrater bryts ner i kroppen frigörs glukos. Glukos är i vanliga 

fall vårat bränsle som driver kroppen och hjärnan. Däremot när du äter LCHF-kost så kommer 

kroppen in i ett stadie som kallas ketos. Ketos är när kroppen bryter ner fett för sitt 

huvudsakliga bränsle istället för kolhydrater. Det frigör så kallade ketoner i blodet istället för 

glukos. Det tar ett tag för kroppen att ställa om sig till ett ketogent tillstånd och under den 

perioden kan du känna dig trött, seg och trögtänkt.  

Vissa hävdar att hjärnan inte fungerar lika bra på ketoner som på glukos, och av den 

anledningen vill jag delge för läsarna att jag äter LCHF-kost. Jag har upplevt att under den tid 

jag äter LCHF så är mitt blodsocker väldigt stabilt. Det rusar inte upp och ner mellan 

måltiderna och jag känner mig mer stadig i mitt mående generellt. Jag fortsatte den här kosten 

under arbetets gång, men kompletterade med mer grönsaker och en tesked majsolja om dagen. 

Majsolja hjälper till att stärka myelinskidan som omger axonerna i hjärnan. Om den 

isoleringen är väl utvecklad färdas information mycket snabbare i hjärnan. Dryden&Vos 

omnämner bland andra doktor Brian Morgan i sitt kapitel om kost. Dr Morgan, före detta 

professor vid Institute of Human Nutrition vid Columbia University i New York talar om den 

fleromättade fettsyran linolsyra. Den syran kan inte kroppen producera själv. 

”...en tesked majsolja om dagen räcker för att förse en vuxen människa med det hon behöver. 

Men den teskeden är ovärderlig för att hjärnan ska fungera bra. Utan den kan hjärnan inte 
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reparera sina myelinskidor, och resultatet kan bli försämrad koordination, förvirring, 

minnesförlust, paranoia, apati, skakningar och hallucinationer.” (Dryden&Vos, 2001, sid 139) 

Anledningen till att vara noggrann med grönsaker är för att det dels är den primära källan för 

kolhydrater för mig, men också för att det är vedertaget hälsosamt att äta mycket grönsaker. 

Enligt mina egna erfarenheter har jag aldrig mått så bra under långa perioder som då jag äter 

rikligt med grönsaker. ”Hjärnan behöver mycket energi i form av glykos. Det är därför som 

färsk frukt och grönsaker är så viktiga. De är rika på glykos.” (Dryden&Vos, 2001, sid 137) 

I enlighet med detta påstående var jag fortsatt noga med mitt intag av färska grönsaker, men 

eftersom frukt innehåller fruktos och således är väldigt kolhydratrika ökar jag inte mitt 

vardagliga intag av detta.  

 

4.3 Instrumentet 

Varför upplever jag att det är sällsynt med utantillspel på flöjt? Varför möttes jag av 

kommentarer som ”oj, svårt” eller ”ovanligt med utantillspel på flöjt” när jag nämnde för 

andra att jag skulle skriva ett arbete om detta ämne? Ett möjligt svar på denna fråga kan vara: 

Flöjtister använder färre sinnen jämfört med andra instrumentalister. Det gör att minnet inte 

sprider sig lika lätt över hjärnan, och således blir minnesbilden svagare. Framförallt rör detta 

en begränsning i den passiva memoreringen, och det rör det visuella och kinestetiska sinnet. 

I en föreläsning av Jocelyn Swigger, en amerikansk konsertpianist, så delger hon på ett 

väldigt lättöverskådligt sätt hur hon memorerar musik. En länk till föreläsningen kan du hitta i 

slutet av detta arbete. Jocelyn berättar om fyra olika minnen hon använder när hon memorerar 

pianomusik.  

When I’m memorizing, learning music, I’m analytically problem solving from four different 

directions, and those are the four different kind of memory that I need. How something looks, 

how it sounds, how it feels and how it’s shaped. 

Först berättar Jocelyn om Visual memory (visuella minnet, eller visuella inmatningen) och att 

det främst inte vilar på notbilden. Hon säger att hon inte har fotografiskt minne och är 

avundsjuk på de som har det. Det Jocelyn däremot har hjälp av är hur hennes händer/fingrar 

ser ut medan hon spelar, berättar hon. Jocelyn berättar vidare om Aural memory (ljudminnet) 

att det dels är någonting som sätts på plats efter mycket repetition, men också genom en 

intressant problemlösning som finns närvarande i hennes övning: Vilken stämma hon vill 

framhäva. Nästa minne hon går in på är Muscle Memory (muskelminnet) som hon kallar för 

en fickle friend. Detta, eftersom kroppen aldrig känns exakt likadan från dag till dag, men 

framförallt jämfört med hur kroppen känns med adrenalinpåslaget från nervositet och hur den 

känns i det trygga behagliga övningsrummet. Slutligen kommer hon in på det hon kallar för 

Analytical memory. Här säger hon att hon söker efter mönster, lär sig styckets grammatik och 

delar in information i chunks. Chunk(s) betyder bit och i memoreringsarbete menar man att 

man grupperar flera informationsdetaljer till en större bit. Något mer utförlig förklaring följer 

under kapitlet ”Chunks”. 
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Det som kan menas med ”styckets grammatik” är både form, ackord och tonspråk. 

Så varför är det av intresse att veta hur en konsertpianist går tillväga då hon memorerar 

musik? På flera sätt är väldigt olika för oss som flöjtister. Jag vill ändå belysa den här 

skillnaden med en tanke om att det bidrar med förståelse på varför vissa blev förvånade när 

jag sa att jag skulle skriva ett arbete om att memorera på flöjt. 

Jag har själv spelat en del piano i min ungdom. Det var förvisso väldigt länge sedan, men jag 

lärde mig allt utantill. Jag behövde inte göra något extra arbete för att memorera, och det satt 

bra även under konsertsammanhang. Så varför är det sån stor skillnad mellan att minnas på 

flöjt och att minnas på piano? 

Till att börja med så finns det ingen visuell inmatning i flöjt, då vi varken kan se instrument 

eller fingrar. Om du inte har fotografiskt minne är det visuella mer eller mindre utan betydelse 

då du memorerar stycken på flöjt. Jag säger mer eller mindre för du kan tekniskt sett göra 

egen visuell inmatning i form av performance ques eller minneshakar. Till exempel kan man 

bestämma sig för att titta på ett specifikt ställe i lokalen vid särskilda delar i stycket man 

framför. Denna strategi kan vara effektiv, men inte utan risker. Det kan finnas företeelser som 

händer i konsertlokalen vid just det tillfälle som får musikern att bli störd. Vidare så är denna 

typ av inmatning inte något som kommer automatiskt vid inlärning, utan måste aktivt tränas 

in. Så synen kan jag som flöjtist använda mig av, men detta extra arbete kommer inte per 

automatik på samma sätt som när pianister får visuell inmatning via instrumentet.  

Den andra svårigheten som jag ser med memorering på flöjt är muskelminnet, eller snarare 

det kinestetiska sinnet. Vårt kinestetiska sinne är sinnet för rörelse och vår uppfattning om vår 

kropp. Här har exempelvis pianister, enligt mig, väldigt stor hjälp av avståndet som händerna 

färdas, eller att de måste byta kroppsställning för att nå instrumentet. Impulser som hjärnan 

får från det kinestetiska sinnet automatiskt via normal övning på piano saknas till stor del på 

flöjt. Det vi har som flöjtister i detta anseende kan jag närmast och lite skämtsamt kalla för 

taktilt sinne med tanke på de små rörelser som instrumentet begär. Om jag inte väljer att lägga 

mig an med konstigheter i fingrarna som att lyfta något ledigt finger varje gång jag kommer 

till A-moll temat i Bach så är de rörelser som vi naturligt har som flöjtister mycket små. Det 

räcker med en halv centimeter i bästa fall och det är inte mycket att hänga upp minnet på. För 

att använda mig av kroppen som inlärningshjälpmedel skulle jag behöva koreografera mina 

minneshakar. Precis som med synen så blir det ett extra arbete att använda mig av detta 

hjälpmedel. 

Den tredje svårigheten för memorering på flöjt är ett tonalt sammanhang. I de flesta 

musikstycken jag spelar så är det inte alltid uppenbart vilken tonalitet det rör sig om bara 

genom att se på min flöjtstämma. I memoreringen av Bachstycket som jag valde blev detta 

dock inget problem. Stycket i sig är tonalt och logiskt för en västerländsk konstmusiker. 

Annan musik som jag spelar är inte lika tonalt begriplig. Men det finns såklart ett tonalt 

material att förhålla sig till i den ackompanjerande stämman i de fall det finns en sådan. Om 

jag väljer att studera denna för min memorering så finner jag där ett stort stöd. 
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Med min tidigare erfarenhet som pianist kan jag enkelt se vilken skillnad det blir i 

memoreringen mellan instrumenten. Då jag spelade piano behövde jag inte göra någon 

särskild minnesövning för att spela utantill, utan allt lärdes in via passiv memorering, men på 

flöjt behöver jag aktiv memorering i form av att analysera styckets struktur med mera. Det är 

för mig intressant att den passiva memoreringen som skedde då jag spelade piano var stark 

nog i sig själv för att hålla även i konsertsammanhang. Det tycker jag tydligt visar på hur 

mycket starkare ”minnespusslet” blir då inlärningen är utspridd på fler ställen i hjärnan. 

Jag har här försökt ge en bild av varför jag tror det förekommer utantillspel på flöjt mer sällan 

än hos många andra instrumentgrupper. Men flöjtister har andra möjligheter även om det inte 

rör den passiva inlärningen som jag tidigare pratat om i denna del. Vi har nämligen en stor 

rörelsefrihet. Det som måste vara fixerat på plats är flöjten mot läpparna, vilket möjliggör 

tonbildning, flexibilitet och intonation. Ett visst parti av axlarna, nacken och händerna 

behöver hålla sig på rätt plats, men resten kan vi använda hur vi vill. Den konserten jag minns 

från barndomen, där flöjtisten verkligen utnyttjar denna rörelsefrihet till fullo är ett perfekt 

exempel på detta. Jag har tidigare nämnt att jag använder mig av rörelse som en del av 

inlärningsstrategier, och senare i arbetet delar jag med mig resultatet av detta. 

 

4.4 Minnet 

4.4.1 Hjärnan, vår fantastiska dator? 

Innan jag går in på minnet finns det behov att förstå och se på hur hjärnan fungerar. Varje 

aktiv nervcell i hjärnan skickar information genom vår hjärnas information highway, 

axonerna. Dessa länkar ihop celler i hjärnan, och celler med andra delar av kroppen. 

Axonerna är täckta av en myelinskida. Den skidan fungerar på liknande sätt som isolering för 

elektriska kablar. Ju bättre isolering, desto snabbare kan information färdas genom axonerna 

och det är mängden länkar samt hur starka dessa länkar är som utgör vår hjärnas kapacitet att 

överföra och lagra information. Hjärnan skickar information både med kemiska och elektriska 

signaler. (Dryden&Vos, 2001) 

Hjärnan är indelad i fyra olika delar, från toppen ner till hjärnstammen med en fjärde 

instucken bakom dessa. Högst upp har du hjärnbarken, som du använder för att tala, tänka, se, 

höra och skapa. Hjärnbarken är omkring 3 millimeter tjockt och omsluter hjärnan som ett 

skrynkligt täcke. Även om den bara är 3 millimeter tjock så består den av sex lager, alla med 

olika funktioner och med flera lober (centra) som bearbetar intryck från dina sinnen. Direkt 

under detta har du den tvåsidiga stora hjärnan, som vilar på toppen av det limbiska systemet. 

Denna del är delad på mitten, och höger respektive vänster del bearbetar information på olika 

sätt. Vänster och höger hjärnhalva är sammanlänkad av corpus callosum, ett kemiskt och 

elektroniskt reläsystem som skickar information med sina 300 miljoner aktiva nervceller. 

(ibid.) 

Nedanför den stora hjärnan har du det limbiska systemet. Denna del styr känslor, sexualitet 

och har en viktig roll för minnet. Detta system med dina känslomässiga och sexuella centra är 

nämligen mycket nära kopplat till de delar av hjärnan som lagrar minnen. Det är därför vi 
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minns saker vi är känslomässigt engagerade i. Längst ner har du hjärnstammen, den så kallade 

reptilhjärnan. Den styr reflexmässiga handlingar som andning och hjärtslag. Instucken på 

baksidan har du lilla hjärnan (cerebellum). Den har framförallt hand om muskelminne, balans 

och koordination. Den är bara en tiondel av hjärnan i volym, men innehåller 80% av dess 

nervceller. (ibid.) 

”Vi skulle gärna se vårt minne som ett foto som läggs i en ask och  

sedan plockas fram vid rätt tidpunkt. Tyvärr är minnet mer likt att  

rita i sand: en bild som inte är speciellt lik originalet,  

och ständigt utsatt för tidens vågor.” (Klingberg, T. 2011, sid 62) 

Personligen ser jag hellre på minnet som en muskel, som med träning ökar i styrka och 

uthållighet. Minnet är ett område som har ägnats stor uppmärksamhet inom forskning. Ändå 

är det fortfarande många av dess hemligheter och detaljer kvar att utforska.  

”Om vi tänker oss en total frånvaro av minne blir upplevelsen av  

ett musikaliskt förlopp inte möjlig, förloppet skulle inte kunna  

uppfattas och därmed inte existera för oss.” (Fagius, J. 2001, sid 50) 

För att höra och förstå kadensens slut, behöver vi minnas den tonala vägen dit. Det kan verka 

självklart, men jag själv tycker det är intressant att lyfta fram att utan minne så är varje 

enstaka händelse utan association. Den blir formlös och meningslös.  

Vi har en så kallad inpräglingsförmåga. Alltså den förmågan som vi använder för att prägla in 

minnen i hjärnan. Vår inpräglingsförmåga är mycket lättstörd. Långtidsminnet tål stora 

påfrestningar utan att ge vika, medan korttidsminnets styrka är varierande i grad med hur 

starkt sinnesintrycket (kopplat till det vi vill lägga på minnet) var. Närminnet är alltså en 

förutsättning för att inpräglingen skall fungera. Minnesforskarna namnger även andra typer av 

minnen. Procedurminne handlar mer om inlärda motoriska rörelser som vi kan utföra på 

automatik. Till exempel att gå eller cykla. Procedurminnet är även det mycket tåligt. Utöver 

detta finns även episodiskt och semantiskt minne. (Fagius, 2001) 

Episodiskt minne är, som namnet antyder, det som hanterar händelser och upplevelser vi har 

haft. Vi minns händelser ur vårt liv likt episoder ur en serie. Vi kan ”spela upp” dessa 

episoder igen i vårt sinne. Exempelvis den senaste julen vi firade, eller var du befann dig 

under 9/11, eller vad du åt till lunch igår. Alla minnens känslomässiga styrka har direkt 

påverkan på hur enkelt vi präglar in det i vårat episodiska långtidsminne. Det semantiska 

minnet rör faktakunskap som hör till det allmänna vetandet. Huvudstäder i diverse länder, 

kompositörer och årtal med mera. Slutligen skiljer man mellan explicit och implicit minne. 

Explicit minne är det vi försöker erinra oss aktivt. Implicit minne är det som sker mer på 

autopilot. Tidigare nämnda procedurminne är mer implicit. (ibid.) 

Den första inpräglingen av nya minnesbilder sker i hippocampus, en struktur som sitter i 

innersta delen av vardera tinninglob. Det är alltså vårat närminne. Det är, sedan en tid tillbaka, 
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känt att stresshormonet kortisol leder till skador på just hippocampus. Kortisol är ett 

långtidsverkande adrenalin som kroppen använder sig av när den befinner sig under långvarig 

stress. Kortisol går med andra ord hand i hand med utmattningssyndrom3. Följaktligen går 

utmattningssyndrom hand i hand med minnesrubbningar, eftersom den del av hjärnan som 

står för första inpräglingen av nya minnen blir skadat av det långtidsverkande adrenalinet. 

Långtidsminnet anses inte sitta i någon särskild del av hjärnan, utan är istället utspritt över de 

delarna till vilket vi associerar minnet. Med det menar minnesforskarna att varje 

sinnescentrum (hörsel, syn, smak osv) har sin ”pusselbit” att lägga för att minnet ska bli 

komplett. Det ger ännu mer vikt till att vi lär oss bäst (minns bäst) när vi involverar så många 

sinnen som möjligt vid inlärningen. ”Minnespusslet” läggs ihop blixtsnabbt av de olika delar i 

hjärnan for att skapa den minnesbild vi försöker aktivera. (Fagius, 2001) 

Att hjärnan skulle lagra information på detta sätt går ihop med hur Dryden&Vos diskuterar 

kring hjärnans förmåga att lagra information. De menar de att hjärnan skapar kategorier och 

fack, och att varje informationsbit läggs till i rätt fack (förhoppningsvis) och sedan associeras 

med det, och varandra. Till exempel Golden Retriever och Siberian Husky går båda in i 

kategorien Hund. Det är sannolikt att vi kan associera till så många olika saker vid ett enda 

sinnesintryck på grund av att våra minnen är utspridda på stora områden i hjärnan. 

Exempelvis om vi hör någon säga fest så kan vi associera till många saker: alkohol, 

berusning, musik, dans, bröllop osv. För att alla dessa har en koppling till vårat ”minne för 

fest”. (Fagius, 2001) 

Hur våra minnen lagras är intressant. Fagius skriver att eftersom minnen består även om 

människan sövs ner till den grad att i princip all elektrisk nervpulsaktivitet upphör, så betyder 

det att det sker det en strukturell förändring i hjärnan för det bestående minnet. Initialt sker en 

omformning av tidigare formade synapser, och sedan sker nybildning av synapser. 

Nybildningen är viktig för att de ”kontaktställena” ska aktiveras lättare i framtiden.  

 

4.4.2 Chunks 

I den välciterade rapporten ”The Magical Number Seven, Plus or Minus Two – Some Limits 

on Our Capacity for Processing Information” av George A. Miller framkommer det att vi kan 

hålla ungefär 7±2 saker i vårt korttidsminne åt gången. Så för att undvika att överbelasta 

närminnet så skulle vi behöva öva in stycken i delar om 4–8 noter åt gången. Det verkar vara 

en otroligt långsam och mödosam process. Som tur är kan hjärnan arbeta med, och minnas, 

information i enheter(”Chunks”). Vi kan alltså lägga ihop små informationsbitar till större 

enheter och ha dessa i närminnet. De små informationsbitarna behöver ha någon form av 

sammanhang eller association för att kunna arrangeras i enheter i hjärnan. Chunking är alltså 

beroende av vår tidigare kunskap inför det vi försöker lära oss. Det är många gånger svårare 

att försöka minnas saker utan struktur och ordning än det motsatta. Till exempel kan en 

                                                 

 

3 https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2005/03/23/stamceller-i-hippocampus-skadas-av-stress/ 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/stress-ger-matbara-skador 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2005/03/23/stamceller-i-hippocampus-skadas-av-stress/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/stress-ger-matbara-skador
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melodislinga lättare läras in om dess tonala följd är logisk, baserad på vår musikteoretiska 

kunskap. Vi vet att en dominantsjua oftast upplöses i ett tonika-ackord, att sjuan i 

dominantackordet löses upp till tersen i tonikan. Med hjälp av dessa stolpar eller 

kunskapsramar ordnar vi information. (Bina, 2010; Miller, 1956) 

Ett exempel på chunk är den här skalan ur Gaubertsonaten:  

 

 

 

Det ser sannerligen ut som några fler toner än the magical 7. Däremot behövs det bara tre 

hållpunkter för mig att kunna omsätta hela den skalan till en chunk. Startton, högsta ton och 

rörelsen på slutet. Skalan är en heltonsskala och mycket lätt att minnas för mig med min 

erfarenhet inom västerländsk musik. 

 

4.4.3 Var lagras musiken? 

Av forskning gjord på människor med och utan musikalisk träning så använder hjärnan sig av 

lite olika områden för den här typen av informationshantering. För noviser inom området 

aktiveras främst höger hjärnhalva. Ingen överraskning där kanske. Det har länge varit 

vedertaget att höger hjärnhalva står för många av de kreativa arbetsprocesserna i hjärnan. Men 

något som är intressant är att de människor som har haft musikalisk träning använder de större 

och större del av hjärnan vid musikaliskt utövande. Arbetet sprids ut och använder i stort sett 

nästan hela hjärnans område. (Fagius, 2001) 

 

4.4.4 Att återkalla minnen 

Om vår hjärna är kapabel till att lagra nästintill all information som den kommer över, hur gör 

vi för att återkalla dessa minnen från vårat undermedvetna? I musik sker en viss del av 

återkallning automatiskt via fenomenet att chunks kopplas samman och blir varandras trigger. 

Slutet av en fras kan bli en trigger, eller impuls, för starten på nästa fras. På det sättet vävs 

våra chunks ihop med varandra. Men enbart en automatiserad återkallning av sekvenser är 

inte tillräckligt för att kunna återkalla hela konserter ur minnet.  

Genom att upprätta så kallade performance ques länkas våra chunks tillsammans med flera 

representationer av minnet vi försöker återkalla. Minnen som är förankrade på fler ställen i 

hjärnan är starkare och mer lättillgängliga. De minnen som enbart hämtas från enskilda 

ställen, muskelminnet exempelvis, är för svaga för att fungera under en mer stressfylld 

situation. Så om vi länkar samman fraser och passager med fler mentala representationer blir 

de starkare och lättare att återkalla. Performance ques kan vara av teknisk (”stora hoppet”), 

expressiv (”glädjefullt skojiga stället”) eller interpretativ (”subito pp delen”) karaktär. (Bina, 

2010) 
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4.4.5 Att memorera eller att inte memorera 

Allt detta extra arbete, för en sådan liten grej som att plocka bort notstället från mellanrummet 

mellan musikern och publiken. Är det värt det? Många menar att det är det. Men det är 

verkligen ingen dans på rosor. Arbetet blir av en helt annan karaktär och kostar, i alla fall för 

mig, otroliga mängder resurser i form av tid, ansträngning, koncentration och mer.  

Minnet ser jag som en färdighet, en färdighet som går att träna. Däremot har jag själv inte haft 

någon period i mitt liv då jag tränat mitt minne eller utantillspel. Om jag hade börjat lära mig 

musik utantill som ung och fortsatt med det hade jag förmodligen inte haft så svårt för det 

idag. Men min upplevelse av att lära in musik för utantillspel är att det är arbetsamt. I mitt 

eget musicerande ställer jag mig än så länge tveksam till om det är värt den extra stressen och 

pressen.  

Att spela från minnet har i allra högsta grad blivit sammankopplat till professionell kompetens 

och det gäller de flesta solistiska instrumenten. Williamon presenterar i kapitlet Memorising 

music ur boken Musical performance: a guide to understanding en studie som ämnade 

besvara om det är värt extra arbetet. Studien gjordes genom videoinspelade framföranden av 

en cellist som spelar preludierna ur Bachs cellosviter 1-3.  

Publiken blev ombedd att gradera framträdandena efter cellistens musikaliska förståelse, 

kommunikativa förmåga, tekniska förmåga och övergripande kvalitet. Framförandena var i 

fem olika typer, där varje typ av framträdande varierade i memoreringsgrad, visuell 

information som gavs publiken och mängden övningstid som cellisten hade fått. 

Det gjordes fem inspelningar. Vid första inspelningen läste cellisten från noterna och 

notstället fanns med i bild. Andra inspelning spelade cellisten utantill, men notstället (då tomt) 

fanns med i betraktningsvinkeln. Tredje var utan notställ i bild och cellisten spelade helt ifrån 

minnet. Efter den omgången inspelningar blev cellisten ombedd att på nytt öva in stycket 

utifrån noterna för att sedan göra inspelning fyra och fem. Fjärde inspelningen var återigen 

med notställ i bild och cellisten läste ifrån noterna. Sista och femte inspelningen så läste 

cellisten från noterna, men notstället syntes inte i bilden. 

Resultatet av denna studie är väldigt intressant. Oavsett om publiken kunde se notstället eller 

inte så betygsatte alla de memorerade framförandena högre än de där cellisten läste från 

noterna. De med musikalisk utbildning graderade de memorerade framförandena ännu högre. 

Det kan tolkas som att personer med musikalisk bakgrund/träning kan bättre uppfatta de små 

skillnaderna mellan ett memorerat och icke-memorerat stycke. Hela publiken var enig att de 

framförandena utan notstället i bild var ”bättre” (när man jämför framförande nummer 4 och 

5). Musiker graderade dessutom den skillnaden ännu högre.  

Williamon skriver att det kan indikera en partiskhet från personer med musikalisk träning. Jag 

tycker det är intressant att belysa att även om stycket spelades med notläsning så graderade 

publiken det högre så fort notstället inte kunde ses. Blir publiken lurad av betraktningsvinkeln 

att betygsätta ett framförande högre på grund av ett möjligt stigma att ett memorerat 



 

19 

musikverk per automatik är bättre? Eller utgör notstället en verklig barriär mellan musikern 

och publiken? En barriär som finns helt oavsiktligt och som jag gärna blir kvitt för att skapa 

djupare kontakt med publiken. Detta får mig snabbt att tänka på möjligheterna som finns i så 

kallade smartglasögon. Med ett par smartglasögon skulle jag kunna ha hela konserter av noter 

framför mig och inte ha notstället som står mellan mig och publiken. Jag tycker det skulle 

vara intressant att genomföra en serie framföranden med hjälp av smartglasögon för att utröna 

om notstället verkligen utgör ett hinder för vår musikaliska kommunikation.  
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5. Arbetsprocessen 

5.1 Solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel Bach (första satsen)  

Övningen av detta stycke var uppdelat så att jag använde de första ”övningspassen” till att 

bara göra en ackords- och formanalys. Efter det att jag hade gjort form och ackord färdiga för 

mig själv kompletterade jag repetition av det med övning vid pianot. Efter det lade jag tillslut 

till övning med flöjten, men fortsatte att spela vid pianot och gå igenom ackord och form vid 

följande övningstillfällen. 

Jag lade systematiskt till delar för memorering, oftast korta, och sökte stöd i tonspråket för att 

bilda mig ett sammanhang. Att tänka i form och ackord blev ett stort stöd för mig i 

memoreringen och allteftersom blev formen en ramsa som jag repeterade.  

Innan jag övade på flöjten inför varje övningspass gjorde jag en genomgång av form och 

ackord och spelade stycket vid pianot efter noter. Jag engagerade på detta sätt hjärnan i 

mängder av informationssökning och problemlösning innan jag ens tog upp mitt instrument. 

Själva repetitionen bestod först av att hitta sammanhang i fraserna. Likheter och rörelser i 

toninnehållet. Sedan spelade jag ett par gånger efter noterna. Efter det testade jag mig själv: 

spelade frasen utantill, med stängda ögon, och efter det återbildade jag frasen tyst inom mig 

(visualiserade).  

Då jag skulle lägga till en del eller fras för memorering såg jag till att, när jag hade memorerat 

den, koppla samman den med föregående. Först en fras, sedan två, ända bak till styckets 

början. Det blev en test för minnet att arbeta baklänges. Detta arbete gjordes alltid utan noter. 

Eftersom arbetet fokuserade på att söka efter och förstå formen av stycket gav det mig en 

stabil grund att stå på om någon memory slip skulle uppstå. Jag menar att om något händer vid 

konserttillfället så kan jag i stunden minnas ordningen på de olika delarna. Den, för mig, 

logiska följden av delarna med förhållande mellan dominanter som upplöses gör den enkel att 

följa. Den följden blev som tidigare nämnt till en ramsa och fungerar som en väldigt stark 

trigger för de olika delarna. Exempelvis ackordsprogressionen i början av stycket: A-moll, C-

dur, Ciss-dim  D-moll. 

 

         

                                       

Det som även tillkommer på grund av arbetet med form och ackordsanalys är att jag får 

möjligheten att improvisera om jag skulle glömma noterna. Detta möjliggörs av styckets 
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västerländska tonala karaktär i samband med en tidigare etablerad förståelse för det 

tonspråket. 

 

5.2 Kassouga av Makoto Shinohara 

Jag arbetade frasvis med min inlärning i detta verk. Använde mig av korta delar då jag lärde 

mig stycket och gick ifrån noterna för att spela utan dom så fort det var möjligt. Första frasens 

7 toner blev en sådan liten del, eller chunk. Jag spelade frasen och var extra uppmärksam på 

vilka toner det var samt repeterade någon gång. Efter det tänkte jag frasen i huvet och sedan 

spelade jag den utan noter. Jag behövde mycket repetition innan jag kände mig helt säker på 

fraserna i första delen av stycket. Som av en slump så började jag använda mig av bokstavliga 

minneshakar för att hålla ihop hela första delen. Första storfrasen avslutas med ett tvåstruket e 

(helton). När jag spelade fram dit så kunde jag inte komma ihåg hur nästa började, hur hårt jag 

än ansträngde mig. Nästa fras börjar på ett ettstruket e. Förhållandet mellan dessa två toner 

var för intetsägande för att jag skulle komma ihåg det. Utan att planera så plötsligt såg jag för 

mitt inre mig själv stå inför en förstorad bild av noterna. Jag sätter en krok, eller hake, i det 

första E-et (det tvåstrukna som är den avslutande tonen) och sedan en annan krok i det låga E-

et (som inleder nästa fras). Denna minnesbild, med de två e-en som nu för alltid sitter ihop 

med dessa krokar blev ett verktyg som jag nyttjade mig mycket av i inlärningen av, både i 

Kassouga och sonaten av Gaubert.  

Första delen av det här stycket, som i mångt och mycket är som en första sats, har många 

svårigheter när det gäller memorering. Den har, för mig, ingen tydlig form och det inledande 

temat i stycket återkommer inte. Det följer inte det tonspråket jag är van vid. Ingen 

tonika/dominant känsla eller ackord som gick att utläsa ur flöjtstämman, som annars är 

hjälpsam i memoreringen. Jag kämpade länge med att minnas vilka toner som var punkterade 

fjärdedelar eller vilka som var punkterade halvnoter. Stycket går också i flera olika taktarter, 

som gör att musiken får en flytande känsla. Mycket välkomponerat, men bidrar till större 

svårighet i inlärningen.  

Just tonlängdsmemoreringen plågade mig länge, ända fram tills jag började repetera med 

slagverkaren. Då kunde jag hitta ett sammanhang. Musiken var mycket lättare att minnas då. 

Alltsomoftast är kompstämman ackordsstötar på halvtoner eller fjärdedelar. Att koppla dessa 

punkterade notvärden till att veta om det kommer ett ackord eller inte gav ett mycket 

välbehövligt sammanhang. 

Gradvis under inlärningen märkte en förändring med mitt gehör. Jag upplevde det som att jag 

fick ett till lager i min hörsel. Jag hörde det jag spelade på ett mer aktivt sätt och detta bidrog 

till att jag mycket lättare än förr kunde koppla ihop tonminne med de individuella greppen på 

flöjten. Eftersom inlärningen av detta stycke saknade en analytisk grund att stå på, till skillnad 

från stycket av Bach, fick hjärnan lov att använda sig av de sinnen som redan var tillgängliga 

och bygga minnesbilden utifrån det.  

I början av min utbildning på Musikhögskolan i Piteå minns jag en särskild kommentar jag 

fick av dåvarande gehörslärare. Hon sa: ”… och så hör du ju vilka toner du greppar på 
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instrumentet”. Det hon menade var att om jag tar greppet för en ton på flöjten så ska jag 

kunna sjunga den tonen ur tonminnet. Jag satt tyst i förlägenhet över mitt bristande tonminne i 

den stunden. Vid några egna tester efter inlärningen av detta stycke kan jag numer med stor 

säkerhet sjunga starten i rätt tonhöjd. 

Jag använde mig även av repetition utanför övningsrummet i det här stycket. Intervjuperson 3 

använder detta som strategi för memorering. Hen säger att hen repeterar i motionsspåret eller i 

bilen. Denna strategi tog jag till mig i övningen. Promenaderna till och från skolan använde 

jag för att repetera stycket. 

 

5.3 Sonata Op. 25 av Philippe Gaubert (Första satsen) 

Memoreringen av detta stycke handlade mycket om att koppla ihop delar med varandra. Och 

där blev ett verktyg väldigt användbart för mig: minneskrokar. När jag hade upptäckt denna 

metod i arbetet med Kassouga, där jag kopplade samman sista tonen i en fras med första 

tonen i nästa, blev denna memoreringsteknik en naturlig del av memoreringen i detta stycke.  

Efter jag hade memorerat frasvis och det var dags att försöka koppla ihop mina chunks så 

gjorde jag frasens sista ton aktiv i mitt sinne. Den var impulsen till nästa fras och jag länkade 

samman tonerna i tanken. Första temat kommer till sitt slut, efter de virtuosa heltonsskalorna, 

och landar på ettstrukna a. Nästföljande tema börjar på ett tvåstruket a och triggern blir för 

mig att gå upp en oktav. Nästa gång första temat återkommer så finns inte heltonsskalorna 

med och temat slutar istället på tvåstrukna a. Här kopplade jag samman den sista tonen med 

ett nedåtgående hopp istället, då nästa ton jag spelar är ett tvåstruket c#. På detta sätt fortsatte 

jag större delen av arbetet med att koppla ihop mina chunks.  

Utöver arbetet med aktiva triggers, behövde jag finna något slags stöd i de långsamma 

skalorna som återkommer till och från i stycket. Fransk flöjtmusik från den första halvan av 

1900-talet präglas av rörlig harmonik som inte följer den typiska ”spänning och upplösning” 

man kan hitta i exempelvis barockmusik. Skalorna som blir till följd av denna rörliga 

harmonik är inte bundna till en och samma skala.  

Istället för att titta på varje enskild ton i den här skalan så valde jag att gruppera den i grupper 

om tre. Jag såg att varje tredje ton börjar på en ny skala, så jag valde att i mitt sinne tänka E-

dur, A-moll, D-moll och G-moll. Som av en tillfällighet är skalorna även i kvintfall och detta 
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blev ytterligare ett hjälpmedel för memoreringsarbetet. 

 

Dessa ackord stämmer förvisso inte överens med vad som egentligen spelas i pianostämman, 

men det var lättare att utgå ifrån var tredje ton som grundton istället för vad de egentligen är. 

Den korrekta ackordsprogressionen är från andra takten i exemplet: A-dur, F-dur, Bb-dur och 

Eb-dur. 

Stycket i sig är repetitivt och har tydlig form. Första temat (de första 8 takterna) återkommer 

igen efter ett sidotema och har mycket av sitt gamla toninnehåll kvar vid repetitionen. Detta 

underlättar vid memoreringen, då jag behöver memorera färre toner. Det finns en fälla med 

detta som jag märkte under inspelningen. Jag tappade väldigt lätt bort mig i musiken. Jag var 

inte säker på formen, och kunde inte med säkerhet återskapa ordningen i vilken fraserna 

kommer. Detta kan ha förstärkts med tanke på koncentrationssvårigheter, men det talar tydligt 

för att jag inte kunde formen och då blev mina triggers inte alltid korrekta. 

 

5.4 Resultat 

Carl Phillip Emanuel Bach – Sonat i A-moll (första satsen) 

Inlärningen av första satsen ur A-moll sonaten upplevde jag, att den gick fort. Det fanns en 

viss osäkerhet och ovana att närma sig ett stycke analytiskt. Det var länge sedan jag gjorde en 

ackords- eller formanalys, men för varje gång jag gjorde en ny analys blev det lättare och 

tydligare att se den övergripande formen.  

Totalt behövde jag sex pass för att memorera stycket. Två av dom var rent skriftliga analyser 

av stycket och de andra fyra var normala övningspass á 30 minuter. I de fyra vanliga passen 

använde jag mig av piano som komplement till flöjten.  

För de lite mer svårmemorerade delarna där det modulerar mycket så upplevde jag ett stort 

stöd i att först ha memorerat stämman på piano. När jag spelade detta på flöjt, och stötte på 

svårigheter att minnas, kunde jag återskapa en visuell minnesbild av hur jag spelade stämman 

på piano och sedan översätta detta till flöjten. 
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Makoto Shinohara – Kassouga 

Jag upplevde inlärningen av Kassouga som utdragen och mödosam. Det var inte förrän 

marimban kom in i bilden, som jag upplevde säkerhet igenom hela stycket. Totalt behövde jag 

28 övningspass á 30 minuter innan jag kände mig helt säker på att släppa noterna. Vissa 

osäkerheter kvarstod dock ända fram till konsertdagen och då hade jag kommit upp i 37 

övningspass. Jag behövde leta efter minneshakar och formler för stycket ända fram till slutet 

av övningsprocessen. 

I ungefär en vecka under övningen med Kassouga slutade jag att ta majsolja och i slutet av 

den veckan var memoreringsarbetet avsevärt svårare.  

Jag skriver i övningsdagboken den 26e november (pass 32): 

...Efteråt ”spelade” jag frasvis i huvudet, först utan noter, sen med. Efter detta pass var jag 

fysiskt, psykiskt och även spirituellt HELT utmattad. Ont i kroppen och, intressant nog, baki 

båda tinningarna (vindlingarna)... 

... Hjärnan verkligen kokade efteråt.  

Jag upplevde en osäkerhet över formen ända in på konsertdatumet. Stycket var starkt kopplat 

till hörseln. Jag skriver i övningsdagboken den 28e november (pass 33): 

...Tydligt att detta stycke är kopplat till hörseln. Saknar form och den är osäker om jag gör 

någon miss. 

Med det menade jag att om jag gjorde ett tekniskt felspel så kom jag av mig. Detta var inte ett 

problem länge till, men det talar verkligen för att bilden jag hade av stycket då var i allra 

högsta grad en auditiv bild. Om det alltså var något som inte stämde överens med hur det 

skulle låta så föll bilden av stycket isär.  

 

Philippe Gaubert – Sonata Op. 25 

Inlärningen här var en väldigt glädjefylld process. Även fastän jag inte hade gjort en 

formanalys eller delat upp i metodiskt små bitar så var detta det stycke jag lärde mig allra 

fortast. Jag kunde redan efter sju övningspass spela det utantill. Stycket i sig är mer 

lättmemorerat än de andra på grund av sin repetitiva karaktär, men den har däremot ett 

tonspråk som är lite mer intrikat än de andra styckena som jag hade valt för arbetet.  

De delar som repeteras återkommer i olika tonarter vilket gjorde att jag lätt tappade bort mig 

eftersom stycket inte var kopplat till en teoretiskt grund på samma sätt som stycket av Bach. 

Hade detta stycke också haft en teoretisk eller analytiskt grund att stå på, så tror jag 

memoreringen hade blivit ännu lättare. 

Att en sån enkel grej som att dansa (ca en minut) innan övningspassen skulle ha så stor effekt 

hade jag inte kunnat förutse. I efterhand kan jag tycka att detta är logiskt. Jag syresatte både 

hjärnan och musklerna och blev fylld av endorfiner (dels av själva dansandet och av att skratta 

åt hur jag såg ut när jag gjorde det). När jag jämför inspelningar mellan Kassouga och Sonata, 

så hörs det så tydligt att jag har olika sinnesstämningar i de olika passen. I audiologgen så 
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berättar jag som regel först vilket pass och datum det är för inspelningen och vad jag har tänkt 

öva på. I passen då jag har mediterat innan inspelning, så låter jag rent av ledsen (även om jag 

egentligen bara är lugn). I passen där jag spelar Sonata så hör jag mer glädje och energi i 

rösten (och också i mitt musicerande).  

Utöver inlärningen av just detta stycke så har dansen och den kinestetiska ingången till 

inlärning färgat av sig även på mitt spelande i övrigt. Jag har tidigare inte rört på mig 

nämnvärt mycket då jag spelat, men nu rör jag mig till musiken och den förändringen som har 

skett i mitt musicerande till följd av detta, adresserar jag mer i senare kapitel. 

 

5.5 Konserten/Redovisning 
Uppspelningstillfället för första satsen ur solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel 

Bach och Kassouga av Makoto Shinohara gjordes i form av en konsert. Utöver dessa stycken 

framförde jag, med gitarrist, också Duo Concertante Op. 25 av Mauro Giuliani. Det 

sistnämnda stycket hade inget med detta arbete att göra utan var del av en annan kurs jag läste 

vid det tillfället, och spelades med stöd av noter. Konserten gick av stapeln den 4e december 

2017 klockan 18:00 i Piteå Musikhögskolas Aula. 

Jag var extremt trött den dagen och jag upplevde även stora koncentrationssvårigheter. 

Däremot förekom inga så kallade memory slips (jag tappade inte bort mig i musiken). Det 

som däremot inte höll, vid olika tillfällen, var min ambis. Men felspelningar och ofrivilliga 

överblåsningar påverkade inte minnet, och det tyder på att memoreringen var stabil samt inte 

enbart förankrat i ljudminnet. 

Videoupptagningen blev inte så bra som jag hade hoppats. Dels för att videokvaliteten var 

sämre än väntat och dels för att kamerans position inte var genomtänkt. Större delen av bilden 

rymmer ett huvud från en av publikdeltagarna. Ljudupptagningen var jag inte heller särskilt 

nöjd med för det fanns en kompressor inbyggd i kameran som påverkade ljudkvaliteten. Alla 

dessa problem är av mindre vikt, men är ändå värda att nämna eftersom dessa kan undvikas 

genom lite mer planering och kunskap om inspelningsutrustning. 

Jag inledde konserten med att spela första satsen ur solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip 

Emanuel Bach med dunkel belysning i salen. Jag kände mig närvarande i musiken och vaken 

medan jag framförde denna. Musiken i sig är rätt förlåtande att framföra utan noter. Jag tycker 

att det finns möjligheter att spela den på ett meditativt sätt, vilket också gav mig tid att tänka 

ut hur nästa fras börjar medan jag avslutar nuvarande fras. Jag kände mig fri att musicera i 

stunden och att hitta på nya saker som jag inte hade testat förut. I princip gjordes hela 

framförandet av Sonat i A-moll med stängda ögon. Endast vid ett par tillfällen kisade jag ut 

mot publiken. 

Som andra stycke i konserten spelade jag, tillsammans med Daniel Saur på slagverk, 

Kassouga av Makoto Shinohara. I framförandet så hade jag några ambisrelaterade problem 

som tyvärr störde framförandet. Det förekom inga memory slips i detta stycke heller. Jag och 

Daniel hade, enligt min egen åsikt, för lite repetitionstid (två timmar utspritt över de två 
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dagarna som ledde fram till konserten) och eftersom vi inte hade ett arrangemang gjort for 

marimba tillgängligt så läste Daniel av pianostämman och hittade i stunden olika lösningar på 

de problem som kan uppstå. En del nya saker hände under själva konserttillfället i 

marimbastämman. Förvånansvärt så störde detta mig inte alls och jag kunde spela min egen 

stämma utan att tappa bort mig. Jag upplevde istället ett stort stöd av att ha ackompanjemang. 

Stycket fick då istället en tydligare bild för mig.  

Under konserten kände jag mig inte nämnvärt nervös. Jag tillskriver den känslan min extrema 

trötthet vid konserttillfället, men förnekar inte att jag kände mig säker på mina stycken. 

Det tredje och sista stycket i detta arbete, första satsen ur Sonata Op.25 av Philippe Gaubert, 

framfördes inte inför publik. Den spelades in i samma lokal som de tidigare nämnda styckena 

med Mårten Lanström vid pianot, men vid ett annat tillfälle. Också under inspelningen av 

detta stycke kände jag mig trött och sliten (något som verkar ha blivit mitt ledmotiv för detta 

arbete), men jag upplevde att den tröttheten påverkade mig i högre grad än under konserten. 

Jag hade svårt att hålla ihop stycket och dess olika delar. Jag minns att jag vid ett par tillfällen 

tänkte ”har jag redan spelat det temat?” och ”var är jag nu?”. Jag gjorde ett par 

omtagningar innan jag kunde genomföra stycket från början till slut.  

 

5.6 Tankar kring intervjuerna 

Det är för mig väldigt intressant att nämna att intervjupersonerna 1, 2 och 4, som är flöjtister 

(1 och 2 tvärflöjt och 4 blockflöjt), inte hade fokus på utantillspel i sin utbildning. 

Intervjuperson 2 hade utantillspel som ett krav i vissa slutexaminationer/konserter, men ingen 

undervisning i memorering verkade ha förekommit. Intervjupersonerna i detta arbete är 

förvisso en försvinnande liten del av musiker, men det tyder på att memorering för flöjt 

antingen är undangömt eller undantaget i undervisningen. 

Intervjuperson 3, som är flöjtist, nämner att hen finner en större ”här och nu” känsla vid 

memorerade framföranden. Detta tycker jag är intressant att belysa. Utifrån slutförandet och 

dokumenterandet av den konstnärliga processen i detta arbete så är det just detta som har 

genomsyrat min upplevelse av utantillspel. Jag känner mig mer i kontakt med musiken och 

stunden. Jag känner mig mer vaken och alert efter att jag har arbetat med minnet och 

memorering på detta sätt. Jag vill understryka detta noga. För jag tror att detta har bäring på, 

och kan hjälpa andra personer med utmattningssyndrom. Jag fick aldrig höra att 

minnesträning skulle vara fördelaktigt under min rehabilitation. Vila, äta och träna var de 

instruktioner som jag fick. Jag tror att minnesträning kan bidra till ett snabbare tillfrisknande 

för personer med utmattningssyndrom.  

En av de som svarade på min intervju har sång som sitt huvudinstrument och som förväntat 

hade hen ett stort fokus på att framföra utan noter. Detta var ett krav vid examinationer och 

konserter, berättar hen, och där hen studerade gavs eleverna verktygen som behövdes för att 

memorera. Är det lättare att memorera sång? Sångare har i likhet med flöjtister inget 

instrument att titta på. De har tillochmed inte något instrument att fysiskt hålla i. De har en 

förnimmelse av sitt instrument som bor i sin kropp vill jag tro, men inget utomkroppsligt att 
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förhålla sig till. Det kanske kan vara så att den intima koppling sångare har till sitt instrument 

bidrar till ett flerlagrat inlärningssätt. Känslan av instrumentet som är kroppsligt förankrat 

inom personen kanske leder till förbättrad inlärning.  

Jag tror att det finns en mycket enklare förklaring till traditionen att sjunga utan noter, 

nämligen texten. Texten är ett extraarbete som sångare måste ge sig an, jämfört med musiker. 

Detta leder till en mycket intimare relation med musiken hen framför, mer övningstid och 

bättre befäst minnesbild. Vidare har jag anledning att tro att texten fungerar som ett bra stöd 

för resten av memoreringen. Minnesbilden blir helt enkelt starkare när det finns text som en 

ytterligare pusselbit att förhålla sig till. Texten är också en central del i opera och 

berättarkonst. På en operascen ska sångaren också agera ut en handling, och där finns inte 

möjligheten att bära noter, de skulle störa framförandet. När vi förmedlar ett budskap, 

sjungandes eller talandes, är ögonkontakt viktigt för att skapa kontakt. 

Det finns många frågor gömda här som jag inte har möjlighet att gå in på, men som jag 

upplever intressanta att undersöka vidare. Texten och språkets innebörd, hur den rör oss och 

påverkar oss i samband till musik och inlärning. Relaterar vi till texten på ett känslomässigt 

plan? Om så är fallet kopplas det limbiska systemet in och som tidigare nämnt är detta starkt 

kopplat till hur väl vi minns. 
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6. Resultatanalys och diskussion 

6.1 Övningen 

Som tidigare nämnt går stress och effektiv inlärning inte direkt hand i hand. Jag har, under 

tiden för inlärning av repertoaren för detta arbete, haft stora problem med stress. Det är i alla 

högsta grad beroende av min tidigare utmattning som gör att jag har haft starka 

stressreaktioner under arbetets gång. Att jag har haft dessa starka reaktioner, som visar på 

vilken grad av inre stress jag har haft, tycker jag visar väldigt tydligt på effekten av 

inlärningsstrategierna som jag har valt. Jag menar att vi kan se längre än bara den mängden 

övningspass jag behövde för att memorera. 

 

6.2 Första satsen ur solosonat för flöjt i a-moll av Carl Philip Emanuel 

Bach: Form- och ackordsanalys. Använda andra instrument än flöjten. 

I början av memoreringen av detta stycke så spelade jag inte på min flöjt. Jag gjorde ett flertal 

analyser av styckets ”språk och grammatik” (dess form och notinnehåll). Det var lång tid 

sedan jag hade gjort någon form- eller ackordsanalys överhuvudtaget, så till en början kändes 

arbetet motigt och besvärligt. När jag hade gjort några analyser så började jag öva stycket på 

piano. Jag gjorde ett eget arrangemang av stycket. Huruvida ackorden jag uppfattade är 

korrekta eller inte är nog av mindre betydelse, eftersom målet var att skapa en uppfattning om 

stycket utanför flöjtspelandet.  

Efter ett par övningstillfällen vid pianot tog jag till flöjten. Den analytiska ingången till 

memoreringen gav goda resultat. Form- och ackordsanalysen gjorde att det var enkelt att spela 

utantill. Dessutom mindes jag stycket mycket längre än de andra två efter det att 

redovisningen var gjord.  

Vissa partier i stycket var mer svårmemorerade än andra. Jag tänker framförallt på de båda 

moduleringsställena. Det första med upptakt till takt 25 och det andra med upptakt till takt 80. 

 

https://youtu.be/OjWdXC19BLQ?t=70
https://youtu.be/OjWdXC19BLQ?t=223
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Under memoreringen av dessa passager mindes jag tydligt hur det såg ut när jag spelade dom 

på piano. Jag kunde se pianot framför mig och såg i min inre minnesbild hur jag skulle spela. 

Sen var det bara en fråga om att översätta det till flöjten. Jag upplevde att under just lite mer 

svårmemorerade passager så var det till stor hjälp att använda mig av pianot. Memorering vid 

piano använder ett sinne till jämfört med flöjt: synen. Vi har som tidigare nämnt ingen visuell 

hjälp av instrumentet vid memorering.  

Det var intressant nog ett tonsprång i en av dessa passager som var extra lätt att glömma. Det 

gällde ett sextsprång mellan g och e.  

 

Varför var den så svårmemorerad? Den hade inget, för mig, tydligt sammanhang med den 

modulerande frasen. Noterbart är, att när jag hade identifierat att den inte hade något 

sammanhang till resten av figuren så var det enkelt att minnas den. Den fick sitt eget 

sammanhang när jag kunde identifiera att den stod ut från det övriga tonmaterialet.  

Det går att se ett tonalt sammanhang genom att identifiera ackordsprogressionen E-maj7b9, 

A-moll7, D-maj7. Dessa ligger i ett kvintfall som också kan vara till hjälp för memorering. 

Vidare kan man också titta på tonerna G# och D# och se att de vandrar kromatiskt nedåt för 

att använda dessa som memoreringshjälp. Även om jag inte använde mig av detta i mitt 

memoreringsarbete just då, så kan jag ta med mig dessa verktyg till andra problematiska 

ställen då jag memorerar musik i framtiden. 

Kombinationen av dessa strategier ledde till ett mycket bra resultat. Jag skulle rekommendera 

alla som ämnar att memorera musik använda sig av någon, eller båda av dessa metoder. 

Anledningen till att stycket satt så väl förankrat i minnet, och än idag sitter väldigt bra 

förankrat, är till största del beroende på att inlärningen var så mångfacetterad. Jag aktiverade 

många fler delar av hjärnan för att skapa mig en minnesbild av stycket än jag gjorde med de 

andra styckena. Och som tidigare nämnt så är minnen som är lagrade över en större del av 

hjärnan mycket starkare. Jag gjorde ju ett flertal analyser och aktiverade områden i hjärnan 

som jag aldrig tidigare aktiverat under min vanliga övning. Jag spelade också en hel del på 

piano och fick på så sätt en helt ny informationsbank att relatera stycket till. 
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6.3 Makoto Shinohara - Kassouga: Avslappningsmeditation, korta 

passager, repetera vid sänggående 

Arbetet med Kassouga leder mig till en viktig, om än trivial, slutsats: Ett aktivt arbete 

behöver en aktiv hjärna. 

Avslappningsmeditation inför inlärning tror jag passar ett mer passivt arbete. Lyssna på 

föreläsning, läsa bok eller annat. Alternativt kan det fungera bra som avslutning av ett 

övningspass, men inte inför ett övningspass. Detta är min erfarenhet efter att ha provat, men 

för andra människor kanske just avslappning innan är ypperligt. Att välja korta passager för 

memoreringsarbete är av många en erkänt bra strategi för memoreringsarbete. Du lär in 

passage A på första dagen. Andra dagen lägger du till passage B, och repeterar A. På detta sätt 

blir övningen balanserad mellan repetition och inlärning av nya moment. Jag upplever att den 

strategin fungerade väl för arbetet med Kassouga. Att repetera vid sänggående gav inte så stor 

skillnad. Jag testade det genom att under en period inte göra detta och märkte då inga 

nämnvärda förändringar i memoreringsarbetet. Arbetet gick till såhär: vid sänggående så läste 

jag från noterna de delar som jag hade arbetat med under dagen. När jag läste försökte jag i 

mitt inre känna greppen för tonerna, samt att höra melodin inom mig. Det bästa jag fick ut av 

den här strategin var att jag somnade väldigt fort efter att jag hade lagt mig. 

I efterhand tycker jag att jag borde ha valt andra strategier för inlärning av detta stycke, och 

andra stycken som har liknande svårigheter. Jag skulle idag absolut använda mig av ett mer 

analytiskt arbete. Analysera den stora formen först. Leta efter länkar, sammanhang och så 

annat att haka fast minnet på. Även om jag under inlärningens gång hittade många 

minneshakar så tror jag arbetet skulle blivit mycket mer effektivt och bättre befäst i minnet 

om jag aktivt hade sökt efter dessa innan jag påbörjade memoreringen. Ett sätt att lösa 

problemen före de uppstår. Ett sådant exempel är temat som kommer i den snabba delen. 

Temat upprepas ett flertal gånger i olika tonarter, men följer samma regler. Första gången 

temat kommer går den i en pentatonisk e-moll skala. Där är toninnehållet som följer enligt 

skalstegen (med viss förenkling): 1, 7(under 1), 3, 5. Denna mini-fras är tredelad och hoppar i 

skalstegen, från 1 till 4 och sedan en sista gång från skalsteg 7 i tonarten. Det är endast första 

gången som melodin går till tersen. Vid andra och tredje upprepningen går den till kvarten (1, 

7(under 1), 4, 5). Den tredje och sista upprepningen har även en liten mer varierad form, men 

följer samma mönster för alla gånger detta tema återkommer. 

Här nedan är första gången temat kommer, och går som tidigare nämnt till tersen. 
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Här nedan är första upprepningen och temat går till kvarten. 

 

Och här är den sista upprepningen inom samma fras. 

 

Samma tema återkommer med start från annan ton, med en liten variation men följer i övrigt 

exakt samma mönster:  

 

 

 

Även om tonerna i det sista exemplets kromatiska rörelse är sänkt och återställt, väljer jag att 

använda samma beteckning som i tidigare exempel för tydlighetens skull. Det är samma 

skalsteg i båda exemplen. 

Denna insikt om förhållandet mellan terser och kvarter kom till mig passivt en kort tid innan 

konserten, då jag började ifrågasätta om jag verkligen spelade rätt toner. Detta ifrågasättande 

belyser att mitt arbete inte var nog förankrat i styckets egen grammatik.  

Stycket var välövat, men var mest förankrat i sekvenser, hur det lät och hur det kändes. Idag 

skulle jag också välja bort avslappningsmeditation och istället använda en mer kinestetiskt 

orienterad inlärning. Jag skulle inte heller bemöda mig med att repetera notbilden innan 

sänggående. Istället skulle jag sätta mig ner med noterna efter att övningspasset är avslutat 

och jag har haft en liten paus. Vid den läsningen skulle jag repetera det jag gjorde under 

passet samt sjunga det inom mig. 
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6.4 Första satsen ur Sonata Op.25 av Philippe Gaubert: Dans, kinestetiskt 

lärande med dansanta triggers 

Arbetet med detta stycke har gett mig en god insikt om min egen inlärning, och har berikat 

mitt musicerande i lika hög grad. Jag dansade till välbekant musik som jag gillade innan 

övningspassen och försökte i så stor utsträckning som möjligt att röra på mig mer medan jag 

övade på sonaten. Till en början kändes det lite obekvämt att röra mig mer till musiken då jag 

spelade. Efter någon månad blev det till en vana, och detta kom att sprida sig till mitt 

musicerande generellt. Tanken med dansen var att frigöra endorfiner, vårat ”må-väl hormon” 

samt att syresätta hjärnan. Övningen blev på grund av detta, en fantastisk upplevelse. Jag 

lärde in stycket (som jag aldrig tidigare hade spelat och bara hört någon enstaka gång) på, för 

mig, en väldigt kort tid. Det tog mig 7 övningspass á 30 minuter att lära mig och memorera 

detta stycke från att ha aldrig spelat stycket förr. Utöver ett kinestetiskt inriktat lärande 

använde jag inte några andra strategier. Jag bestämde inte i förväg vilka passager jag skulle 

memorera, utan jag testade till och från vad jag kunde spela från minnet. De passager jag 

kände mig bekväm med att spela från minnet fortsatte jag att spela utantill, samtidigt som jag 

efter dessa passager läste vidare i noterna.  

Jag kan inte nog understryka den glädjen jag har känt av att öva in detta stycke. Effekten som 

spred sig till resten av mitt musicerande är en positiv erfarenhet som jag är enormt tacksam 

över att ha funnit. Generellt har jag blivit mycket mer i kontakt med den musik jag spelar och 

inlärning går nu mycket fortare än innan jag lärde in detta stycke.  

Jag har tidigare gått in på flöjtens begränsningar gällande memoreringsverktyg. Där jämför 

jag piano och flöjt och pekar på att i inlärning av pianostycken så finns det fler verktyg som 

jobbar i den passiva memoreringen (den memorering som uppstår helt naturligt genom 

repetition). Jag skulle nu kunna argumentera emot mig själv, inte gällande den passiva 

memoreringen, men inlärning generellt. Jag upplevde att inlärningen gick såpass fort med 

detta stycke så jag tänker numera att möjligheter som finns i flöjtisters rörelsefrihet överträffar 

de passivt kinestetiska inlärningsverktyg som finns hos exempelvis pianister. Det kan ju också 

vara så att detta enbart är ett personligt fenomen. Andra flöjtister kanske har det mer naturligt 

och således passivt, eller automatiskt, att röra på sig på scenen och med musiken? De kanske 

har detta verktyg så naturligt inbäddat i sig själva att mitt argument om att flöjt inte använder 

sig passivt av kinestetisk inlärning blir ogiltigt.  

Jag skulle rekommendera att läsa in ackompanjemangsstämman i större utsträckning än vad 

jag gjorde inför inspelningen av Gaubertsonaten. Jag kan räkna på en hand hur många gånger 

jag lyssnade igenom stycket på Spotify, och det avspeglade sig under inspelningsstunden. Då 

blev jag förvirrad när pianostämman lades till. Jag upplevde att det var svårt att vara 

fokuserad på mitt eget flöjtspel när det plötsligt hände nya saker som jag blev tvungen att 

förhålla mig till. Jag upplevde också att om tempot var annat än det jag hade övat in så störde 

det också min koncentration.  

Detta tror jag vittnar om hur ytligt memorerat detta stycke egentligen var. Även om 

övningstiden jag behövde för att memorera stycket var kort så betyder det inte att det blev 

stabilt förankrat. Vi hade i och för sig förhållandevis kort repetitionsstund innan inspelning, ca 
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15 - 20 minuter. Efter ett par omtagningar kunde jag genomföra stycket utan memory slips. 

Lägg märke till hur dåligt memorerad pianostämman var, då jag nästan börjar för tidigt i 2:39 

av inspelningen.  

Utöver det att jag inte kunde ackompanjemanget tillräckligt väl så hade stycket mått bra av 

lite extra kärlek. Detta hörs tydligt på de två lite svårare tekniska ställena (takt 10 och takt 148 

- 150 ). Det motoriska minnet, som oftast behöver mer repetition för att vara säkert, hade inte 

fått nog tid med stycket. På en bra dag under övningen satt de tekniska bitarna, men 

inspelningsdagen var inte en sådan dag.  

En del tankar dök upp då jag skulle spela in stycket. Tankar som: ”har jag redan spelat det 

temat?” och ”var är jag nu?”. Det visar på att även om ett stycke blir mer lättmemorerat på 

grund av sin repetitiva karaktär så finns där också fallgropar om man inte lyckas särskilja 

mellan de olika teman och identifiera var i musiken man befinner sig. Detta är också en 

produkt av ett hastigt genomfört memoreringsarbete. 

Om jag tar en stund att jämföra med Kassouga och inlärningen tillsammans med 

ackompanjatör så finns det ett par tydliga skillnader. Det ger mig en förståelse för, varför det 

upplevdes olika svårt när ackompanjatören introducerades i processen. I Gaubertsonaten så 

upplevde jag en ökad svårighet, men i Kassouga blev det lättare när ackompanjatören tillkom. 

För det första så är det mycket färre pauser i Kassouga i vilka jag kan tappa bort mig. Andra 

delen är ett konstant flöde i flöjtstämman, med väldigt få ställen att stanna upp och hinna 

tänka efter. Å andra sidan finns det i Gaubertsonaten rikligt med pauser där pianostämman 

svarar och har melodin, vilket för mig till den andra punkten varför jag tror det blev skillnad. 

Pianostämman i Gaubertsonaten har melodi och är i sig en mycket mer solistisk stämma., 

medan stämman i Kassouga mest är en komp-stämma med ackordstötar.  

Vidare tror jag det är skillnad för mig om jag spelar inför publik eller inte. Jag har inte för 

avseende att gå in på detaljer i detta ämne. Det är en fråga om koncentrationsförmåga i 

förhållande till nervositet och adrenalinpåslag som det helt enkelt inte finns plats för i detta 

arbete. Jag tänker på mig själv som en person som är färgad av tidigare utbrändhet. Jag 

upplever till och från stora koncentrationssvårigheter och trötthet. Vid inspelningstillfället och 

konserttillfället kände jag mig ungefär lika trött. Konserten kändes ändå betydligt lättare att 

genomföra än inspelningen. Kan det adrenalinpåslag som inträffar i ett konsertsammanhang 

ha gett mig det lilla extra som behövdes för att min hjärna skulle kännas klarare?  

Jag skulle i framtiden välja att öva mer, även om stycket är memorerat. Jag ser på det 

motoriska minnet som en sur gammal gubbe som konstant gör mig påmind om tidigare 

felspelningar. Han behöver mycket övertalning för att ge med sig (många repetitioner av rätt 

noter).  

 

6.5 Om minnet och den musikaliska förmågan 

Jag har tidigare nämnt att jag under arbetets gång har fått en känsla av att vara mer närvarande 

och att jag har utvecklats musikaliskt. Jag tror att det finns en koppling mellan minnet och hur 

https://youtu.be/L9ABzHOa9HU?t=145
https://youtu.be/L9ABzHOa9HU?t=25
https://youtu.be/L9ABzHOa9HU?t=232
https://youtu.be/L9ABzHOa9HU?t=232


 

34 

vi upplever musiken vi spelar. Tidigare har jag omedvetet delat upp fraser och min 

interpretation har upplevts som fragmentarisk. Jag uppmärksammade en förändring i min 

hörsel under arbetet med Kassouga och vidare en förändring i min frasering och musikaliska 

uppfattning efter det att den konstnärliga delen av arbetet var slutförd.  

Detta leder mig till att tro att jag inte kunde hålla stora fraser i minnet, på grund av min 

tidigare utmattning. Detta är för mig en intressant tanke och slår an på det citat jag använde 

från Jan Fagius bok ”Hemisfärernas musik” i kapitel 4.4.1. Efter detta examensarbete känner 

jag en koppling mellan början och slutet av fraser som jag inte tidigare upplevt.  

 

6.6 Vidare forskning 

I kapitel 4.4.5 återgav jag en studie som visade på att framföranden gjort med noter där 

publiken inte kunde se notstället graderades ändå som om det var gjort ur minnet. Det ledde 

mig till att tro att notstället i sig fungerar som en barriär för publiken i just den studien. Vidare 

fick den studien mig att tänka på ett alternativ till notstället: smartglasögon. Under tiden då 

den tidigare nämnda studien genomfördes fanns inte den teknologin tillgänglig, men den finns 

idag och skulle kunna vara nästa steg inom den typen av forskning. 

Med smartglasögons hjälp skulle musikern kunna framföra musik utan notställ, men med 

notstöd. Det kan ge illusionen av att musikern ser på publiken även fast den egentligen tittar 

på noterna. Jag har själv aldrig provat smartglasögon och kan inte med säkerhet säga hur den 

här tanken skulle fungera, men idén känns lockande att göra en studie av. Man skulle kunna 

göra en liknande studie som Williamon gjorde, men med valet att kunna göra live-

framträdanden istället för inspelningar.  
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6.7 Coda 

Efter att ha gått in i väggen med samma arbetsuppgifter som ligger framför mig idag sitter jag 

här och sätter pricken över i och punkt i slutet av meningen. Under den första tiden av min 

sjukskrivning såg jag till att mitt musicerande skulle bli en av mina friskfaktorer (som motsats 

till riskfaktorer). Jag var noga med att kunna spela, utan att sätta onödiga krav på mig själv 

och att kunna njuta av att spela flöjt.  

Ända sedan dess har jag haft musicerandet som en av mina största friskfaktorer och genom 

detta arbete blev det inte bara friskhet, utan även njutning.  

Jag undrade tidigare i detta arbete, om det extra som krävs för att spela utan noter verkligen är 

värt besväret. Under arbetets gång fick jag svar på det, men inte i den form som jag trodde att 

jag skulle få. Det som hände med mitt musicerande under arbetets gång kan jag knappt 

förklara. Jag har, via arbetet med Gauberts Sonata tagit kliv till en, för mig, tidigare 

främmande värld av musikaliska uttryck.  

Under de konserter jag har haft efter det att den konstnärliga delen av detta arbete var klart, så 

har jag varit mer vaken och mer närvarande än vad jag någonsin har varit tidigare. Processen i 

detta arbete har tränat mig till att vara mer fokuserad, men också mer avslappnad på samma 

gång. Jag skrev i kapitlet syfte att jag hade ett personligt mål med det här arbetet: att göra mig 

mindre bunden vid noter. Jag ville kunna ha noterna vid mig som en trygghet, men känna mig 

fri att titta upp från notstället. Jag känner att jag nådde detta mål genom arbetetet. 

Jag är glad och mycket tacksam över att jag fick så olika resultat mellan de olika stycken och 

strategier jag valde att använda. Första satsen ur Bach minns jag mycket tydligt än idag, 

månader efter framförandet. Jag kan upprepa och skriva ner formen som jag lärde in för 

stycket. Kassouga däremot, även fast jag hittade många hållpunkter och kunde genomföra 

stycket väl från minnet, känns som en formlös gröt i minnet. Sonata av Gaubert kan jag inte 

återge lika enkelt som Bach, men efter en snabb genomgång med noter kan jag återigen 

genomföra stycket utantill.  

Jag har länge trott att jag gynnas av taktil stimulans i inlärning och att mitt främsta verktyg för 

inlärning är hörselsinnet. Jag omvärderar nu mina tidigare insikter, förstärkt av resultaten från 

detta arbete, och kan nu säga att jag lär mig absolut bäst genom kinestetisk inlärning (genom 

att involvera kroppen). När jag tänker tillbaka på flöjtisten jag redogjorde för i 

inledningskapitlet så kanske jag nu har hittat en förklaring till hans, i mitt tycke, överdrivna 

rörelsemönster. Kroppens involvering blev en central del för min memorering och utantillspel, 

och kanske var det även så för honom.  

Slutligen vill jag säga att jag hittade strategier som fungerade för mig, men du som läsare av 

min process kanske kan hitta stöd i detta för att testa och utvärdera din egen 

inlärningspotential. Det som verkar gälla generellt, är att skapa sig en förståelse för musikens 

form vid memoreringsarbete. Många som jag pratat med, samt de människor som svarade på 

mina frågor via intervju, använder sig av detta. Det är nog ingen slump att det också 

fungerade väldigt väl även för mig.  
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8. Bilagor 

 

Intervju: 

1 Har det, under din egen utbildning i ditt instrument, varit fokus på utantillspel? 

2 Hur brukar du gå tillväga för att förbereda dig för / lära dig musiken utantill? 

3 Vilka skillnader upplever du att det blir i ett solistiskt framförande om du, eller någon 

annan, spelar utan noter? 

Intervjuperson 1 – Flöjt 

1. Jag valde själv att spela en del stycken utantill under min studietid,  

men det var inget fokus på det under utbildningen. 

 

2. Jag insåg att man helt enkelt måste öva mer på de verk man ämnar spela utantill.  

Allt måste ju sitta i "ryggmärgen" så att säga.  

Gå igenom stycket från början till slut i huvudet är också effektivt. 

 

3. Personligen anser jag inte att utantillspel tillför det minsta till uppförandet.  

Jag störs inte av musiker som använder noter. Det finns förstås en rent praktisk sida,  

en pianist t.ex. måste ju oftast ha en bladvändare osv.  

Men som flöjtist är det närmast en fördel med noter eftersom man då vet var man ska titta.  

Nästan plågsamt att vara publik till en flöjtist som spelar utan noter när hen desperat söker 

efter  

nåt att fästa blicken på, då vi inte har möjligheten att titta på fingrarna eller instrumentet. 

 

Intervjuperson 2 – Flöjt 

1. Det har det inte, utan mer varit ett krav i slutet av terminen inför slutkonserter eller 

liknande.  

 

2. Jag brukar försöka hitta skelettet i musiken och tänka på greppen och ackorden och 

storformen.  

Jag övar in det i kortare sekvenser först och sätter ihop det senare.  

 

3. Utantillspel lockar till en friare tolkning, och oftast ger det en större "här och nu" känsla.  

Däremot beror det på repertoaren om det är till framförandets fördel.  

Ibland krävs exakt spel i mer komplicerade rytmiska stämmor och då vill man inte ha några 

utvikningar. 

Vad menar du med ”skelettet”? 

Med skelettet menade jag grundtonerna i melodin. En reducerad variant av melodin. 

”Storformen”? 

Med storformen menar jag en enkel analys av stycket, tema,  

genomföring, sidoteman eller vad som där finns. 

 

Intervjuperson 3 – Sång 

1. Ja, ända från min början i Musikskolan i Jakobstad, Finland, vid 7 års ålder,  

så skulle alla konserter och examineringar göras utantill  

(varje termin hade man ett terminsuppspel inför en lärarjury). 

Pedagogiken hade den inriktningen, så att eleven fick de verktyg hen behövde för att  
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metodiskt lära sig styckena utantill. För mig som elev blev det därför tidigt  

naturligt och en självklarhet att spela utantill på konserter.  

Det krävde extra arbete för mig som musiker, men det sågs också som ett led i att visa  

respekt för publiken.  

Publiken har köpt biljett och är värda ett av musikerna väl inrepeterat framförande.  

Det var inte okej att ”gömma sig bakom noterna”, eller att komma till konserten oövad! 

 

2. Långsamt, metodiskt, koncentrerat och genom upprepning.  

Jag repeterar stycket i olika situationer, olika dagsform.  

Jag visualiserar att jag står på scenen i detta nu (och alltså får adrenalin-påslag och 

konsertnerver),  

men även när jag är avslappnad och har fullt fokus på musiken.  

Jag memorerar den med noterna framför mig och upprepar utan noter.  

Jag memorerar den i andra situationer (ute i motionsspåret, i bilen, eller innan jag somnar)  

såväl som i övningsrummet. 

 

3. Som publik upplever jag en helt annan närvaro från en solist som framträder utan noter!  

Då är det inget som skymmer mig och solisten,  

inget skyddsnät (som troligen bara är ett onödigt stödhjul, av ren lathet,  

eller brist på tillit till sin egen förmåga) och allt som finns är bara musiken precis just här och 

nu.  

När jag själv är solist utan noter upplever jag att det är som att kasta sig från ett högt stup –  

jag måste ha tillit! Skillnaden mellan ett bra framförande och ett MAGISKT  

framförande kan vara just hur mycket jag som artist vågar satsa!  

Gränsen mellan fiasko och succé är hårfin! Om jag safe-ar och inte vågar riskera något i  

mitt utövande så kanske det bara blir ett bra, halvtråkigt framförande, som inte heller berör.  

Min publik är värd att jag riskerar allt – även mitt ansikte om jag misslyckas.  

När jag då lyckas – då är det magiskt och publiken håller min tillit i sina bara händer!  

Det är konst för mig! 

 

Intervjuperson 4 - Blockflöjt 

1. Nej, under min egen utbildning fanns inget särskilt fokus på utantillspel. 

 

2. Jag börjar med att ta ut formen i stycket och titta på det harmoniska förloppet.  

Vilka olika tema finns det i verket och hur ser övergångarna ut mellan dessa.  

Det kan det hända att jag skriver ner formen tex AxAyBBCCAxAy eller kanske gör en grafisk 

bild.  

Sen handlar det mycket om att nöta in det, öva mycket helt enkelt för att få ett muskelminne.  

Jag tänker också väldigt medvetet på musikens skelett, huvudtoner,  

och övar in musiken utifrån denna reducerade version av stycket.  

 

Egentligen skiljer sig inte arbetet så mycket från hur jag jobbar med musik som inte ska  

spelas utantill men det blir nog mer av ett “nötande” om jag ska spela utantill.  

Eftersom jag sällan gör det tar det ganska lång tid,  

men det beror självklart också på vilken typ av repertoar det är. 

 

3. Min repertoar är väldigt bred och spänner över många sekler och stilar.  

För mig är därför svaret på den frågan väldigt beroende på vilken repertoar  

och konsertsituation det handlar om. Jag tycker viss musik/vissa tillfällen  

lämpar sig särskilt bra för utantillspel. Det kan vara tex folkmusik,  
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en medeltida dans eller ett soloverk som inte är alltför omfattande.  

Det finns verk som är mycket kommunikativa och utåtriktade och som gör sig absolut bäst 

utantill.  

Annan repertoar kan för mig vara helt meningslös att framföra utantill helt  

enkelt därför den är så komplex att det inte är värt mödan att försöka memorera musiken,  

såsom viss nutida konstmusik. I barockmusik föredrar jag alltid att spela efter noter,  

då känner jag mig mer fri att lägga till ornament, noterna jag läser blir då en stomme att utgå 

ifrån  

i improvisationen. Generellt tycker jag inte noter stör ett framförande såvida inte  

notstället är så högt att musikern blir skymd. Det är alltid trevligt om man som publik känner  

att musikern kommunicerar ut och är öppen för vad som sker i stunden både musikaliskt  

och kommunikationsmässigt, men det har för mig inget att göra med om personen spelar med 

eller utan noter. 



 

41 



 

42 

 


