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Abstrakt: 

Jag har ägnat mig åt en studie i gehörsinlärning där cellorepertoar instuderas bara med hjälp 

av inspelningar och medmusikers guidning, där jag även spelar utan hjälp av synen med 

hjälp av en ögonbindel. Resultatet är anmärkningsvärt då jag fick erfara många upplevelser i 

min inlärning, både i positiv och negativ bemärkelse. Intonation var en av sakerna som blev 

belyst och som också förbättrades, samt hur man färdigställer ett stycke utan att alls sett 

noterna. 
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Bakgrund 

 

Jag har länge tänkt på en dokumentär jag såg när jag var liten The musical genius (the blind 

pianist) och minns att jag tyckte det var så fantastiskt hur han kunde lära sig att spela allt 

trots att han var blind. Jag har aldrig reflekterat över att efterlikna det någonsin själv utan 

snarare reflekterat över att jag alltid haft lättare att ta efter det jag hör snarare än det jag 

läser från noter. Notläsning har jag, sedan jag började spela cello, upplevt varit en svårighet 

och ett hinder för mig. Det är den mest avgörande faktorn i hur man lär sig ett instrument då 

man tar till sig information via notläsningen. För mig kändes notläsningen mest som en 

jobbig mur att ta sig över innan jag kunde förstå musiken. 

 

Vad är då gehör? Gehöret är en slags medvetenhet och en förståelse över det hörda för att 

sedan kunna gestalta det. I Sture Brändströms undersökning På gehör eller med noter 

(1989) skriver Brändström om ”gehörsspelare” och ”notspelare”. Där redogör han vad 

skillnaden är mellan dessa. Hans undersökning visar att notspelare oftast har större 

musikalisk frihet samt en större precision när det gällde att orientera sig i det musikaliska 

materialet, medan inlärningsprocessen hos gehörsspelare är betydligt kortare och även 

hade en mer medveten ackordsuppfattning.  

 

Då jag själv började spela cello på mellanstadiet så började jag att spela efter noter direkt. 

Jag kände aldrig något för noterna jag fick och hade väldigt svårt att applicera det som stod i 

noterna i mitt cellospel. Det var inte förrän jag lärt in och övat tills jag kunde hela styckena 

utantill som jag började förstå musiken och vad det var jag egentligen gjorde. Då började jag 

känna något för det jag läste i noterna – som jag i och för sig inte längre använde. 

 

Min första cellolärare pratade med mig om Suzukimetoden men det prövades aldrig med 

mig. Det är en metod som utvecklades av violinisten Shinchi Suzuki ifrån Japan. I 

Välkommen till Suzukivärlden av Sven Sjögren (2010) får man veta att metoden bygger på 

att barn ska lära sig att spela instrument endast genom att härma det läraren spelar eller gör 

med instrumentet. Man har använt sig av den metoden på barn i väldigt tidig ålder som 

spelar fiol, cello, piano, flöjt och andra instrument. Då barnet inte blir instruerad teoretiskt 

eller med någon notbild så kommer barnet att av sig själv instinktivt lära sig att spela rent 

och rytmiskt korrekt då man rättar sig efter sin lärare.  

 

Ragnhild Dominique gjorde en undersökning om undervisning av Suzukimetoden på flöjt. I 

sin undersökning Raka rör och böjda munstycken (1999) skriver Dominique, och citerar 

Madsen (1990), att ett sätt för läraren att lära ut utan att använda krångliga ord är genom 

härmning. Dominique fortsätter, och citerar Perkins (1993), att istället för att Suzukiläraren 

ska anmärka på alla fel och brister i elevens spel, ska man istället vara en förebild själv. 

Vidare skriver Dominique att inom instrumentalundervisningen är man mest fokuserad på 

teknik framför gehöret men att inom Suzukiundervisningen är båda delarna lika stora. 

Dominique skriver också, och citerar Hammershj (1997), att det finns viss kritik riktad mot 

Suzukimetoden då man menar att alla inte passar in i ett visst system, exempelvis 

Suzukimetoden.
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För min del har gehöret känts mer självklart jämfört med notläsning och därför kände jag att 

jag ville testa att bara fokusera på gehöret och testa att ta andra vägar för att instudera 

stycken på samma sätt som om jag läst noter. 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka ett tillvägagångssätt för att instudera cellorepertoar, 

som vanligtvis är associerad med notationsbunden inlärning, genom gehörsspel. Arbetet 

söker vidare förstå musikerns lyssnande oberoende av visuella intryck. Detta syfte kan 

vidare specificeras genom följande forskningsfrågor: 

 

-Vilka fördelar respektive nackdelar erfar jag vid gehörsbaserad inlärning av partiturbunden 

musik?  

- Vilka skillnader upplever jag mellan instudering från en CD-inspelning jämfört med 

instruktioner från en cellist i realtid? 

Metod och material 

Till det här arbetet valde jag att jobba med tre olika stycken som jag lärde in genom att bara 

lyssna på inspelningar. Min tanke med detta var att använda mig av två olika metoder på tre 

olika stycken som i sin tur då kommer att kräva tre olika sorters inlärning och interpretation 

av mig. Som ett komplement för att komma så nära gehörsinlärning som möjligt valde jag att 

spela allt i examensarbetets syfte med ögonbindel. 

 

Vidare för att ha någon litteratur referera till valde jag att läsa Välkommen till Suzukivärlden 

av Sven Sjögren (2010) och På gehör eller med noter (1989-04-08) av Sture Brändström, 

samt Raka rör, böjda munstycken (1999) av Ragnhild Dominique. 

 

Planeringen kring valet av styckena utgick utifrån att jag ville ha en svårighetsgrad på 

styckena där jag själv ansåg att det skulle bli krävande att jobba igenom, både 

inlärningsmässigt och spelmässigt. Vidare ville jag ha ett stycke skulle vara för solocello, ett 

stycke som krävde något sorts ackompanjemang och ett stycke där cellon skulle ha rollen 

som ett mer ackompanjerande instrument i en ensemble. Utifrån detta ville jag använda mig 

av två olika metoder som jag väljer att kalla metod 1 och metod 2. Den ena (metod 1) att 

instudera repertoar genom att lyssna och spela efter befintliga inspelningar med 

framstående cellister, den andra (metod 2) instudera repertoar genom instruktioner av en 

cellistkollega. Tillvägagångssättet ska appliceras på tre olika typer av cellorepertoar: ett 

solostycke (metod 1), en cellokonsert (metod 2. Framfört med inspelat 

orkesterackompanjemang), en cellostämma i ett kammarmusikaliskt sammanhang (metod 1. 

Framfört i orkester, med ögonbindel). 

 

Till mitt arbete valde jag att spela: 

-Johann Sebastian Bach G-dur sarabande – metod 1  

-Joseph Haydn cellokonsert i D-dur sats 2 Andante – metod 2 
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-The Elder Scrolls, arrangerat av Oskar Lidström för skolans symfoniorkester och 

kammarkör – metod 1 

Genomförande 

Förstudie 

Ombra mai fú - Händel Xerxes Largo  

Det stycke jag började med i detta examensarbete var Ombra mai fú som också kallas 

Händels Xerxes Largo och som ursprungligen är en aria ur operan Xerxes av Händel. Jag 

skulle spela det här stycket och använda mig av metod 1 som innebar att jag skulle lära mig 

stycket själv bara med hjälp av inspelningen. Inspelningen jag använde mig av på spotify var 

ett arrangemang för symfoniorkester med solistiska inslag. Det var med andra ord inte för 

solocello. Jag fick rekommendationen av min cellolärare att försöka lära mig just det här 

stycket för att det skulle vara ganska enkelt. Jag valde att ha detta som ett slags förstudie 

som skulle ge mig någon slags uppfattning om hur jag lär mig genom bara att lyssna på en 

inspelning. Stycket var enkelt men jag kunde inte avgöra vad som var melodistämma och 

vad som var kompstämma. Det slutade med att jag hade lärt in bådadera. Jag märkte 

snabbt att jag sorterade stycket i fraser och hade bilder i huvudet som gjorde att jag kunde 

orientera mig på cellon. Det var som att memorera vilken låt som helst som man skulle gå 

runt och lyssna på och sedan nynna på kanske. Jag repeterade fraserna på cellon om och 

om igen innan jag lyssnade och lärde in vidare, för att veta att jag helt memorerat det.  

Jag hittade lite senare en version för orgel och cello men då jag redan kunde hela stycket 

och det kändes för enkelt att lära in så valde jag att ta bort det stycket för att hitta ett nytt. Att 

spela det här stycket kändes mest som ett test för att se om min teori att spela och lära in 

utan att varken se noterna eller mitt instrument under övningen alls var möjligt.  

 

Här är en video på när jag spelar så långt jag kom på Ombra mai fu: 

https://youtu.be/i_nAvly_uqI (inspelad 2018) 

Stycke 1  

Sarabande ur Bach cellosuite nr. 1 G-dur 

 

Bakgrund: 

Det stycke jag slutligen valde för denna del av arbetet blev Johann Sebastian Bachs 

sarabande i G-dur för solocello. Tidigare hade jag spelat hans sarabander i C-dur och i d-

moll, dessa efter noter. Jag har alltid dragit mig för att spela Bachs cellosuiter då jag alltid 

tyckt det varit svårt att tolka dem. Det finns inget riktigt ”rätt eller fel” och det är lite läskigt att 

man dessutom spelar helt utan ackompanjemang. Ingenting annat än du själv ska vara det 

som driver framåt. När man har noter som inte är Bachs originalnoter så kan man alltid spela 

som det “ska låta” eftersom noterna med de olika utgåvorna har angiven dynamik, som kan 

betraktas som ett slags facit.  

https://youtu.be/i_nAvly_uqI
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Sedan tidigare visste jag att Bach själv inte skrev ut någon dynamik i sina originalnoter, 

vilket kan ses i bildexemplet. 

 
   Bildexempel Bach G-dur sarabande 

Ville man ha något att gå på i dynamikväg så kan man köpa olika utgåvor som har angett 

olika dynamikförslag. Han skrev cellosuiterna som olika danssatser och dessa har sin egen 

“praxis” som man ska följa. Just sarabande går i tretakt med betoning på tvåan och är 

ganska stillsam i tempot. 

 

Inlärning: 

Min första instinkt gällande inlärningen av stycket var att jag ville lyssna på en inspelning 

med en cellist jag känner igen. Den första som kom upp när jag sökte på Spotify var cellisten 

Yo-Yo Ma. Rent praktiskt hade jag mobilen på notstället och sedan lyssnade jag på 

inspelningen medan jag satt vid cellon. Jag hade bestämt mig sedan innan att när jag skulle 

lyssna spelade det ingen roll ifall jag hade ögonbindeln på eller inte. Det skulle inte vara 

avgörande i min inlärningsprocess. Det var bara när jag skulle börja spela som jag satte på 

ögonbindeln. Något jag trodde skulle bli svårt var att orientera sig på cellon eftersom jag inte 

såg den. Vanligtvis när man spelar och inte läser noter riktas blicken mot stallet eller mot en 

eventuell spegel. Detta för att man gärna vill se vad man gör och om man vill ändra på 

något, om allt ser bra ut helt enkelt. Blicken vilar väldigt bra när man tittar på stallet. 

 
Bildexempel Vinkeln bakom cellon när blicken vilar på antingen cellon eller blicken lyfts till spegeln 

 

 

Jag blev positivt överraskad över att det var lättare än vad jag trodde med ögonbindeln. 

Speciellt eftersom jag alltid innan har sett vad jag har gjort, var jag har satt fingrarna och hur 
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jag har dragit stråken. Jag fick snabbt en annan känsla för cellon. Jag förlitade mig helt på 

muskelminnet, det var som att jag inte alls hade behovet av att se vad jag gjorde. 

Placeringen av fingrarna på cellon var det enkla, stråkföringen var dock svårare. Jag 

upplevde motstånd av att inte se, då det var svårt att uppfatta hur lång stråken var. Det blev 

direkt en annan klang än den jag vanligtvis har, eftersom jag inte visste var exakt jag var på 

stråken. Jag kände snabbt att jag inte helt vågade lita på min känsla för stråken. Något 

annat jag började tänka mer på var intonation. Under styckets inlärning var jag tvungen att 

tänka bort mitt intonationsfokus, då mitt absolut första mål med styckena var att lära in och 

sedan efter inlärningen öva på finliret med styckena. Det blev helt uppenbart för mig hur 

mycket jag slarvar med intonationen i vanliga fall när jag läser noter jämfört med nu när jag 

övar utan. Jag fick även känslan av att det är en av många saker som passerar i mitt 

informationsintag när jag läser noter. Jag upplevde dock att inlärningen och intonationen var 

två separata delar. Mitt uppvaknande för intonation under inlärningsprocessen var snarare 

en frukt av ögonbindeln. Innan har jag aktivt behövt tänka på intonationen för att sedan 

jobba med den. Oavsett om jag spelat efter noter eller utantill efter inlärning med noter. 

Gång på gång när jag satte mig i övningsrummet för att lära in det här stycket så satte jag 

också upp mål för hur långt jag skulle komma i stycket under tiden jag “lär in”. Den 

strukturen funkade väldigt bra. Det är något jag inte skulle ha gjort om jag hade noter. 

 

Vidare för att försöka få bukt med mitt problem med att jag inte vågade lita helt på min 

känsla över hur lång stråken var, försökte jag varje gång jag satte mig ner och skulle öva, 

med ögonbindeln på, ägna 5 minuter åt att dra långa stråk på alla strängar. Jag märkte att 

detta hjälpte. Jag blev tryggare allt eftersom. 

Stråkvändningar: https://youtu.be/G0ckiox14Jk (inspelad 2018) 

 

Det svåra med inspelningar är att du kanske inte får det du skulle behöva mest i början av 

en inlärningsprocess, nämligen ett stadigt tempo och tydliga toner utan du får hela den 

färdiga produktionen på en gång. Att höra Yo-Yo Mas tolkning var som att lyssna på ett 

språk du inte alls läst eller kan tala innan. Det var väldigt otydlig puls då han drog väldigt 

mycket i sina fraseringar. Det mesta i hans spel flöt ihop i mina öron. Jag fick ingen riktig 

uppfattning om stycket. När jag skulle lära in efter inspelningen med honom så fick jag höra 

väldigt mycket ton för ton då jag inte hittade något mer effektivt sätt att lära in. Jag trodde jag 

skulle lyckas lära in ”frasvis” då jag funnit att det var det mest effektiva under Händels 

Xerxes largo. Det var ineffektivt för min del att lära sig efter Yo-Yo Mas spel. Efter ett tag 

hittade jag en annan inspelning på när Mtislav Rostropovic spelar sarabanden. För min 

inlärnings skull så var den väldigt mycket mer tacksam att gå efter då han spelar mer i puls 

med tydligare linjer än vad Yo-Yo Ma gjorde.  

 

När jag sedan hade hela stycket i huvudet och kunde spela det på cellon ville jag börja öva 

på det. Ganska snabbt märkte jag att jag övade som jag vanligtvis övar på slutproduktioner 

av stycken där jag valt att spela utantill. Skillnaden var att nu låg det mesta av fokus på 

intonationen eftersom jag inte hade så stor möjlighet att korrigera teknik som jag kanske 

annars skulle reagerat på om jag sett mig själv i spegeln. Jag fick ett renare resultat än 

innan. Sen tidigare vet jag att man rekommenderar att öva i ett mörkt rum eller med en 

ögonbindel då det blir mer fokus på ett renare spel, jag har dock aldrig gjort det innan.  

 

 

 

https://youtu.be/G0ckiox14Jk


 

5 
 

Färdigställande av stycket: 

I takt med att jag började öva på stycket så ville jag också inrikta min övning mot hur jag 

tänkte mig min slutproduktion, så som jag ville ha stycket. Här dök frågan snabbt upp: Vad 

spelar det för roll att jag har ögonbindel alls när jag ändå inte ska få någon slags annan input 

än inspelningar? Inspelningar lyssnar man vanligtvis på i vanliga fall också när man lär in 

efter noter, för mig är det själva inlärningsprocessen som har gått annorlunda till här. Jag 

började tro mer och mer att jag inte var beroende av just ögonbindeln i det här fallet, att jag 

önskat jag kunde se vad jag gjorde. Jag var mer sugen på att titta och lära in efter noterna 

då det kändes lika meningsfullt att lära in via gehör som det hade gjort att lära in efter noter. 

Nu kändes det som att jag bara missade information som hade kunnat guida mig. 

 

När jag senare ägnade mig åt att färdigställa det jag lärt mig via gehör hade jag ju insett att 

jag inte alls gillade det Mtislav Rostropovic spelade, jag hade inte heller lika lätt för Yo-Yo 

Ma som flöt runt i mina öron. Mitt intresse för Bach är väldigt begränsat och jag fann ingen 

riktig väg att tycka om sarabanden i G-dur. Även om jag har någon slags uppfattning kring 

hur jag önskar att det inte ska låta så är det också svårt att veta hur man önskar att det ska 

låta. Det skulle inte vara poängen med arbetet att bara välja stycken jag visste att jag skulle 

tycka om och det här är ett resultat av det. Min egna önskan hade varit att få slippa tänka 

själv hur saker i stycket skulle vara. Hade jag sett noterna under inlärningsprocessen hade 

det varit enklare att veta var de brutna ackorden skulle leda, till exempel, och även om dessa 

skulle ske i ett upp-stråk eller ned-stråk. Jag hade även tagit del av den tryckta 

informationen i noterna och följt detta för att få ett färdigt resultat med värde. 

 

Bach slutproduktion:  https://youtu.be/SbNNq5FrlII (inspelad 2019) 

Stycke 2 

Haydn D-dur cellokonsert andra satsen - Andante 

Bakgrund: 

Jag har tidigare varit och sett en konsert när cellisten Ola Karlsson uppförde hela Haydns 

cellokonsert i D-dur tillsammans med Dalasinfoniettan. Det var en fantastisk konsert. Innan 

jag såg den konserten hade jag bara hört första satsen ur cellokonserten men jag minns att 

jag blev väldigt tagen av andra satsen. Den var stillsam och väldigt vacker. Jag har aldrig 

tidigare spelat den så jag tyckte att det kunde bli ett bra stycke nummer 2.  

 

Jag har försökt att undvika spela Haydns cellokonserter tidigare då jag tyckt de verkat för 

svåra, men upplevelsen av cellokonserten jag tittade på fick mig ändå att välja andra satsen 

av just denna konsert i D-dur.  

 

Jag har fått höra väldigt mycket under min tid på folkhögskola och av andra lärare att Haydn, 

Mozart och Bach är väldigt ”känslig musik”. Jag kan tänka mig att det beror på att de ingår i 

en så kallad standardrepertoar för högre musikutbildningar, och att det därför finns väldigt 

mycket praxis kring de kompositörerna som man måste göra rätt. 

Tidigare har jag själv spelat första satsen ur Haydns C-dur konsert och det stycket var inte 

alls det tekniskt svåraste jag spelat men det var något med spelstilen som gjorde att jag 

https://youtu.be/SbNNq5FrlII
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kände att det var svårare att fullborda. Haydn är just en sådan kompositör ,vars 

cellokonserter jag tidigare avvaktat med att spela. 

Detta stycke skulle läras in med hjälp av metod 2, som var med hjälp av annan cellist, och 

valde alltså Haydns D-dur konsert. 

 

Inlärning: 

Jag valde att lyssna på en inspelning från Spotify med cellisten Zuill Bailey. Likt Stycke 1 så 

satte jag upp mål för hur långt jag skulle ha lärt in varje gång jag satte mig med stycket i 

inlärningsprocessen. Skillnaden med Stycke 1 och denna cellokonsert av Haydn var att det i 

Haydn var så extremt tydliga fraseringar i spelet samt hur stycket är skrivet. Med en 

symfoniorkester i bakgrunden var det också enklare att förstå helheten när det alltid fanns 

någon sorts gående motor i det hela. Det var med andra ord väldigt lätt att lära in själva 

stycket och då det inte heller var några “konstigheter” rent tekniskt så var det faktiskt 

överkomligt att lära in stycket på cellon. Då menar jag inte att jag satte allt rent och perfekt. 

Skillnaden jag upplevde var att när jag spelade efter noter så satt min memorering och 

orientering i noterna och inte i huvudet. Jag lyssnade mindre när spelade efter noter men jag 

memorerade som bäst när muskelminnet fick gå efter det jag lärt mig via gehör. När jag 

lärde in så lyssnade jag på frasen. Sedan var det bara att ”gnissla” sig till rätt ton på cellon. 

När hela frasen sedan fanns på cellon så repeterade jag den tills jag verkligen var helt säker. 

Efter ett tag fanns den bara där. 

 

Här är en video från när jag var klar med själva inlärningen av stycket och nu skulle börja 

fokusera på att få det som jag ville ha det.  

https://www.youtube.com/watch?v=1URoG4AFqPc (inspelad 2019) 

 

Det mest intressanta med det här stycket och min inlärning var att jag faktiskt skulle få hjälp 

med eventuella inlärningsfel och även vad jag skulle ha för stråk samt om det stod 

information i noterna som jag inte fått med genom att bara lyssna. Vid tillfällena jag arbetade 

med den andra cellisten så spelade jag helt enkelt upp det jag kunde och cellisten följde 

med i noterna.  

 

Det uppstod genast problem. Det visade sig att på Zuill Bailey på sin inspelning hade lagt till 

egna ornament som inte fanns med i noterna. Med andra ord jag hade jag inte lärt in helt 

enligt original. Då det mesta av mitt fokus under inlärningsprocessen var att lära mig 

tonerna, samt var någonstans på cellon jag skulle vara, hade det i sin tur lett till att jag gjorde 

väldigt märkliga stråk som ledde till ogenomtänkta fraseringar. Spelet blir lätt väldigt stolpigt 

om man byter stråk efter behag och inte planerar stråken efter hur man vill musicera. Det 

blev väldigt relevant med stråkföring då det är en avgörande faktor för hur man vill ha sin 

färdiga produkt. Stråkföringen genomförs efter hur fraseringarna ska gå. Det blev stor 

skillnad, som jag aldrig tidigare reflekterat över, mellan att bli instruerad om stråkföring 

jämfört med tidigare när jag lärt mig stråkföring efter noter. När jag tog bort det enda jag gått 

på tidigare så blev det här kanske den svåraste delen i mitt arbete.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1URoG4AFqPc
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Stråkföringspraxis: 

    
Bildexempel på sen cellostråke 

Spets: Den svarta pilen pekar mot spetsen av en stråke. Där är kraften och klangen som 

minst. Det är lämpligt att börja ute vid spetsen om man till exempel vill ha ett crescendo, det 

är också lämpligt att spela ute vid stråkspetsen om man vill ha ett ljud utan kraft. 

Här är ett exempel på hur det låter när jag drar stråken på A-strängen från spetsen till 

froschen under 4 slag i 60bpm i en naturlig stråkföring. Man hör att det blir starkare och 

kraftigare ton längs vägen. Detta stråk kallas för Uppstråk. 

https://soundcloud.com/drombo-5/uppstrak?in=drombo-5/sets/examensarbete (inspelad 

2019) 

I noter noteras Uppstråk:  

 

Frosch: Den blåa pilen pekar mot froschen av stråken. Där är kraften som starkast och vill 

man börja i ett forte så är det lämpligast att börja vid froschen. Vill man göra ett diminuendo 

är det också en bra idé att börja vid froschen.  

Här är ett exempel på hur det låter när jag drar stråken på A-strängen från froschen till 

spetsen under 4 slag i 60bpm. Här hör man att kraften är stark i början och att det avtar 

längs vägen. Detta stråk kallas för nedstråk. 

https://soundcloud.com/drombo-5/nedstrak?in=drombo-5/sets/examensarbete (inspelad 

2019) 

I noter noteras Nedstråk:  

 

Efter denna kortfattade genomgång så torde det ändå vara tydligt hur viktigt det är med 

stråkföring för tonbildningen. Det är det som gör hela tonen. På samma sätt som man hör på 

de här enkla exemplen så skulle jag höra vad musikerna gjorde på inspelningarna. 

 

https://soundcloud.com/drombo-5/uppstrak?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/nedstrak?in=drombo-5/sets/examensarbete
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Jag stod nu inför den kanske svåraste utmaningen med mitt arbete: Hur skulle jag kunna ta 

emot information när jag hade ögonbindel?  

Att spela med ögonbindel under arbetet hittills hade faktiskt inte varit så svårt som jag innan 

trodde att det skulle vara. Faktum är att det hade gått ganska bra och långt över mina egna 

förväntningar. 

Men det hade blivit svårt nu vid tillfällena jag träffade min cellistkollega, då jag skulle ta till 

mig av vad hon instruerade när jag inte kunde se vad hon gjorde. Det var väldigt svårt med 

just stråkändringar. Suzukimetoden som jag hittills jämfört mitt tillvägagångssätt med går ut 

på att både höra och se vad den andre gör och sedan härma det. Tidigare har jag alltid sett 

stråkändringen och om jag inte sett någon annan göra det så står stråken i noterna. Det har 

varit ett fungerande och vinnande koncept för mig under min tid som cellist. Att höra 

stråkändringen var en utmaning. Det var något jag aldrig testat tidigare. Inte på ett så diret 

sätt som att se den. Jag och min cellistkollega hade problem med stråkändringar i mitt spel 

under gångerna vi träffades.  

 

Här är en video som visar på gångerna då jag träffade cellisten. 

https://studio.youtube.com/video/roc78b24RyY/edit (inspelad 2019) 

 

Detta gjorde mig nyfiken. Går det överhuvudtaget att höra stråkändringar? 

Jag blev helt enkelt tvungen att prova det. Jag bad en kompis, en violast, att spela för mig 

något så enkelt som “Spanien”. Jag bad henne att spela tre olika versioner: En där hon 

spelar alla toner fram och tillbaka. En där hon gör märkliga stråk men överdriver när hon gör 

dem, så att man inte kan missa att höra. I det sista exemplet skulle hon göra sitt bästa för att 

“lura mig” så att jag inte skulle höra vad hon gjorde för stråk. Första och andra versionen var 

som jag väntade mig. Jag trodde den tredje versionen skulle vara svår att höra men det var 

faktiskt oväntat lätt att höra stråkvändningarna. Spanien spelades nu endast i syfte av att 

höra stråkvändningar och jag insåg att det är möjligt. Nu var frågan: Var på stråken befann 

hon sig under genomspelningarna? 

 

Man kan tycka att det ska vara enkelt för en som spelat cello länge att höra detta – som 

stråkmusiker vet man att det ger helt olika klang och form på hur tonen blir beroende på om 

det är upp eller ned-stråk. Men när du aldrig har tänkt på att du ska behöva återberätta vad 

för stråk som spelades för dig så vet du inte alls varken upp eller ned längre. Med andra ord: 

Hon spelade. Jag lyssnade. Jag ansåg att jag hörde men hur skulle jag kunna återberätta 

allt som hände när jag redan glömt vad tredje stråket var och på vilken ton i stycket Spanien 

det spelades? Då det hela sker med ögonbindel, är det lönlöst att försöka skriva ner på 

papper under tiden det spelas då jag ändå inte får titta på det efter. Det bästa jag kunde 

åstadkomma för att återberätta vad som spelades var att försöka spela det själv och försöka 

få till just den exakta klangen. Jag och violasten fick helt enkelt lita på att jag kunde höra vad 

som spelades och med vilka stråk även om jag hade svårt att återberätta det. 

Här är följande ljudexempel på violasten som spelar. 

 

Ljudexempel på Spanien fram och tillbaka-stråk 

https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-fram-o-tbx?in=drombo-5/sets/examensarbete  

(inspelad 2019) 

Ljudexempel på Spanien med övertydliga stråk 

https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-oevertydliga-bagar?in=drombo-

5/sets/examensarbete  

https://studio.youtube.com/video/roc78b24RyY/edit
https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-fram-o-tbx?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-oevertydliga-bagar?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-oevertydliga-bagar?in=drombo-5/sets/examensarbete
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(inspelad 2019) 

Ljudexempel på Spanien, luras 

https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-luras?in=drombo-5/sets/examensarbete  

(inspelad 2019) 

 

Då jag redan hade svårt att ta emot information gällande Spanien så var det ännu mer 

komplicerat att ta emot information på ett mer komplext stycke. Jag visste ju exakt vad hon 

sa för stråk och när det skulle ske, men när den typen av inlärning skulle ske via gehör, hade 

jag redan glömt bort vad det var för nytt stråk på första “stället” när vi hade kommit till det 

femte, till exempel. Jag provade att spela in det som sades och spelades men guidningen 

blev väldigt förvirrad, så inspelningar funkade inte riktigt heller. Lösningen behövde ske på 

ett annat plan och det var ett misslyckande i guidning av stråk med hjälp av beskrivning från 

annan musiker. Det behövs mycket mer tid för att jag skulle lyckas hitta ett sätt för mig att 

komma ihåg stråkändringarna. 

 

Fingersättningar: 

Fingersättningar är väldigt individuella och det var faktiskt inte alls det svåra i det här stycket. 

Man kan välja fingersättningar för klangens skull, till exempel om det står pp i noterna på ett 

c1 så vill man nog helst ta det på D-strängen och inte A-strängen som är mer okänslig. 

 
Bildexempel på cellons c1-grepp  

 

C1 A-sträng 

https://soundcloud.com/drombo-5/c1-a-straeng?in=drombo-5/sets/examensarbete 

(inspelad 2019) 

C1 D-sträng  

https://soundcloud.com/drombo-5/c1-d-straeng?in=drombo-5/sets/examensarbete  

(inspelad 2019) 

 

Jag bad cellisten ge mig andra fingersättningar än de jag redan spelade för att se hur 

formbar jag skulle vara. Det var enklare att få fingersättningar beskrivet för sig och det var 

enklare att höra. Det är mer konkret och det finns fler ordval än vad “upp och ner” som 

annars är det vanliga kring stråkföring. Det var som att se cellons greppbräda som en karta 

så att man kan orientera sig när någon berättar var på kartan man ska befinna sig. Det var 

helt enkelt lättare att förstå. Med andra ord är det inte omöjligt att ta till sig ny information via 

hörseln som jag tidigare varit rädd för efter att stråkfasen var något svårare. Det var en stor 

framgång när det gick att bli hjälpt med fingersättningar.  

https://soundcloud.com/drombo-5/spanien-luras?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/c1-a-straeng?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/c1-d-straeng?in=drombo-5/sets/examensarbete
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Ett sådant ställe som jag blev hjälpt med var i 3:e frasen där man börjar från ett d1 och gör 

en skal-rörelse nedåt. Jag gjorde den naturligt i första läget på A-strängen för att det var det 

första jag tänkte på när jag skulle lära in. Det var en ganska bekväm position för rörelsen jag 

skulle spela. Det lät såhär: 

https://soundcloud.com/drombo-5/a-straeng-dolce2?in=drombo-5/sets/examensarbete  

(inspelad 2019) 

Det blev en skarpare klang, något jag visste att jag inte var ute efter i min slutproduktion.  

 

Cellisten bad mig istället att göra skalan ned från d1 på D-strängen. Det funkade lika bra 

men jag hade inte alls tänkt på det innan. Det gav ett mer dolce-sound som jag visste att jag 

var ute efter på det här stället i min slutproduktion. Det lät såhär: 

https://soundcloud.com/drombo-5/d-straeng-dolce-2?in=drombo-5/sets/examensarbete  

(inspelad 2019) 

Det var ett bra sound som skulle hjälpa mig i kommande frasering som då började från ett 

e1, det ansåg jag i crescendot passade bäst på A-strängen. 

 

På det här sättet fick jag alltså jobba när jag skulle försöka ta till mig information ifrån någon 

annan när jag inte fick se vad den andra gjorde. 

 

Färdigställande av stycket: 

När jag var redo att helt börja med att färdigställa stycket, för att få andra idéer kring 

framförande, lyssnade jag på andra inspelningar av stycket, när Mtsislav Rostropovic och 

Yo-Yo Ma spelade. Likt tolkningen av Bach tyckte jag att man kunde höra samma typ av 

spelstil i Yo-Yo Mas spel och Mtislav Rostropovic. Det var med flytande och med mer legato 

i Yo-Yo Mas spel medan det var mer i tempo i Rostropovic. En annan intressant aspekt var 

att när jag förstod att Ma spelade med mycket legato, hörde jag också att han gjorde annat 

typ av stråk. Han ”band” in fler toner till exempel i början. Detta är nog nyckeln till att han 

spelar som han gör. Det föll mig dock inte riktigt i smaken. Det kan ha handlat om att jag 

först lärde in efter Zuill Baileys version, men jag tyckte också att han spelade stycket som 

jag ville ha det. Eftersom mitt informationsintag var väldigt begränsat när jag försökte få hjälp 

av annan musiker valde jag att gå efter egen känsla och fortsatte att lyssna på hur Zuill 

Bailey gjorde.  

Videon: https://youtu.be/OzEz2UMULZ4  (inspelad 2019) 

Stycke 3 

Oskar Lidströms arr. på The Elder Scrolls för Musikhögskolans 

symfoniorkester. 

 

Bakgrund: 

Till mitt avslutande moment som kompande musiker till kammarmusikgrupp eller större 

ensemble ville jag egentligen spela med en stråkkvartett. Då detta inte fanns tillgängligt 

under tiden jag gjorde mitt examensarbete satsade jag på något annat som kunde vara mer 

utmanande och även intressant än att spela med en stråkkvartett för examensarbetets syfte. 

Därför valde jag som mitt avslutande moment att använda Oskar Lidströms arrangemang på 

https://soundcloud.com/drombo-5/a-straeng-dolce2?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://soundcloud.com/drombo-5/d-straeng-dolce-2?in=drombo-5/sets/examensarbete
https://youtu.be/OzEz2UMULZ4


 

11 
 

The Elder Scrolls som skolans symfoniorkester spelade och som även skulle framföras 

under festivalen Midvinterfestivalen.  

 

Hade jag haft tillgång till stråkkvartett och vi hade spelat Eine kleine Nachtmusik av 

Wolfgang Amadeus Mozart, som var det jag först hade haft i åtanke, hade 

inlärningsprocessen blivit riktigt svår. Faktum är att jag inte alls hade någon plan för hur det 

skulle lösas med ljudfiler då man får höra alla stämmor på en gång och cellon kanske är den 

minst hörbara då det ligger i väldigt lågt register. På så sätt får jag nästan säga att jag hade 

tur med Lidströms arrangemang. Eftersom detta var just ett arrangemang så fanns det ingen 

inspelning jag kunde lyssna till då det aldrig spelats upp tidigare. Då arrangemanget var 

skrivet i musiknotationsprogrammet Sibelius visste jag att det gick att skicka ljudfiler på 

enskilda stämmor och även hela orkesterstämman. Därför bad jag arrangören att skicka två 

ljudfiler. En ljudfil med den enskilda cellostämman och en ljudfil med hela orkestern. 

 

Inlärning: 

Inlärningsprocessen blev här helt annorlunda mot hur jag gått tillväga med de tidigare 

styckena, av Haydn och Bach, då det på ljudfilerna som skickades inte fanns några stråk att 

höra eller någon specifik klang att lyssna efter. Det är helt enkelt bara toner med 

celloliknande ljud som spelades i svag eller starkare nyans på ljudfilen. Jag hade även tur 

med just det här arrangemanget då jag tidigare spelat Elder Scrolls-spelen väldigt mycket: 

Morrowind, Oblivion och Skyrim. Jag kunde alla soundtracks utantill från de spelen redan. 

Detta gjorde såklart att jag kände igen alla teman i arrangemanget och det upplevde jag som 

en fördel.  

 

Det blev lite speciellt med processen i det här stycket eftersom jag inte fick tillåtelse att spela 

med ögonbindel på den kommande konserten. Jag fick faktiskt bara ett tillfälle att spela med 

ögonbindel tillsammans med orkestern och det var under den kommande 

orkesterrepetitionen från att jag frågade om lov att genomföra detta. Intervallet mellan att jag 

frågade dirigenten till den kommande repetitionen var 24 timmar och jag hade ännu inte 

lyssnat på ljudfilerna jag fått av arrangören. Detta gjorde att jag alltså bara hade 24 timmar 

på mig att lära in cellostämman i arrangemanget på 7 minuter. 

 

Mitt tillvägagångssätt var precis som tidigare. Jag började med att lyssna igenom 

cellostämman på ljudfilen jag hade fått. Jag tog det del för del och satte upp små mål längs 

vägen. Det var skönt att höra en sibelius-fil efter att tidigare gått efter riktiga cellister på 

inspelningar. Sibelius-filen har alltid bara en puls och skulle det inträffa ett slags ritardando 

så är även det övertydligt. Det var enkelt att höra pulsen, men också vilket notvärde varje 

enskild ton hade. Cellostämman i sig var inte alls svår. Svårigheten var att cellon skulle 

fungera som klangmatta, vilket cellostämman ofta gör i orkester och som ofta innebär väldigt 

långa notvärden i stämman. Det är toner med långa notvärden som är svårast att memorera 

utantill, även om det kan vara fantastiskt enkel stämma. När jag lärde in cellostämman på 

det sättet, parti för parti så spelade jag ihop med orkesterstämman. På så sätt lärde jag mig 

både min stämma och hur det skulle låta ihop med hela orkestern. Det var faktiskt inga 

konstigheter i inlärningsprocessen. Det gick fort då jag hade bra förutsättningar. 

 

Så höll jag på tills jag kunde hela och det gick oväntat fort att lära in. Mitt sätt att jobba gav 

väldigt snabba resultat. Det var inte alls svårt att lära in cellostämman via gehör. Man kan 

fråga sig om det alls hade varit möjligt att lära in en cellostämma på gehör när man inte har 
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cellostämman att lyssna på. Om jag bara hade haft orkesterstämman, tror jag att 

inlärningsprocessen hade blivit för svår då det nästan inte går att urskilja en stämma bland 

20 andra. Jag är glad att jag hade möjligheten att be om min egen stämma på egen ljudfil, 

då det just var ett arrangemang.  

 

Genomförande med orkester: 

När det väl var dags så kände jag mig väldigt förberedd för en genomspelning av stycket 

med orkestern. Jag kände att jag hade väldigt god koll på min stämma, och alla de andras 

stämmor för den delen också.  

Även om jag kände mig så förberedd jag kunde bli för att spela med ögonbindel med 

orkestern, så skulle just också det bli det svåra. Orkestern är som en kropp som styrs av en 

dirigent. Alla ska se dirigenten och följa, så fungerar det i orkestern. När alla utom jag kan se 

dirigenten, är det också jag som sinkar alla om jag gör något som inte faller in på sin plats. 

Dirigenten hade inte för avsikt att göra ett genomdrag av hela stycket någon gång under 

repet utan repade del för del under repetitionen av stycket. Då jag aldrig sett noterna på 

stycket så visste jag att det kanske skulle bli svårt att hänga med. Under långa partier där vi 

spelade gick det bra men när han sa ”vi tar ifrån K-Kalle” blev det svårare. Även om jag inte 

helt visste vart vi tog ifrån i sådana sammanhang så gick det relativt snabbt att komma in för 

mig.  

 

Jag kände mig väl förberedd för en genomspelning av stycket med orkester men att repa 

stycket skulle ju bli en annan sak. Jag hade aldrig sett noterna tidigare så hur skulle jag veta 

var orkestern tog ifrån när dirigenten ropade olika repetitionsbokstäver. Det tog alltid ca 3 

takter innan jag kunde lokalisera i huvudet var vi tog ifrån. För det mesta gick det bra men 

någon gång var det lurigt. 

 
Bildexempel på K cello 1 och cello 2 

Ett typiskt sådant ställe var det här som bilden visar. I bokstav ”J” har första cellisten i 

cellostämman solo. Det är inte förrän en takt innan ”K” som resten av cellostämman kommer 

in på tonen fiss i ett stort crescendo. På ljudfilen av cellostämman så hörs det inte när det är 

ett solo eller inte, utan jag lärde in hela som om allt vore min stämma. Sedan när jag kom till 

repet fick jag förklarat för mig att det där var ett solo. Det var svårt att veta innan jag fick det 

förklarat. Jag hade hört sedan tidigare att det skulle finnas en slags andra-cellostämma då 

jag hörde att cellon kom in på ett fiss en takt före ”K” och jag satt vid den här tidpunkten   

också i andra-cellostämma.  

När dirigenten tog ifrån ”K” så var det svårt för mig att avgöra om det var första gången 

solorörelsen i cello kom eller inte. Det var avgörande för mig som skulle spela cello 2, 
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speciellt eftersom jag var den enda som hade den stämman vid tillfället och ingen annan 

kunde backa upp om jag kom in fel. 

Enkel orkesterpraxis: 

 
Bildexempel på orkestersättning 

 

I orkestern så råder en ganska strikt hierarki. Där de blåa prickarna är markerade, där sitter 

stämledarna – till exempel cello 1. Det är de som bestämmer stråk och håller i 

stämrepetitionerna med sin respektive stämma. Där de gröna prickarna är markerade, där 

sitter vicestämledare – cello 2. Skulle stämman vara delad som i det här fallet, så följer de 

som sitter bakom den blå pricken alltså stämma 1 – cello 1, precis som de som sitter bakom 

den gröna pricken följer stämma 2 – cello 2. Man sitter två stycken i en pult. Den blåa och 

den gröna pricken utgör en pult och det fylls på radvis med pulter bakom de färgade 

prickarna som kallas första pult.  

Eftersom jag satt på den gröna pricken under repetitionstillfället var jag den som skulle se till 

att cello 2 kom in rätt.  

 

Fortsättning: Genomförande med orkester 

Tiden var som sagt väldigt knapp och jag hade inte haft mycket tid att reflektera kring stråk. 

Sådant som fraseringar och var legato ska vara hörs inte i en sibelius-ljudfil. Jag fick under 

inlärningen gå efter det som var mest praktiskt. När jag väl spelade i orkestern var det 

ganska uppenbart vilket stråk det skulle vara på vissa ställen, samt att stämledaren någon 

gång vände sig om och berättade vad jag skulle göra. Ett sådant ställe var när cellostämman 

gjorde sin första entré på hela stycket. Stämledaren vände sig om och sa ”vi börjar upp-

stråk”. Det hade jag lyckats höra mig till då cellostämman gör entré i en halvnot i ett 
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crescendo.

 
Bildexempel på cellons första insats 

 

 Ett annat ställde som var lurigare att höra var att det skulle vara uppstråk i bokstav B.

 
Bildexempel på B och C 

 

Det jag själv visste om det här stället innan repetitionen var att cellon skulle göra ett 

crescendo till takten innan C men jag visste inte att cellostämman skulle börja i ett uppstråk i 

bokstav B som naturligt leder till ett uppstråk - och ett naturligt crescendo i takten före C. 

Stämledaren vände sig om i detta sammanhang och berättade att vi började denna rörelse i 

ett uppstråk. 

 

En annan sak som var svår under repetitionen var timing. Vid genomspelning utan stopp är 

det lättare att spela i en exakt puls då orkestern spelar som en kropp som följer dirigenten. 

När dirigenten dock valde att jobba på olika partier och arbeta med intonation med hjälp av 

att hålla långa toner kände jag mig off. Jag kom inte in helt rätt när det inte fanns något att 

riktigt lyssna efter utan bara ska följa dirigenten. När dirigenten slår in orkestern räknar han 

inte in högt utan ger ett förberedelseslag med en taktpinne som alla utom jag kan se. Även 

om jag gjorde mitt bästa var min precision inte alls som de andras. Det blev fel när jag var 

med och skulle repa ett sådant ställe i stycket. När jag efter tredje försöket valde att inte vara 

med och spela så satte orkestern timingen perfekt. Det var intressant att lägga märke till hur 

mycket en musiker kunde påverka hela orkestern på det här sättet. 

 

Allt som allt är jag väldigt nöjd med arbetet på det här stycket. Jag är nöjd med hur jag 

jobbade under inlärningen och även hur jag jobbade under det enda repetitionstillfället jag 

fick göra det här. Jag hade önskat att jag fick mycket mer tid och att jag även hade fått spela 

med ögonbindel under konsert för att se om jag hade lyckats med att färdigställa och vara en 

del av orkestern och endast fick lyssna mig till hur allt skulle vara. Jag tror verkligen att det 

faktiskt hade varit genomförbart. Nu får jag helt enkelt nöja mig med att jag lyckades komma 

så här långt. 

Video ifrån orkesterrepet: https://youtu.be/z77Di7XU_Uk (inspelad 2019) 

Video på hela stycket utan stopp: https://youtu.be/fdXlemK5tek (inspelad 2019) 

https://youtu.be/z77Di7XU_Uk
https://youtu.be/fdXlemK5tek
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Resultat och Diskussion 

Under arbetets gång har jag endast lyssnat på olika inspelningar och ljudfiler. Faktum är att i 

verkliga livet skulle det inte gå till på det ”antingen-eller” sättet, vilket i det här fallet skulle 

vara antingen bara notläsning eller bara inspelningar och ljudfiler. Man använder sig alltid av 

båda sätten då informationen finns i noterna men det kopplas samman med det man hör när 

man spelar det som står i noterna. Att för mig lära in själva ljudet av tonerna som skulle 

spelas var inte svårt, för mig var det inte det som var utmaningen, men det är absolut nyttigt 

att öva med ögonbindel under en inlärningsprocess. Något jag upptäckte snabbt var att jag 

tidigare hade slarvat med intonation just för att bara lära mig det som står i noterna. Det blev 

helt uppenbart när jag skulle lära in det med ögonbindel. En stor skillnad jag upplevde med 

gehörsinlärning av partiturbunden musik var främst mitt sätt att lära in. Jag var mer 

koncentrerad i min inlärning och när jag väl lärt in stycket var det inte heller svårt att öva på 

de tekniska utmaningarna. Vad gällde Bach önskar jag att jag hade kunnat se i noterna då 

det snarare kändes som att jag missade information som hade kunnat hjälpa mig att förstå 

saker bättre. Att lära sig tonerna gick bra men utöver det förstod jag inte mycket. Ganska 

snabbt under Bach-processen så började jag fråga mig: När ingen ska berätta för mig om 

jag gör rätt eller fel, hur jag ska interpretera och spela, när jag själv ska vara min egen 

kritiker och lärare vad är då skillnaden mellan att spela med ögonbindel eller inte? Vad hade 

varit skillnaden om jag under inlärningen av Bach-stycket såg vad jag gjorde eller inte? 

Min egen fundering kring detta är att om jag ser noterna kan jag alltid lära in fel genom att 

läsa fel rytmer och toner eller framföra stycket på ett sätt som kan anses felaktigt. När jag lär 

in på gehör så lär jag bara in det cellisten på inspelningen spelar. Med andra ord behöver 

jag då aldrig lära in ”fel”, detta förutsätter också såklart att cellisten i sin tur inte har lagt till 

ornament eller andra saker som frångår den ursprungliga notbilden. Genom att försvåra 

saken ytterligare och använda en ögonbindel så lät jag örat och muskelminnet jobba 

ensamt, och inte kunde bli lurad av ögonen. Det blev mer koncentrerad inlärning, vill jag 

inbilla mig. 

 

Jag önskar själv att jag i vissa sammanhang hade kunnat ta av ögonbindeln för att kunna 

använda mig av att ”se och lära”, speciellt i Haydn. Det blev aldrig så bra som det kanske 

hade kunnat bli. Inlärningsmetoden ”endast gehör” är något jag trots den något mer 

komplicerade inlärningsprocessen rekommenderar då jag upplevde väldigt mycket positivt. 

 

Innan arbetets gång trodde jag att det skulle handla om mina två metoder. I slutändan 

handlade det aldrig om vilken metod som fungerade bäst eller inte. Det mesta av mitt arbete 

gick åt att försöka lista ut hur jag skulle ta emot informationen jag annars tagit in visuellt.  

Något som var svårt var att färdigställa allt jag hade lärt in. Att endast lyssna på ljudfiler gör 

att man bara får musikernas tolkning av det som de läste i noterna. Saker som 

fingersättningar och stråkföring prioriteras mindre när man inte ser det man själv gör eller det 

någon annan gör. Suzukimetoden fungerar som bäst när man ser och härmar. Det är också 

så lärare tidigare har beskrivit för mig att jag lär mig bäst. Stråkföring är oändligt viktigt för 

hur fraserna ska gå, varje stråkföring måste ha en plan. Jag blev inte riktigt nöjd med hur jag 

fick till Haydn, jag känner att jag fuskade med de stråk jag valde att göra och gjorde på 

enklast möjliga sätt som kanske i sin tur ledde till att det blev ett något stolpigt spel, trots min 

erfarenhet kring cellospel och stråkföring.  
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Efter inlärningsprocessen i Haydn började jag fundera på hur jag skulle göra för att få det att 

låta som Zuill Bailey spelar. Jag har tidigare fått höra att man inte ska kopiera andra 

musikers spel. Tidigare har jag fått kritik för att jag ville härma cellisten Jaqueline du Pre när 

jag spelade en cellokonsert av Edouard Lalo. Hon gjorde ett väldigt snyggt glissando på ett 

utmärkande ställe som jag kände att jag verkligen ville ha med. När jag sedan kom till 

läraren med det stycket var det som att han "avslöjade” mig. Det första han sa var ”man 

kopierar inte andras geniala idéer, det blir bara plagiat. Folk kommer höra att du har kopierat 

och inte tycka att det är lika bra”. Även om de allra flesta musiker spelar ett stycke likadant, 

på så sätt att de spelar det som står i noterna, tolkar alla väldigt olika och tar sig väldigt olika 

friheter. Mitt tillvägagångssätt med att endast lyssna på ljudfiler skulle bara kunna ge någon 

annans version av stycket jag spelar. 

 

Något jag själv fastnade för under arbetets gång var att spela i ett kammarmusikaliskt 

sammanhang. Hade jag haft mer tid och andra förutsättningar hade jag gärna satt ihop en 

ensemble där alla lärt in på samma sätt som jag för att se hur det hade blivit i slutändan. Jag 

vet med mig att det var möjligt för egen del. Sedan tror jag att för att det ska gå att spela på 

ett sätt som detta där man endast använder gehör så krävs år av träning för att gradvis 

kunna spela svårare repertoar och stämmor i kammarmusikaliska sammanhang. Jag hade 

turen att det med The Elder Scrolls var en lätt stämma. 

 

Bortser man från allt som har med stråkföring och fingersättningar och att spela samtidigt i 

orkestern att göra, alltså praktiska saker som blev komplicerat i och med ögonbindeln, så 

vågar jag nästan konstatera att det inte fanns andra svårigheter som gjorde det omöjligt att 

spela. Det gick nästan lika bra som vilket annat stycke som helst jag skulle lärt in men 

inlärningsprocessen blir ju något mer komplicerad, utdragen och annorlunda. Jag skrev ett 

intressant stycke i min loggbok (från 2019-02-11) under arbetets gång som jag gärna citerar: 

”Jag satt och tänkte idag när jag övade, på varför jag kan vissa saker utantill och varför jag 

inte alls kan andra saker utantill. Sen jag började med mitt examensarbete har tankarna 

snurrat kring varför det har gått så bra att lära in trots ögonbindel. Notläsning är snarare ett 

hinder för mig än vad det är tydlig och bra information. Det går fortare för mig att lära via 

gehör, då tänker jag mindre. Det är sorgligt att mitt öra är skarpare än huvudet. Styckena 

och noterna jag tidigare lärt utantill har jag lärt in via helt korrekta noter där alla stråk och 

fingersättningar finns. Det är som att gå den långa vägen tills jag till slut memorerat allt i 

muskelminnet och jag inte längre behöver noterna. När jag spelar utantill ser jag inte längre 

noterna framför mig utan jag ser fraseringarna som jag på samma sätt också ser nu i mitt 

examensarbete när jag bara lärt in via hörseln...” 
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