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Abstrakt 
 

 

Under detta arbete har jag analyserat min instudering i stycken ur sångcykeln Winterreise. Jag 

har valt styckena Frühlingstraum nummer elva i cykeln, och Einsamkeit som är nummer tolv i 

cykeln. Jag har fokuserat på två instuderingsmetoder, en där jag började med att instudera 

melodi, vilket jag gjorde med stycket Frühlingstraum. Först instuderade jag melodin utan text 

till jag kunde melodin utantill, och därefter analyserade och instuderade jag resterande av 

styckets parametrar. Den andra metoden var att börja min instudering med sångtexten, detta 

gjorde jag med Einsamkeit. När jag instuderade texten i sången uppstod det några 

komplikationer, jag löste dessa komplikationer, jag var dock tvungen att tänja på de 

begränsningar jag utgick ifrån. Efter det så analyserade och instuderade jag styckets 

resterande parametrar. Detta har varit ett lärorikt arbete som hjälpt mig att förstå mig själv 

bättre inom områden som instudering, interpretation, musikalisk och textlig analys.
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1. Bakgrund och inledning 
 

 

Jag började studera klassisk sång på under andra året på gymnasiet. Sedan fortsatte jag mina 

studier på Framnäs folkhögskola under två år, och är f.n. i slutfasen av mina kandidatstudier i 

sång på musikhögskolan i Piteå. Det var under studietiden på Framnäs som jag första gången 

jag lärde känna några av sångerna ur Winterreise. Jag tyckte styckena var bra och 

underhållande att jobba med. Men det var först under mina studier på musikhögskolan som 

jag började lyssna allt mer på hela cykeln och insåg att jag tycker den är fantastisk. Mina 

musikstudier påbörjades relativt sent, det har gjort att jag inte är lika van vid notläsning och 

interpretation som de människor som börjat tidigare i sina liv. Under mina år på Framnäs och 

musikhögskolan har min musikaliska kompetens stadigt blivit bättre, men kan växa ännu mer.  

 

Franz Schuberts Winterreise kan liknas vid en resa, som i både fysisk och mental bemärkelse 

är tung i karaktären. Redan första gången jag kom i kontakt med ett av styckena, tyckte jag de 

var berörande att arbeta med. Sångcykeln är uppbyggd av 24 stycken som hör ihop med 

varandra, och beskriver en resa genom sorg, vemod, ångest och depression. Muntert, eller 

hur? Men det hindrar inte musikens förmåga att vara intressant; tvärt om är det de starka och 

mörka känslorna som griper tag i mig.  

 

Mitt urval består av att skriva om ”Frühlingstraum” och ”Einsamkeit”, sång nr. 11 och 12 i 

cykeln. Jag valde de sångerna för att jag tidigare inte lyssnat så mycket på dem. Det innebär 

att det borde bli mer likvärdigt och rättvist att instudera dem, då blir det mer av de 

instuderingsmetoderna jag valt. Jag har tidigare sjungit verk som ”Die krähe” (nr. 15), ”Der 

leierman” (nr 24) och några fler. Jag har hela tiden upplevt att det finns en stark koppling 

mellan musiken och texten och upplever att det är det viktigaste för mig i Schuberts musik. 

Han spelar på de fördomar och associationer man har som bildar en uppfattning om vad det 

handlar om, och får de känslor som texten anspelar på att bli ännu starkare.  
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2. Syfte 
 

 

Genom mitt examensarbete vill jag utöka min kunskap om Winterreise och min instudering. 

Syftet med detta arbete är tredelat: att med Winterreise som repertoarredskap 

• förfina min musikaliska gestaltningsförmåga genom utveckling av metoder för 

instudering och interpretation 

• utöka kunskaper om mig själv som interpret 

 

Vilken del i instudering av text och melodi upplever jag smidigast att börja med? 

 

Hur påverkas resterande inlärning och interpretation om jag väljer att börja med text 

respektive melodi? 

 

Hur påverkar harmoniken och pianistens roll min tolkning av text och melodi? 

 

Hur hjälper det mig att gå på djupet och försöka förstå styckets betydelse musikaliskt och 

textligt? 
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3. Metod och material 
 

 

 

För att uppnå arbetets syfte, fokuserade jag på 2 olika tillvägagångssätt för instudering. Där 

jag började med bara melodi på ett stycke, vilket jag gjorde med stycket ”Frühlingstraum” 

som är nummer 11 i sångcykeln. Jag instuderade melodin utan komp och text och reflekterade 

samtidigt över vad melodin säger mig. Sedan instuderade jag ett stycke där jag började med 

endast text, och det gjorde jag med nummer 12 som heter ”Einsamkeit”. Efter detta fortsatte 

jag med instudering och lärde mig sångerna utantill. Jag har även jobbat mycket med att 

analysera text och melodi separat för att göra en så rättvis tolkning som möjligt. I min analys 

har jag studerat sångtext respektive melodi och försökt tänka mig vad Schubert och Müller 

menade, och även utgått ifrån vad jag vill säga med styckena. Analys är det som får det lättast 

för mig att känna mig fri i stycket, då vet jag exakt vad jag vill uttrycka och när. Efter detta 

har jag även att arbeta med en pianist, David Ericsson och såg hur det påverkade min 

tolkning, och mitt sätt att uppleva musiken. Jag har även studerat hur jag ska göra fraseringar 

och vilka ord som är nyckelord och behöver höras extra eller betonas. Jag har även läst 

översättningar och tolkningar för att se hur man kan utveckla styckena ännu mer. Uttryck har 

jag också arbetat med för att få ut budskapet i texten så bra som möjligt.  

 

Under detta arbete har jag valt att inte relatera till styckenas instudering i tid. Alltså inte skriva 

hur lång tid någon bit tog att instudera och så vidare. Detta är för att styckena är i olika 

svårighetgrad och det skulle kunna missuppfattas, eller beräknas fel. Så har valt att helt 

utelämna tidsfaktorn och snarare skriver om min upplevelse. På det sättet kan jag lämna en 

tydligare bild om min instudering och upplevelse från arbetet, istället för siffror som kanske 

inte säger så mycket. 

 

Jag har använt mig av IPA source för att hitta direkta översättningar, ord för ord. Men även 

IPA har en del ord som jag upplever ibland inte optimala. Så har även försökt komplettera 

med Google translate. Och utöver det har jag utgått ifrån en översättning som jag hittade på 

Go opera som har översatt betydelsen av verket och gör det lättare att förstå helheten. Dock 

innebär det även att det kan finnas tolkningsfriheter i översättningen. Jag kan inte tyska 

flytande och kan därför inte göra en bedömning på om en översättning är trovärdig. Så därför 

utgick jag ifrån olika översättningar för att jämföra och se till att översättningarna stämmer till 

så hög grad som möjligt. Dahin kan till exempel översättas till då, men i översättningen på 

IPA source så stod det ned/down, ”Down with sluggish Foot” (Ned med trög for), vilket 

snarare blir en tolkning av betydelsen än att ordet faktiskt betyder ”down” (ned). 

 

Under arbetet använde jag även notboken Schubert Lieder Volume 1, For Very low voice, för 

att få tillgång till noterna i lämplig tonart.  

 

Jag har läst ur boken Winterreise: en passionshistoria av Ian Bostridge för att få en bild om 

vad cykeln handlar om och inspiration till mina tolkningar. Av Bostridge’s bok har jag lärt 

mig om Winterreises helhet och om den resan som karaktären gör. 
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Jag har även använt mig av Sibelius notskrivningsprogram. Så skrev jag ut en melodi utan 

text som jag kunde instudera. Efter detta gjorde jag även en fil i formatet Mp3 med melodin 

från den existerande Sibelius-filen.  

 

Efter min instudering och interpretation har jag även gjort en Videoinspelning för att själv 

beskåda mitt konstnärliga resultat och få en bild över vad som kan utvecklas mer. Jag har 

använt mig av en systemkamera (DSLR) med ”shotgun” mikrofon, alltså en extern, smalt 

riktad mikrofon, ovanpå kameran när jag spelade in mig.  
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4. Winterreise 
 

 

I det här kapitlet kommer jag redovisa min genomföring och det arbete jag gjort.   

Jag upplever att hela sångcykeln är byggd på liknelser och metaforer. Resan och att han 

ständigt går är ett tecken på att han inte hör hemma någonstans, där han letar efter en plats att 

finna ro. Liknande saker nämns i Winterreise, en passionshistoria av Ian Bostridge. Där 

skriver han till exempel om ”Gute Nacht”. Och i ”Gute Nacht” beskriver karaktären att han är 

en främling och Bostridge skriver mycket om vad det kan betyda. Man vet inte heller exakt 

vad som har hänt för att få honom att färdas denna hemska resa, men sorgen driver honom 

fram. 

 

Winterreise är en sångcykel som är uppbyggd på 24 sammanhängande sånger. Texten är 

skriven av Wilhelm Müller och den är tonsatt av Franz Schubert. Müller släppte texterna i två 

delar, först släpptes tolv dikter i februari 1828, i december samma år släpptes tolv till. Denna 

diktsamling såg lite annorlunda ut då, den släpptes i en lite annorlunda följd. Men den 

slutgiltiga följden som Schubert bestämde sig för såg ut så här. 

 

1. Gute Nacht 

2. Der Wetterfahne 

3. Geforne Thränen 

4. Erstarrung 

5. Der Lindenbaum 

6. Wasserfluht 

7. Auf dem Flusse 

8. Rückblick 

9. Irrlicht 

10. Rast 

11. Frülingstraum 

12. Einsamkeit 

13. Die Post 

14. Der greise Kopf 

15. Die Krähe 

16. Letzte Hoffnung  

17. Im Dorfe 

18. Der stürmische Morgen 

19. Täuschung 

20. Der Wegweiser 

21. Das Wirtshaus 

22. Muth! 

23. Die Nebensonnen 

24. Der Leierman 

 

I ”Gute Nacht” (god natt) börjar han sin resa med gå ifrån det hus där hans kärlek var, och 

ristade in Gute Nacht på grinden när han gick. Redan där kan man fundera på vad ”Gute 

Nacht” kan betyda. Jag tänker att det är en ”teaser”, en varning, för vad som komma skall. I 
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nummer 5, ”Der Lindenbaum” sjunger han om linden som lockar honom att lägga sig att vila 

där i den kalla snön. Jag tänker att det är hans undermedvetna som säger ge upp på livet, du är 

klar, kom och vila. Men det tycker inte han själv än. Han fortsätter resan med många vackra 

sånger, djupa tankar och sorg. I nummer 15 ”Die Krähe”, där är han längre gången in i sorgen. 

Där blir han förföljd av en kråka, en asätare. Kråkan väntar på att han ska dö, och karaktären 

blir först rädd, men sen tycker han att det inte låter som en jättedum idé. Sorgen äter honom 

inifrån och tär på honom. Till sist hittar han vevlira-spelaren som är en symbol för döden i 

sista sången, nummer 24, ”Der leierman”. Då frågar han vevlira-spelaren, som är en symbol 

för döden ”vill du till mina sånger din vevlira spela?”. 

 

 

 

4.1 Nr 11 Frühlingstraum 
 

 

I Frühlingstraum har min utgångspunkt i instuderingen varit melodi. Efter detta har jag lärt 

mig texten och översättningen, och fått en bild om vad stycket handlar om. När jag kunde 

melodin provade jag sjunga den med text utan att ha sett texten tidigare. Det var mest för att 

testa hur bra jag kan sjunga utan att ha instuderat texten innan, och se därifrån hur mycket jag 

har kvar innan jag kan stycket. Jag har även sammanfattat min kunskap till en tolkning på 

texten och även spelat den med pianist. Sedan har jag även lärt mig allt utantill, och försökt 

förbättra det redan existerande resultatet. 

 

  

4.1.1 Analys under instudering av melodi 
 

 

Jag har skrivit ut melodin i en Sibelius-fil i syfte att läsa melodin utan att tjuvkika på texten. 

Har även skapat en fil i formatet mp3 att lyssna på, skapad av den redan existerande Sibelius-

filen. Detta gjorde jag mest för att få ett enkelt sätt att instudera melodin utan text. Då gjorde 

jag denna analys på mitt första intryck. Första delen känns positiv, trallvänlig och inga toner 

som känns avvikande i tonarten. Känns lite som en blandning mellan vaggvisa och 

sommarvisa, vilket ger lite vårdröm-känsla. Sen händer det något i melodin vid nästa del, 

alltså delen med tempobeteckning ”Schnell”. Den är i högre tempo och tonerna avviker från 

tonarten mer, och man känner att allt inte är sol, blommor och glädje. Sen går den tillbaka till 

ett lite mer drömskt tema, och har tempobeteckning ”Langsam”. Detta tema känns som att det 

är en blandning mellan det drömska och det olyckliga.  

 

Stycket har en förmåga att delge en drömsk känsla. Det tror jag beror på att man inte riktigt 

får en grundton på betonad taktdel i sången före takt 14, takten innan ”Schnell”. Melodin rör 

sig gungande fram i en lätt dur melodi som känns som att den ska komma till grundtonen i 

tonarten, men melodin undviker det ända till takten innan ”Schnell”. Denna fördröjning av 

grundtonskänslan påverkar oss att längta lite efter den. Det känns väldigt naturligt, glatt, även 

nostalgiskt och drömskt. Det nostalgiska i melodin tänker jag att det beror på att melodin är 

lätt att förstå.  Jag hinner fundera på om jag har hört den förut, men kan inte komma på var. 

Det känns tryggt, som något positivt att tänka tillbaka på. 
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Jag frågade andra musikstuderande vad de tyckte om melodin utan text och bad dom säga 

några ord som de tänkte på när dom hörde den, utan att ha någon tidigare erfarenhet av texten. 

och detta är det svar jag fick: ”Nostalgiskt, hem, gamla goda tiden, naturnära. Guldkant för att 

det är nostalgiskt, tänka tillbaka positivt”. Det var tankar från första delen. Den andra delen, 

den som har tempobeteckning ”Schnell” fick jag kommentarer som: ”Stigande intensitet, 

Smärta, Förtecken gör ont. nu är allt dåligt del” Den sista delen som har tempobeteckning 

”Langsam” så fick jag denna kommentar: ”blandning mellan båda, drömskt och lite hemskt.” 

 

Första delen blev beskriven som drömsk, nostalgisk med en viss hemkänsla. Vilket jag tror är 

väldigt nära det som Schubert menade. Schubert försöker använda sig av linjer och sådant 

som upplevs positivt, och kanske får en att tänka på bra saker, som den gamla goda tiden. 

Nästa del fick de som lyssnade att tänka på smärta och ilska. ”Förtecken gör ont” är ett bra 

citat tycker jag då det stämmer så bra på stycket. Förtecken kommer för att förmedla något 

som är konstigt, utanför tonarten, utanför det glada. Den sista delen upplevdes både smärtsam 

och drömsk, en blandning mellan båda delarna innan helt enkelt. Jag spelade upp den melodin 

med Mp3 filen jag gjorde med bara melodin, utan dynamiker och utan mänsklig påverkan 

som till exempel fraseringar och så vidare.  

 

När jag kunde melodin utantill så skulle jag prova sjunga stycket rakt av med texten och se 

hur svårt det var för mig. Detta gjorde jag i syfte att få en bild över hur mycket som är kvar i 

instuderingen och vad som krävs. Jag ville även få erfarenheten om hur mycket som krävs av 

mig för att sjunga den med noter, ej utantill. Om jag någon gång får kort tid på mig att 

instudera ett verk, men har tillåtelse att ha notbladen, så ska jag ha ganska bra koll på hur jag 

ska instudera verket. 

 

Instuderingen av melodin gick väldigt bra. Det känns som att melodierna i denna bit är lätta 

att komma ihåg. Naturliga fraser och slingor. Och utöver det blev jag förvånad över hur lätt 

det var att lägga till texten utan några större problem. Vid några få tillfällen stammade jag lite 

då jag råkade sjunga fel vokal eller konsonant. Men jag kände att det borde gå ganska fort att 

lära in sig stycket felfritt med not. Men jag förstod ju inte texten då, att lära sig stycket utantill 

kanske är svårare. Men just då kändes det som ett ganska smart alternativ att separera text och 

börja med melodin först. Då hade jag inte heller börjat med ”Einsamkeit”. 

 

Det tog inte så lång tid innan jag tog mig igenom stycket med not och att det kändes som att 

jag inte gjorde några tydliga fel jämfört med notbilden. Men utöver det så kändes ändå tyskan 

främmande och att jag hade en del tyska att memorera. Vilket skulle kunna påverka hur lätt 

det kändes att lära sig helheten. 
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4.1.2 Analys under instudering av text 
 

 

 

Då var nästa stega att studera in texten och lära mig vad den betyder. Jag började med 

översättningen, då fick jag en handling att relatera texten till.  

 

 

Ich Träumte von bunten blumen          Jag drömde om färgglada blommor 

So wie sie wohl blühen im mai            som de förmodligen blommar i maj 

ich träumte von grünen wiesen            Jag drömde om gröna ängar 

Von lustigen vogelgeschrei                  om glad fågelsång 

 

Und als die hähne krähten                    Och när tupparna gal 

da ward mein auge wach                      då var mitt öga vaket 

da war es kalt und finster                     där var det kallt och mörkt 

es schrieben die raben vom dach         där skriker korparna från taken 

 

Doch an den fensterscheiden                Men på fönstren 

Wer malte die blätter da?                     Vem målade bladen där? 

Ihr lacht wohl über den träumer           Du skrattar nog åt drömmaren 

Der blumen im winter sah?                  Som blommorna om vintern såg? 

 

Ich trämte von lieb um liebe                 jag drömde om kärlek till kärlek 

von einer schönen maid                        om en vacker flicka 

Von Herzen und von küssen                 om hjärta och om kyss 

von wonn und seligkeit                         om nöje och salighet 

 

Und als die Hähne kräten                     och när tupparna gal 

Da ward mein herze wach                    Då var mitt hjärta vaket 

Nun sitz ich hier alleine                        nu sitter jag här ensam 

Und denke dem traume nach                och tänker drömmen om (om drömmen) 

 

Die augen schliess ich wieder               Ögonen stänger jag igen 

Noch schlägt das herz so warm             än slår hjärtat så varmt 

Wann grünt ihr blätter am fenster?        När grön gör du löven på fönstren? 

Wann halt' ich mein liebchen im arm?  När håller jag min älskling i arm 

 

 

 

 

Första delen i texten relaterar till saker som oftast är uppskattade och vill få en att känna en 

trygghetskänsla. ”Jag drömde om färgglada blommor som de förmodligen blommar i maj”. 

Den textraden tänker jag att det betyder ungefär, Jag drömde om lycka, som det förmodligen 

känns. Det är som att han har en positiv bild av blommorna, men minns inte exakt hur de ser 

ut. En dröm om vad lycka mest troligt känns som. Det blir svårt att relatera för att han känner 
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sig känslomässigt långt bort från lyckan. Sen är nästa rad bara en fortsatt beskrivning av det 

positiva, och lyfter fram det vackra med fågelsången för att sedan bli abrupt väckt av en tupp 

som påminner honom om den kalla verkligheten, där korparna skriker från taken. Det är en 

påminnelse om den mörka depression han befinner sig i. ”Men på fönstren vem målade 

bladen där?”, Han ser iskristallerna på fönstret som bildar former av blad och känner en 

gnutta hopp, men kommer på sig själv med att känna hopp och glädje och skäms över att 

drömma om blommor mitt i vintern. Efter detta fortsätter han beskriva drömmen, och det var 

inte bara bra väder, där var även kärlek, en flicka, kyssar, nöje och salighet. Han berättar igen 

om hans uppvaknande och där är han så ensam och kall och tänker tillbaka på drömmen. 

Drömmen tänker jag kan var synonymt för hur han levde förr i tiden. Han levde säkert i 

kärlek och härlighet, men något hände och nu känns det inte varmt längre. Bara kallt och 

eländigt. ”Ögonen stänger jag igen, än slår hjärtat så varmt”, känslorna finns kvar och han vill 

komma tillbaka till det han lämnat man kan ej. ”När grön-gör du löven på fönstren?” när får 

han känna lycka igen. ”När håller jag min älskling i arm?” När får han känna kärlek igen.  

 

 

 

4.1.3 Analys av melodi och text ihop och med tankar hur det ska framföras 
 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 1-8. 

 

Schubert har byggt upp hela första delen som en fras. Jag upplever att man inte känner sig helt 

hemma, kommer inte helt till tonikan förrän man landar på tonen F i takt 14, takten innan 

”Schnell”. Men mellan takt 5 med upptakt, där sången börjar och takt 14 händer några 

intressanta saker. Redan i takt 5 märks det vilka ord som är viktiga. Texten lyder ”Ich träumte 

von bunten blumen”. Ordet träumte är på 1a slaget, och är betonad och man hör tydligt ordet 

träumte (drömde) speciellt eftersom den blir lite utdragen när ordet är på punkterad åttondel, 

och pianot spelar rena åttondelar så sticker den ut. Det samma gäller för orden bunten och 

blumen, båda orden är fjärdedel plus åttondel. Men blumen hörs mest på grund av att den 

kommer på första slaget i nästa takt. Frasen slutar på tonen F men på en obetonad taktdel så 

det känns inte som att man landar, trots att det är grundton i tonarten. Nästa textbit är som en 

del av samma fras och klimax i hela denna fras är på ordet blühen (blommar), vilket är 

fokuset i texten. Ordet sjungs över punkterad åttondel och en sextondel och är högsta tonerna 

i frasen. Tonerna som används för ordet är C och D och sedan går det tillbaka till C i nästa 
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ord. Ordet klingar mest på C, och det som får ordet blommar, i detta fall att kännas så drömskt 

är för att det finns en strävan i ordet.  Det finns även en strävan i melodin, då ordet sjungs 

mest på kvinten i tonarten. 
 

 

Och hur förhåller man sig som sångare till detta? Jag tänker att det är viktigt med fraseringen, 

och att man ska försöka hålla frasen hela vägen genom de två korta textbitarna och inte göra 

en djup-andning utom bara en yt-andning. Med djup-andning menar jag att ta ett djupt 

andetag och släppa anspänningen i kroppen som är runt min mage och rygg för att få in 

mycket luft. Men yt-andning innebär att jag andas med övre delen av torson alltså 

bröstkorgen. Man försöker hålla kvar den fysiska inställningen. Då kan man ta ett litet 

andetag utan att det märks för mycket så man kan dölja det i en fras utan att få det att verka 

som att man påbörjar en ny mening. Yt-andning går även att göra betydligt mycket fortare. 

Texten och melodin känns väldigt drömsk, vilket innebär att man borde eftersträva att sjunga 

drömskt. Jag tänker då att man kan dra lite på fraserna, att hålla ett relativt stadigt tempo men 

kanske göra något notvärde lite längre och något lite kortare. Knappt märkbart, men då blir 

det lite mer flytande. Det som jag också tycker betonas mycket är denna längtan, och när man 

berättar om något spännande som man längtar efter så är det mer effektfullt att inte ropa, 

istället berätta med spänning i låg dynamik. När jag går upp i tonhöjd kan det vanligtvis vara 

rätt naturligt att öka i dynamik, men i detta fall gör det nog mer för musiken och känns mer 

innerligt om man går ner i dynamik. Utöver det så ska jag förhålla mig till vilka ord som är 

viktiga, se till att jag får fram de ordentligt och även försöker spegla den känsla som texten 

och musiken ger, i mitt uttryck. 

  
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 9-12. 

 

Sen fortsätter beskrivningen av drömmen i nästa fras, men den börjar på samma sätt, med 

ordet träumte på betonad taktdel, och den har en punkterad not den med, vilket är ett typiskt 

bra ställe att dra ut på ordet lite mer då det är viktigt ord på betonad taktdel. Och sedan ett 

annat viktigt ord, grünen (gröna/göra grön) som sjungs över 3 åttondelar i en uppåt gående 

rörelse med tonerna D-F-Bb i ett Bb durackord, vilket känns som att man drar ut ordet lite, 

men över ett glatt ackord som får det att kännas som en positiv fördröjning eller längtan. Där 

är det viktigt att man inte ropar utan håller samma dynamik eller mindre för att återskapa 

denna längtan för att få fram det så tydligt som möjligt som det står skrivet. Nästa ord i frasen, 

Wiesen (ängar, fält) vilket också hänger tydligt ihop med ordet innan, skapar en positiv 

längtan efter gröna fält.  

 

Nästa bit text upprepas 2 gånger, och får mig att tänka att det är det som karaktären tycker 

mest om i drömmen. ”Von lustigen vogelgeschrei”. Nyckelordet i nästa bit text är 

Vogelgeschrei (Fågelrop/fågelsång). Halva ordet, schrei sjungs över 2 åttondelar och en 

fjärdedel, men över ett staplat F-durackord från tonen F och uppåt. Den längsta tonen i ordet 
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är C och är kvinten i tonarten och känns väldigt längtande i detta fall, sen kommer samma 

textfras igen men noterad lite annorlunda. Betoningen är fortfarande på Vogelgeschrei. Men 

nu så börjar ordet med ett sexthopp från ordet innan som var på tonen D till tonen Bb, vilket 

sticker ut som ett litet glatt hopp i melodi och känsla. Plus att den även sjungs på punkterad 

åttondel, till en sextondel och även en åttondel på tonen E som då blir en ledton till tonen F 

där ordet avslutas med Schrei. Det är viktigt att man separerar upprepningar och får det att 

betyda något istället för att bara sjunga det 2 gånger, det finns oftast god anledning varför 

kompositören väljer att upprepa, det kan bero på att det är viktigt eller på grund av någon 

känsloförändring. I det här fallet vill nog karaktären säga om frasen för att njuta av den en 

gång till, och tänka på den vackra fågelsången. 

  
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 13-17. 

 

Sedan blir det en dramatisk förändring i musiken och sången börjar med en upptakt, till 

”Schnell”-delen som känns mer ilsken och stressad. ”und als die hähne krähten”, Och när 

tupparna gal. I denna del ligger betoningen på orden als, hähne och krähten. Alla de orden 

kommer på betonad taktdel. Men det viktigaste är krähten, då det är det sista ordet och är på 

första slaget i nästa takt, ett beskrivande av vad tupparna gör, och det som faktiskt väcker 

karaktären. Nästa del text är ”da ward mein auge wach”, Då var mitt öga vaket, en fortsättning 

på meningen. Orden som sticker ut mest här är Ward, auge och wach. Ward är på betonad 

taktdel och är en längre not, en fjärdedel. Auge sticker ut för den är på betonad taktdel och är 

på högsta tonen hittills i frasen, då den sjungs på tonerna A, G och A igen, i en punkterad 

åttondel till sextondel till åttondels rytm, och frasen slutar på första slaget i nästa takt med 

ordet wach som sjungs på tonen Bb och blir ytterligare lite högre. De två blir tillsammans en 

fras i 2 delar, och de bör sjungas som en fras med en kort paus, alltså yt-andning om man 

måste andas. I den frasen är det bra att sjunga hårt, stumt med konsonanterna och det gör inget 

om man inte sjunger legato då det viktigaste här är att få fram stressen och ilskan. Att 

intensiteten stiger i stycket hör men även melodisk då den stiger lite i tonhöjd för varje fras, 

ända fram till första gången som textbiten ”es schrieen die raben vom dach” sjungs. 
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 F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 18-25. 

 

”Da war es kalt unt finster, es schrieen die raben vom dach”, där var det kallt och mörkt, där 

skriker korparna från taken. Nyckelorden i första delen är war, kalt och finster. Alla de orden 

sjungs med fjärdedelsnot som är längre än resterande ord i frasen. Ordet finster börjar med 

fjärdedel och hoppar sedan ned från ett Bb till ett Eb som är en åttondel. I denna första del är 

textens känsla väldigt mörk, detta speglas bra genom att använda toner som inte finns i 

tonarten, som Cb och Eb för att känna en viss osäkerhet i tonarten, som jag relaterar till det 

mörka i texten. Nästa del är nyckelorden Schrieen, Raben och dach. I denna del av frasen 

återställs Cb till C, men det är ett Db på ordet raben. Då är det återigen två toner som skiljer 

sig från det man just hörde som skapar mer osäkerhet. Men nu är dynamiken starkare och 

känslan blir mer ilsken. Det sjungs på hårda ord med hårda konsonanter (man brukar använda 

”hårda konsonanter”/skarpa när man är arg). Och eftersom det är höga toner, toner som även 

känns avvikande från tonarten, känns det som ett utrop av ilska.  

 

Hela den textfrasen upprepas men med ännu starkare uttryck, frasen sjungs med stort sett 

samma rytmisering förutom ett för-slag på ordet finster och en punkterad åttondel på ordet 

Schrieen. Första halvan av frasen är dock i lägre tonhöjd och känns ännu lite mer nedstämd. 

För-slaget på ordet finster får frasen att kännas ännu mer släpig, utdragen och ledsam. Sista 

delen i frasen är lik den första, men denna gång känns frasen högre i tonhöjd än tidigare på 

grund av att ”da war es kalt und finster” var lägre i tonhöjd än tidigare, även om det är samma 

tonhöjd på ”es schrieen die raben vom dach”. Men det finns ett oktavhopp i denna bit text 

som inte finns i första gången den här textbiten kommer. Oktavhoppet är på ordet schrieen, 

från ettstrukna C till lilla C, och när ordet raben kommer så går den tillbaka upp till tonen 

ettstrukna Db som får det att kännas som ytterligare ett utrop av ilska. I den här frasen så är 

det bra att sjunga i låg dynamik i ”Da war eskalt und finster”, och tycka synd om sig själv. 

Sen i nästa del tänker jag att man agerar som att man försöker skrika och skrämma bort 

fåglarna med sin ilska. När frasen upprepas är den först ännu mer ledsam än tidigare, och 

därefter i andra delen av frasen så är man ännu argare än innan textupprepningen. 



13 

 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 26-30. 

 

Efter detta kommer vi till nästa del av stycket som har tempobeteckning ”Langsam” och är 

även i 2/4. ”doch an dem fensterscheiben, wer malte die blätter da?”, Men på fönsterrutorna, 

vem målade bladen där? Nu är vi tillbaka i längtan igen, lite mer sorgfylld men med en gnutta 

hopp. Nyckelorden i denna fras är Fensterscheiden, malte, blätter och da. De markeras på 

olika sätt, Fenster sjungs med två fjärdedelar på tonen A övergående till Scheiben som sjungs 

på en fjärdedelsnot på tonen C, en ters ovanför, Och ordet avslutas med en åttondel på tonen 

Bb. C är högsta tonen i frasen och det är första gången det kommer en fjärdedel på den 

långsamma delen, så därför sticker den ut lite extra där. Sen kommer ordet malte på första 

slaget i takten, men även på ett för-slag så ordet sjungs på 3 sextondelar, men första stavelsen 

sjungs över 2 toner vilket, som nämnts tidigare, känns lite mer utdraget och gör ordet mer 

intressant. Blätter sjungs på 4 sextondelar, 2 sextondelar på var stavelse. Det känns även här 

som en utdragen längtan av att få komma till sista tonen i rörelsen, men rörelsen landar på 

första slaget i nästa takt där vi finner ordet da, som landar på tersen i tonarten, alltså tonen A. 

Sedan upprepas hela frasen med lite annan melodi och rytmisering. Nyckelorden markeras 

ungefär på samma sätt som innan, men denna gång så är tonhöjden lägre på första delen och 

går i en nedåtgående rörelse som får frasen att kännas mer ledsam och innerlig. Nästa del av 

frasen börjar på samma tonhöjd som första gången, men denna gång så är inte C högsta tonen, 

utom Bb, och den tonen förekommer på ordet blätter. Ordet sjungs på två åttondelar, och går 

ner från Bb till A, och därifrån går den ned till F på ordet da, vilket jag upplever som att vi går 

ned i sorg på samma sätt som vi nu har en lägre högsta tonhöjd i denna fras. 

 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 31-38. 

 

”Doch an dem fensterscheiden, wer malte die blätter da?” Är också fylld av en positiv 

längtan. Jag tänker att första gången det sjungs så kan man sjunga det som om man minns 
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något positivt från förr. Men andra gången man sjunger det, är det mer effektfullt om det man 

minns bringar smärta. Som att man dömer sig själv för att man tror på något som inte finns. 

Som att man ser våren som en otrolig myt, och känner sig dum för att man tänker tanken.  

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 38-42. 

 

”Ihr lacht wohl über den träumer, der blumen im winter sah?” Du skrattar nog åt drömmaren, 

som blommorna om vintern såg? Nyckelord, Lacht, über, Träumer, blumen, vinter och sah. 

Alla dessa ord är på betonad taktdel, och tillsammans beskriver orden hela händelsen bra, det 

gör inte så mycket om man skulle vara otydlig på orden mellan, men det är viktigt att ha med 

alla dessa. Frasen börjar med upptakt och ordet lacht på första slaget i takten, men lacht 

sjungs över 2 sextondelar i nedåtgående rörelse från F till tonen Db, som inte är med i 

tonarten som gör det mer dystert och osäkert, och känns förvarnar om att inte karaktären är 

glad. Denna bit är skriven i lågt register och i låg dynamik, och med texten och melodin blir 

det väldigt sorgset. Det är först på ordet winter man kommer lite högre i tonhöjd. Men det 

innebär inte lycka. Tvärt emot, det är där som smärtan är störst, när han kommer från att 

sjunga Eb och Db som inte är med i tonarten så blir nästa ton F och sedan ett Bb och på tonen 

Bb börjar ordet winter. Och den andra stavelsen i winter sjungs på tonen Db igen, men en 

oktav högre än tidigare. När melodin flyttar sig på det viset i denna bit så känns inte denna 

uppåtgång i tonhöjd som något positivt, känns snarare som när man vill säga något och är nära 

till gråt, och rösten nästan spricker. Sen sjungs ”der blumen im winter sah?” en gång till. Men 

då i en nedåtgående rörelse med tonerna Bb- Ab-F, och sjungs med tonen Ab istället för tonen 

A så det blir ett F-moll i slutet istället för F-dur.  

 

I den här delen är sorgen som djupast och han klandrar sig för att drömma om våren, och det 

är en fras som bör sjungas stillsamt. Ordet träumer bör markeras som det mest smärtsamma 

ordet. Nästa del upprepas och första gången man sjunger det så går tonhöjden ganska högt och 

bör sjungas som att man är djupt berörd och rösten nästan kan brista. Men upprepningen 

tänker jag kan kännas tom, som att man inte bryr sig alls längre, gett upp på att något kan bli 

bra. Så slutar första halvan av stycket, andra halvan är en repris på första med annan text. 

Melodin är den samma efter reprisen, så melodin fungerar på samma sätt som innan. Och allt 

som påverkades av melodin tidigare kommer påverkas liknande andra gången.  
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F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 43-52. 

 

”ich täumte von lieb um liebe, von einer schönen maid” Jag drömde om kärlek och kärlek, om 

en vacker flicka. Men den frasen är stycket tillbaka i drömlik förundran, och man längtar efter 

kärleken. De ord som måste markeras extra i denna del är Lieb, Liebe och schönen. Ord som 

lyfter fram den härliga känslan. Dra ut på ordet Lieb och Liebe som om man njuter av att bara 

säga det.  

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 53-56. 

 

”von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit” Om hjärta och kyss, om nöje och 

salighet. Här är situationen snarlik som förra frasen. Det är viktigt att lyfta fram suktandet i 

Herzen, Küssen och Seligkeit, dra ut på notvärdena lite. Sedan kommer en upprepning, och på 

upprepningen så fraseras orden lite olika. Första gången det sjungs så är Seligkeit längst 

sjungen på sista stavelsen, och andra gången är det första stavelsen. Seligkeit tycker jag i detta 

fall är jämförbart med det svenska ordet härlighet. Och jag tänker att första gången jag sjunger 

ordet kan jag tänka att jag sjunger det som om jag inte vill att ordet ska ta slut, och därför drar 

på sista stavelsen. Men den andra gången drar man på kärnan i ordet ”salig” eller härlig, som 

också är kärnan i textraden. 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 57-61. 
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När ”Schnell”-delen kommer upprepas samma text som innan reprisen, till viss del. ”und als 

die Hähne krähten, da ward mein Herze wach” och när tupparna gal, då var mitt hjärta vaket. 

Här förklaras inte bara samma sak en gång till, utan man fortsätter även beskriva 

uppvaknandet genom att använda ordet herze istället för att använda auge igen. Nu är även 

hjärtat vaket, känslorna samlar sig och kommer tillbaka till verkligheten. 

 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 62-69. 

 

”Nun sitz ich hier alleine und denke den traume nach” nu sitter jag här ensam och tänker om 

drömmen. Första halvan av denna fras är tänkt att sjungas i svag nyans och musikern sträva 

efter att visa den dystra ensamheten. Men andra delen kokar av skuld och ilska till den dröm 

om lycka som plågar honom. Frasen upprepas, och det är lämpligt att ta ut känslorna ännu 

mer, mer depression och mer ilska.  

 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 70-78. 

 

”Die augen schliess ich wieder, noch schlägt das herz so varm” ögonen stänger jag igen, 

hjärtat slår så varmt. Den här frasen upplever jag svårast i hela stycket att få intressant. 

Melodin har vi redan upplevt innan reprisen, och texten upprepas två gånger, och det är extra 

viktigt att försöka hålla materialet intressant genom små förändringar. Det som gör det extra 
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svårt är att delen innan har rätt mycket driv i sig själv, med högre tempo och starka 

nyansskillnader. Nu krävs mer av sångarens interpretation. ”Die augen schliess ich wieder” 

sjungs första gången i ett lite högre tonläge än andra gången så tänker jag mig att den bör vara 

lite mer intressant för karaktären första gången den sjungs, det kommer en upprepning på 

texten senare, men när karaktären säger det igen är det snarare något negativt. Jag tänker att 

karaktären känner förundran, förundran över att när han stänger ögonen, att han känner 

hjärtats värme, känner känslor som är glada i drömmen, trots att det är så kallt, trots att hjärtat 

är krossat. När texten upprepas så har den inte lika mycket rörelse i melodin, jag tänker att det 

syftar på att det är smärtsamt att känna känslor. Sorgen av att ha mist något som kan liknas 

med det han drömt om. Det gestaltas i musiken genom att ha mindre rörelse melodiskt, så det 

blir mer som att han inte vill visa sina känslor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 79-87. 

 

”Wann grünt ihr blätter am fenster? Wann halt ich mein liebchen im arm, wann halt ich mein 

liebchen im arm?” När grön-gör du bladen på fönstren? När håller jag min älskling i 

arm/famn, när håller jag min älskling i famn? Den sista biten text här hade kunnat uppfattats 

som desperat, som arg, som glad eller som sorgsen och så vidare. Men finns inte många 

alternativ kvar när man sjunger igenom stycket. Efter att ha sjungit frasen, och studerat dess 

toner så upplever jag den som mest sorgsen, men det finns även en liten gnutta hopp, 

åtminstone på första frågan. När han först frågar sig när han får hålla sin kära blir det en 

ganska hög stigning i tonhöjd som jag upplever som något desperat. Han vet dock att inget 

svar kommer att komma. Han lugnar sig lite, och frågar sig själv igen, denna gång i saknad 

efter kärlek, i en känsla av hopplöshet.  
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4.1.4 Reflektion 
 

När jag skulle använda mig av min analys tyckte jag att det fanns några problem. Min 

interpretation av texten var jag nöjd med. Men redan i tredje takten med sång, alltså takt 7 

tänker jag ändra lite i efterhand. Jag upplevde att när jag sjöng den frasen och de högre 

tonerna på ordet blühen så blev det svårt att ha en stadig klang när jag gick ned i dynamik, 

klangen blev mer luftig och ostabil, vilket jag vill förknippa mer med skörhet och sorg än 

innerlig lycka. Av denna anledning tog jag och letade efter ett sätt att få fram det budskap jag 

ville. Jag kom fram till att om jag sjöng innerligt och svagt i takt 5, där det är en lite lägre 

tonhöjd så kan jag hålla kvar den känslan även om jag gjorde ett litet crescendo i takt 7 till mp 

istället för p som det var innan. Att även göra ett litet crescendo på ordet blühen ger en känsla 

av att jag tycker om att sjunga det, och det ger en positiv förankring till ordet. Detsamma 

gäller för frasen ”von einer schönen maid” i stycket upprepning/repris. 

 
F. Schubert, Winterreise, Frühlingstraum. Takt 5-8. 

 

I ”schnell”-partiet var jag noga med att med skulle skilja dynamiken i frasen ”da war es kalt 

und finster”. Att båda gångerna den textraden sjungs, göra den svagare och textraden efteråt 

starkt. Men jag upplevde det hoppigt och lite otydligt. Dynamikförändringen kändes inte så 

viktig när jag väl hörde helheten med pianist. Så första gången jag sjunger den kanske jag 

ligger i dynamiken mf och sedan blir upprepningen av textraden i mp till f. Jag gör även 

likadant när ”Schnell”-delen upprepas i reprisen, dock med annan text. 

 

På sista frasen i ”Langsam”-delen har jag gjort lite olika från gång till gång. Där skrev jag 

tidigare att jag skulle sjunga det sorgset nästan bristande, vilket jag fortfarande tycker passar. 

Men jag varierar med att sjunga med fastare klang och mindre luftigt, i en mer bestämd sorg, 

lite förklarande och sorgsen ton. Jag kan själv inte bestämma mig vad jag tycker känns bäst, 

och jag tror att jag gör det som känns bäst i stunden. Texten jag sjunger kan upplevas olika för 

mig från dag till dag, inte i vad orden betyder, men jag kan tycka att det känns viktigare att 

lägga vikt på olika saker beroende på hur jag känner för just den dagen. Därför tänker jag att 

det är passande att lämna beslutet om hur jag vill göra med slutet åt mina upplevelser och 

känslor under sången. Utöver det tycker jag att jag har hållit mig till den riktlinje jag satte upp 

med min melodi och textanalys.  

 

Delarna där sångaren inte sjunger är det viktigt att man ändå är en del av verket och hjälper 

pianisten med att uttrycka den känsla som pianisten vill ge. När introt börjar i pianostämman 

tänker jag att det är viktigt att spegla den drömska melodin i sitt uttryck. Jag själv tänker på 

den vackra drömmen, går igenom de underbara händelserna i mina tankar i förväg så man kan 

delge den så exakt så fin som den var. Med ett lätt leende och en drömsk blick i fjärran. 

Mellan första delen och ”Schnell”-delen är det en kort paus med fermat. Under den pausen 

har jag upplevt att man behöver visa något i sitt uttryck som ger en bild av vad som komma 
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skall, så att det inte känns omotiverat. Jag brukar oftast göra en liten hastig rörelse med 

huvudet och se lätt förskräckt ut, som att jag blev väckt av något skrämmande, som går över 

till ilska. Efter ”Schnell”-delen så tänker jag att man vill förbereda inför ”Langsam”-delen 

genom att lämna ilskan och bli lite mer nedstämd och längtansfull. Då när man pratar om 

bladen på fönstren så tänker jag att man blir lite glad över det. Men det går fort över till ett 

förakt mot sig själv. Det tror jag dock är svårt att visa, men jag vill försöka visa att jag blir 

mer deprimerad mot sista delen. När ”Langsam”-delen görs i reprisen så tror jag att jag vill 

göra den mer plågad, eftersom texten inte anspelar lika mycket på glädje som första gången. 

Jag tänker att jag inte gillar att jag har känslor för att mina känslor gör ont. Sen när sista 

fraserna kommer är jag tom på känslor, på ett sätt som visar att jag inte bryr mig om 

någonting längre.  

 

Jag gjorde min melodiska tolkning med väldigt lite förkunskaper om harmoniken och 

pianisten roll. Så jag dök in i melodin och texten och förväntade mig spännande resultat och 

konflikter när jag och Pianisten, David Ericsson skulle mötas och spela tillsammans. Men 

våra tankar fungerade väldigt bra tillsammans och gjorde att vi kunde stort sett spela stycket 

tillsammans vid första repetitionstillfället, utan några större förändringar i efterhand. Det kan 

bero på att jag har hört stycket någon enstaka gång innan repetitionen så jag visste 

undermedvetet hur pianostämman skulle låta. Men jag vill tro att pianostämman är skriven 

efter melodin och att jag inte behövde tänka så mycket på pianot för att det är uppbyggt så att 

stämmorna följer varandra väldigt bra. Det som jag reflekterade över under våra repetitioner 

var att ”Schnell”-delen hade mer färg i pianostämman, och det var nog det svåraste att sjunga 

med pianist, första gången. Men det gick fort att komma över den tröskeln och bli mer 

tillsammans i vår tolkning. 

 

 

4.1.5 Reflektion på Videoinspelning 
 

 

På inspelningen av ”Frühlingstraum” känner jag mig överlag nöjd med hela min tolkning och 

insats. Men fortfarande några saker som jag märker att jag kan göra annorlunda. Jag tycker att 

jag håller en bra känsla genom första delen av stycket. Men jag gungar lite omotiverat ibland, 

men inget som stör jättemycket, men definitivt något som jag kan tänka på. Hela första frasen 

känns lugn och lycklig. Sjunger den lite tillbakadraget förutom ”von lustigen vogelgeschrei” 

då jag tar ut ordet schrei, men tycker att det känns ganska motiverat. När samma ställe 

kommer efter reprisen försöker jag hålla tillbaka litegrann, men tappar då lite av den 

klangfärgen jag hade innan, vilket känns lite tunt och klent istället. ”Schnell”-delen är jag 

också nöjd med, känns som jag följer min anvisning ganska väl, men följde inte notbilden till 

hundra procent, då jag inte gick ned en hel oktav på sista ”es schrieen die raben vom dach”, 

men inget som märks om man inte vet om det. Går att jämföra med andra gången jag sjunger 

det, för då sjunger jag rätt toner. Den lugna delen känns också bra men på ordet lacht så råkar 

jag göra något med rösten och lägger till en extra ton, vilket var omedvetet och märkte det 

inte fören jag studerade inspelningen i efterhand. Samma gäller för denna fras, att jag sjöng 

rätt toner efter reprisen. Och slutet störde jag mig lite på hur jag rörde mig när jag slutade 

sjunga. När jag gjorde det kändes det motiverat, men det ser snarare ut som att jag bara väntar 

på att David (pianisten) ska spela klart, och att jag känner att stycket slutade när jag slutade 
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sjunga. Så där skulle jag nog bara stått still. Men som nämnt tidigare är jag ändå nöjd med 

min tolkning. 

 

 

 

4.2 Nr 12, Einsamkeit 
 

 

Det här stycket har jag börjat med text. 

Jag har gjort samma process som med ”Frühlingstraum”, men börjat med texten, och sedan 

provat sjunga nästan direkt, där det uppstod problem. Sedan fortsatte jag att lära mig det i 

helhet och utantill som med ”Frühlingstraum”. 

 

4.2.1 Textanalys 
 

 

”Einsamkeit” började jag med att läsa texten ett antal gånger för att lära mig den utan till men 

kom ganska tidigt i processen fram till att jag inte hade något att relatera texten till, vilket gör 

det svårare att komma ihåg. Jag fortsatte med att översätta texten så att jag fick en känsla för 

textens handling och vet vad jag säger ordagrant. 

 

 

Einsamkeit                                  Ensamhet 

 

Wie eine trübe wolke                  Som ett mörkt moln 

Durch heit're lüfte geht               Genom klar himmel far 

Wenn in der tanne wipfel           När i grantopparna 

Ein mattes lüftes weht                En matt bris blåser 

 

So zieh ich meine strasse            Så går jag min väg 

Dahin mit trägem fuss                Då med trög fot. 

Durch helles, frohes leben,         genom ljust, fröjdligt (lyckligt) liv 

Einsam und uhne gruss               Ensam och utan hälsning 

 

Ach dass die luft so ruhig!          Åh, att luften är så lugn 

Ach dass die Welt so licht!          Åh, att världen är så ljus 

Als noch die Stürme tobten,        När stormen fortfarande rasade 

War ich so elend nicht.               Var jag inte så eländig (olycklig) 

 

Denna sång handlar om ensamhet. Den beskriver hur han glider ensam genom en klar 

himmel, med tung fot och utan att möta någon. Stormen som har drivit honom fram har 

stillnat och nu är han lämnad åt sina tankar där han reflekterar över hur ensam han är. Jag tror 

personligen att det är en metaforisk storm, en storm av känslor, upprördhet och sorg. Nu när 

han inte är lika djupt rörd av sorgen så kan han reflektera över sin situation. Han har i första 

sången, ”Gute nacht”, lämnat det hus där hans älskade en gång var. Vilket jag misstänker 
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betyder att det var en olycklig kärlek eller någon som gått bort som karaktären i cykeln 

fortfarande älskar. Men nu när sorgen känns längre bort, då känns ensamheten närmare.  

 

 

 

4.2.2 Analys på text och melodi ihop med tankar om hur det ska framföras 

 

 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 6-10. 

 

Första textraden är ”wie eine trübe wolke durch heitre lüfte geht”, som ett mörkt moln genom 

klar himmel far. Melodin strävar mot ordet wolke och ordet geht. En två delad fras, som 

landar helt på ordet geht, men har en kort dragning på ordet wolke, i form av fjärdedelsnot. 

Första frasen är väldigt stillsam och sätter beskriver titeln i melodi och text. Speciellt när jag 

vet titeln på stycket är det lätt att känna ensamheten i den stillsamma och mollklingande 

melodin. Melodin har sextondelar, som i sig kanske inte känns så stillsamma. Men jag 

upplever att tonupprepningarna och den lätta harmoniken i melodin får sextondelarna att 

kännas mer stillsamma med tanke på att inte så många nya saker händer tätt inpå varandra. 

Detta är ännu mer tydligt i nästa fras då samma melodiska slinga upprepas och känns därför 

ännu mindre utstickande. Detta stycke upplever jag inte har samma tydliga nyckelord som 

”Frülingstraum”. Det känns istället som ett melodiskt recitativ och har förstås viktiga ord men 

texten och musiken är i lägre tempo och tror att det är lättare för lyssnaren att höra berättelsen. 

Speciellt då den inte försvinner i en svårlyssnad melodi. 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 11-15. 

 

Nästa textrad är ”wenn in der tanne wipfel ein mattes lüftchen weht”, när i grantopparna en 

matt bris blåser. Största betoningarna på denna bit text blir på orden wipfel och weht. Jag 

upplever att Schubert är väldigt bra på att markera ord som är viktiga för att förstå handlingen, 

han markerar orden med smarta melodier som lyfter fram de viktiga orden. Jag vet inte hur 

man beskriver denna typ av melodi i Tysktalande länder. Som svensk skulle jag vilja kalla 

den flytande eller svävande, vilket jag även tycker är passande för textens betydelse. 
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Karaktären relaterar till sig själv som ett planlöst svävande moln. Jag tänker mig denna del i 

legato för att få den flytande, svävande känslan. Jag vill försöka spegla den smärtsamma 

tomheten i mitt uttryck, ett uttryck av sorg och stillhet. 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 16-24. 

 

”So zieh ich meine strasse dahin mit trägem fuss”, så går jag min väg då med trög fot, är en 

fras som också känns ganska svävande, men nu börjar musiken röra sig i ett större register. 

Denna del känns dock lite mer glad än den tidigare trots att den fortfarande känns 

melankolisk. Glädjen beror mest på det staplade D7 ackordet på ordet meine. Den här biten 

melodi slog mig först som något konstig, men när jag tänkte på nästa bit text, ”durch helles, 

frohes leben, einsam und ohne gruss”, genom ljust, fröjdligt (lyckligt) liv, ensam och utan 

hälsning, så blev det lite klarare. Jag tolkar det som en sarkastisk glädje, då karaktären inte är 

lycklig. Men det finns mest troligt lycka runt om i den värld där han går ensam fram och jag 

tänker mig känslan att ju mer lycka runt omkring desto mer sorg för den som ledsen är, mer 

isolering och emotionell distans från omvärlden. Jag vill tro att man ska ha kvar den 

stillsamma ensamhetskänslan genom denna del också. När melodin stiger uppåt bör jag hålla 

dynamiken kontrollerad och runt mf. Jag tror att man ofta kan göra ett lätt crescendo för att 

öka intensiteten och göra det mer intressant. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg 

känslan man vill förmedla också, jag kanske håller mig till en maxdynamik på mf.  

 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 25-28. 

 

Nästa fras är ”Ach, das die luft so ruhig! Ach, das die welt so licht!”, åh, att luften är så lugn 

åh, att världen är så ljus. Här är det ungefär samma koncept som frasen innan. Han beskriver 

skönheten runt omkring honom som känns plågsamt ljus och fin förhållande till hans mörker. 
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Melodin känns som en blandning mellan glad och osäker. Den byter tillfälligt tonart i melodin 

på ett sätt som känns nytt och osäkert, men melodin är för det mesta i dur. Upptakten är ett F# 

men sedan går resten av melodin som om det vore F-dur. 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 29-33. 

 

”Als noch die stürme tobten, war ich so elend, war ich so elend nicht”, när stormen 

fortfarande rasade var jag inte så eländig (olycklig). Denna del är den som bryter mest mot 

den känslan vi först bemöts av i sången. Den innehåller mer toner som är tonartsfrämmande 

och i det här fallet upplever jag det som ett uttryck av misstycke och ilska. Hela biten från 

”ach das die luft so ruhig” till ”war ich so elend nicht” upprepas, men i starkare dynamik. Jag 

upplever det som ännu mer av de känslor som nämnts tidigare, ilska och orättvisa, som att det 

är världen som behandlar karaktären orättvist. 

 

 
F. Schubert, Winterreise, Einsamkeit. Takt 34-48. 
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Innan upprepningen så tänker jag mig att karaktären börjar bli irriterad, irritationen är något 

som kommer att stiga eftersom till mer intensiva känslor. Jag kommer att spegla denna 

stigande intensitet i dynamiken. Jag kommer att sjunga ”als noch die stürme tobten” i en 

dynamik som blir starkare, mp crescendo f. f kommer jag att sjunga på ordet stürme och 

under ordet tobten. Efter det kommer jag sjunga i lägre dynamik. Jag kommer under 

pianopartiet mellan ”als noch die stürme tobten” och ”war ich så elend” att gå in i en känsla 

av sorg och lämna lite av ilskan bakom mig. Efter det sjunger jag resterande text i en mer 

lågmäld och sorgsen ton. Jag kommer även att sjunga liknande dynamiker under 

upprepningen av texten, men jag tänker att jag kommer att ta ut dynamikerna lite mer andra 

gången, lite starkare respektive svagare. Det gör jag mest för att försöka uttrycka och visa 

känslorna ännu mer. 

 

I den här sången så behövs inte så starka dynamiker, det viktiga är att få fram budskap och 

känslor. Det kan låta som en utskällning om man bara sjunger starkt utan syfte. Därför är det 

viktigt att tänka igenom varför man bestämmer sig för att sjunga en specifik dynamik. Jag 

tänker att om jag skulle sjunga hela cykeln så skulle jag hålla ned dynamiken för att det inte 

behövs starka partier i varje sång, det behövs förändringar i dynamik men jag använder inte 

min starkaste dynamik i varje sång. Det kommer fler sånger med starka uttryck, så man hinner 

känna olika nivåer av dynamik i olika sånger. När jag framför denna som separat sång är det 

smartare i min mening att sjunga lite starkare nyansskillnader än om jag skulle sjunga den i 

sammanhang, jag tror det är uppskattat med stora nyansskillnader. Jag tror att denna sång är 

ett stycke som i vanliga fall lätt försvinner i mängden av fantastiska bitar i denna cykel. Även 

om jag tycker att denna också är välkomponerad och bra, så kan den glömmas bort på grund 

av att den är mer stillsam och inte sticker ut lika mycket som ”Frühlingstraum” och andra 

sånger.  

 

 

4.2.3 Reflektion 
 

 

Det var svårt att börja med bara texten, det kom jag fram till tidigt. Jag lär mig bäst när jag 

förstår vad jag håller på med och tyska kan jag inte flytande. Jag började med att översätta 

texten innan jag gick vidare, vilket var till hjälp men det var fortfarande svårt att minnas alla 

ord. Men jag separerade rytm och melodi, och pratade igenom texten i de angivna rytmerna. 

Det hjälpte mig minnas texten, men jag kände mig ändå lite osäker på texten, ända tills jag 

började med melodin samtidigt. Det var väldigt mycket svårare att hoppa från att bara läsa 

texten till att sjunga melodin samtidigt, om man jämför det med att kunna melodin och sedan 

sjunga texten samtidigt. Jag insåg i detta att jag har överlag lättare att komma ihåg musik än 

text. Detta kan nog variera beroende på språk, men det får bli ett senare projekt att ta reda på 

detta. Just nu var det lättare för mig att minnas texten när jag relaterade den till melodin. Det 

kan definitivt vara en fördel att studera texten innan ändå. Speciellt när man kanske reser eller 

har ont om tid att faktiskt sjunga, men utöver det är det med största sannolikhet smidigare för 

mig att börja med melodi.  

 

Jag upplever att jag hade fler saker jag inte var nöjd med i interpretationen och analysen i 

”Frühlingstraum”. Men jag tror att det kan bero på att den här är i lite långsammare tempo och 
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att det är lite lättare för mig att sjunga. Det innebar att jag inte behövde ändra något på grund 

av något sångtekniskt. Men jag har under min instudering varit lite osäker på vilket tempo jag 

ville ha. Men har eftersom ökat tempot lite och det känns betydligt bättre. Tempot som jag har 

på inspelning är lite högre än det jag tänkte ursprungligen, och jag har även efter 

inspelningeng ökat tempot lite till. 

 

 

4.2.4 Reflektion på videoinspelning 
 

 

Är överlag nöjd med inspelningen. Känns ungefär som jag hade tänkt, känner mig dock 

mindre tydlig och mer osäker på denna inspelning än inspelningen av ”Frühlingstraum”. Mitt 

uttryck känns ibland lite oplanerat. Som i introt på stycket kändes det lite otydligt vad jag 

tänkte. Men tidigt i sången känns det bra, jag ropar inte för mycket, utan håller mig på en bra 

nivå i dynamik, som får det att bli mer intressant, men som inte förstör stämningen. Jag skulle 

kanske kunna dra ner på dynamiken litegrann på de uppåtgående melodislingorna, men 

uppskattar hur det lät. På inspelningen gungar jag omedvetet och det har inget med mitt 

planerade sceniska uttryck att göra. Jag byter ganska ofta riktning och tittar åt olika håll. Att 

byta riktning eller titta på något annat är en teknik som kan användas för att visa publiken att 

nu händer något nytt, men nu tycker jag att jag har gjort det mer än vad som behövdes för en 

så stillsam sång. Skulle jag göra om det här så skulle jag nog stå mera stilla, förutom på de 

starka partierna, då känns det mer motiverat och mer effektfullt. Om jag ska sammanfatta 

detta kort upplever att jag hade lite spritt uttryck, men känner mig ändå nöjd med denna 

version. 
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5. Diskussion/konstnärligt resultat  
 

När jag tyckte att jag kunde ”Frühlingstraum” nog bra för att öva med pianist utantill så 

beräknade jag fel, det kändes bra i övningsrummet. Jag visste att textfraserna satt ganska bra i 

minnet och var kopplade till de olika melodierna, men något var ett problem är att fraserna 

kommer två gånger då stycket sjungs med en repris med ny text. Vilket gör att orden jag lärde 

mig för varje fras passar på två ställen i stycket, inte i styckets handling men rytmiskt och 

melodiskt, vilket gjorde att jag blandade ihop det några gånger. Så det antar jag är en lätt fälla 

att fastna i om stycket har upprepningar och man börjar med att utgå från melodin. Jag insåg 

att jag behövde något sätt att snabbt befästa texterna där de skulle vara. Så jag provade att öva 

med att betona första stavelsen i varje fras så jag befäste starten på varje fras ordentligt. 

Resterande ord i fraserna var lättare när man hade starten på varje fras självklar. Så överlag 

kändes det ganska bra att lära in på detta sätt. 

 

När jag började instudera ”Einsamkeit” visste jag att jag skulle ha lättare att instudera detta 

stycke, då det är i lägre tempo, kortare och i en bekväm tonhöjd för mig. Jag var orolig att 

stycket skulle vara för lätt för mig att lära mig. Jag tänkte att om stycket jag börjar med texten 

är lättare att instudera än stycket jag börjar med melodi, kommer jag att uppleva att lära mig 

texten är lättare. Jag känner nu att jag har lättare för melodi, detta är märkbart i båda styckena. 

Jag har haft problem med texten på båda styckena, trots de olika arbetsmetoderna. Dock var 

det mest problem med texten på ”Einsamkeit” där jag skulle utgå från texten. Behövde först 

lära mig översättningen, men det räckte inte helt, så läste texten i rytmen från sången, då blev 

det lättare att memorera. Men jag tror att jag inte befäste texten helt i minnet förrän jag 

kopplade den med melodin. Det känns skönt att få lite mer koll på vilket sätt jag har lättast att 

lära mig. Jag har inte vetat det här om mig själv tidigare, vilket jag tycker konstigt att jag inte 

har tänkt på, nu när jag upplever så stor skillnad. Antingen får jag jobba med text och musik 

samtidigt eller melodi först för en mer effektiv instudering.  

 

Utöver att jag insåg att jag tyckte att det var lättast med melodi i början så upplevde jag ingen 

större skillnad i resterande instudering. Jag har valt att inte skriva så mycket om hur svårt det 

var att instudera resterande av styckena på grund av att det inte var så stor skillnad efter de två 

valda instuderingsmetoderna. Möjligt att jag hade lite svårare att lära mig ”Einsamkeit” 

utantill, men inget som var så tydligt att jag kan säga att det beror på att jag började med 

texten.  

 

I harmonik har jag inte varit så insatt under denna instudering och tolkning. Har mest lärt mig 

styckena och analyserat i samtida skede, för att få ett djup i styckena. Dock har harmoniken 

ändå spelat en stor roll i hela styckena och hjälpt mig att hitta klara uttryck och känslor. I 

framtiden om jag gör liknande projekt kommer jag nog analysera ackorden och 

pianostämmans roll lite mer. Nu har jag mest baserat mina tankar och min analys på hur 

sångstämman är, och haft pianot som hjälpmedel för att lyfta fram det.  

 

 

 



27 

 

Jag och David (pianisten) har kommit överens kring det mesta under projektet och jag känner 

inte att det blev så stor skillnad från min ursprungliga vision när jag repeterade första gången 

med David. Vi hade några meningsskiljaktigheter under repetitionen med ”Einsamkeit”, som i 

stil med differenser i tempi och möjligtvis några små detaljer, men inget som inte gick att lösa 

på kort tid. 

 

Det har definitivt hjälpt mig att lära mig så mycket om styckena. Mina analyser och min 

instudering har gjort att jag har en djup förståelse av styckena. Även om den skulle skilja sig 

från kompositörens eller textförfattarens tankar så jag byggt upp en bild i mitt huvud som jag 

tar hjälp utav när jag ska sjunga. Finns mycket att hämta i att bara ha analyserat texten, och 

ännu mer med melodin därtill. Jag reflekterade inte jättemycket över detta tidigare när jag 

gjorde mina analyser. Men när jag sjöng en konsert så valde jag att ha med ”Frühlingstraum” 

och ”Einsamkeit”. Jämfört med de andra styckena som jag hade instuderat för konserttillfället 

så var det lättast att hitta uttryck och känslor i dessa stycken. Jag visste vad texten betydde 

och kunde översättningarna ordagrant på alla sångerna. Men den djupa analysen som jag 

gjorde på ”Winterreise” gjorde att i de styckena fanns det mer tydliga känslor att hämta, ta 

fram och visa under framträdandet. Kändes definitivt bättre för mig att ha så tydlig koll på allt 

jag kan och vill uttrycka, och även de underliggande meningar som finns i musik och text. Det 

gör mig säkrare och jag tror även att det syns ut. Jag tror inte jag speglar en otrygghet i de 

andra styckena, men just bitarna från ”Winterreise” kändes snäppet vassare och mer 

genomtänkta. 

 

Jag har tidigare haft problem med att komma ihåg text på stycken jag har arbetat med och 

sedan lämnat orörda ett tag. Jag misstänkte att jag skulle minnas texten på ”Einsamkeit” bättre 

då jag började befästa det som kändes lättast att glömma, alltså texten. Men nu i efterhand 

tänker jag att det inte blev någon större skillnad när det väl gällde att komma ihåg texten. 

Dock så har jag jobbat så mycket med båda styckena att jag just nu inte har problem med 

texten på någon utav styckena.  

 

Överlag under detta arbete hade jag väntat mig mer motgångar, det känns som att jag hade fått 

ut mer av det om jag hade stött på mer problem. Då finns det mer att reflektera över och mer 

som kan förändras. Dock har jag fått ut mycket information trots så få motgångar, men jag är 

glad över att jag fick en stor skillnad mellan mina instuderingsalternativ, då det är en viktig 

punkt för mig i detta arbete. 
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7. Partitur 
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