
 

Kurs: CA1004 Examensarbete, master, klassisk 30 hp  

2018 

Masterexamen 

KK 

 

Handledare: Sven Åberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lovisa Huledal 

Recitation och sång 

en väg mot större interpretationsfrihet 
 

 

 

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete  

Till dokumentationen hör även av inspelningar i följande fil:  

”Videofiler Lovisa Huledal.zip”





I 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .....................................................................................................1 

Inledning .................................................................................................................2 

Frågeställning .........................................................................................................4 

Definitioner ......................................................................................................4 

Recitation .............................................................................................................................4 

Interpretation och interpretationsfrihet ................................................................................4 

Romans, sång och lied .........................................................................................................5 

Tillvägagångssätt ...................................................................................................5 

Wolf, Goethe och Mignon .....................................................................................6 

Dikten på tyska och svenska ............................................................................7 

Teoretisk litteraturstudie ......................................................................................9 

Undersökning .......................................................................................................12 

Recitationsövningar med C. Parment .............................................................12 

Musikalisk analys av Wolfs tonsättning.........................................................17 

Framförande av dikten i två steg ....................................................................19 

Hur förändras interpretens tolkning av dikten av den musikaliska instuderingen? ...........19 

Framförande av sången ..................................................................................22 

Hur påverkas interpretens sångframförande av recitationsarbetet? ...................................22 

Diskussion och slutsatser .....................................................................................23 

Hur kan övningar användas för att uppnå ökad interpretationsfrihet i framförandet av 

sång? ..................................................................................................................................23 

Hur förändras interpretens tolkning av dikten av den musikaliska instuderingen? ...........24 

Hur påverkas interpretens sångframförande av recitationsarbetet? ...................................25 

Kommentarer och Orfeus paradox ....................................................................................26 



II 

Reflektion kring undersökningen ...................................................................27 

Utveckling av teoretisk litteraturundersökning .................................................................27 

Yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet ....................................................................27 

Referenser .............................................................................................................29 

Tryckta källor .................................................................................................29 

Muntliga källor ...............................................................................................29 

Musikaliska tryck ...........................................................................................29 

 

 



 

1 

 

Sammanfattning 

 

Undersökningen syftar till att svara på frågeställningen: Hur kan recitation 

användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan 

och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? 

Grunden för undersökningen bygger på fyra lektionstillfällen i recitation 

tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. 

Jag arbetar med dikten Kennst du das Land av J. W. von Goethe publicerad 

1795. Jag arbetar med dikten på originalspråk, tyska, och i en svensk 

översättning gjord av Nils Johansson 1978. Den musikaliska delen av 

undersökningen består av en instudering och framförande av Hugo Wolfs 

(1860–1903) tonsättning av dikten, ur hans Gedichte von Johann Wolfgang 

von Goethe, där sången bär namnet Mignon: Kennst du das Land.  

Undersökningen redovisas genom en beskrivning av de recitationsövningar 

jag använder mig av, en musikalisk analys av Wolfs tonsättning av dikten 

samt en analys av interpretens tolkning av dikten och sångframförande. 

Undersökningen visar att recitation är ett kraftfullt verktyg för att utveckla 

den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig 

som sångare. Arbetet med recitation tillåter oss att träna våra emotionella 

och poetiska impulser utan att samtidigt behöva tänka på vokalteknik eller 

musikaliskt uttryck. Framförallt ledde mitt arbete med recitation till insikten 

om att jag för att komma i kontakt med texten behöver låsa upp det som 

blockerar min kreativitet snarare än att intellektuellt tolka in mening i 

diktens rader.  
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Inledning 

Att utbilda sig till klassisk sångare innebär att utveckla många olika 

egenskaper hos sig själv. Det vi lägger mest tid på under vår utbildning är 

att bygga och lära oss behärska det instrument vi ska använda oss av resten 

av karriären och livet, rösten. Det är ett långsamt arbete som är lätt att gå 

upp helt i. Vi ska på samma gång förhålla oss till språk, historisk praxis och 

musikteoretiska analyser. Det tekniska utförandet är så komplext att vi lätt 

fastnar där, utan att komma fram hela vägen till vårt eget konstnärliga 

uttryck.  

Så kan jag i alla fall uppleva det när jag efter mycket förberedelse och 

övning ska framföra en sång inför publik. Jag framför ett stycke text och 

musik utan att veta exakt vad jag själv har att tillägga. Har jag gjort ett 

konstnärligt val, eller råkar det bara bli något i stunden? Var slutar poetens 

och tonsättarens tolkning och var tar min egen tolkning vid? Är jag bara ett 

instrument eller är jag en konstnär?  

De här frågorna visar på en osäkerhet inför min förmåga att uttrycka min 

egen kreativitet. Jag vill gärna förstå hur jag kan överkomma denna 

osäkerhet, och det var nyfikenheten på detta som fick mig att vilja skriva det 

här arbetet. Jag upplever ibland, framförallt vid framförande av romanser, 

att jag inte tagit ställning konstnärligt. Det är som att det tekniska utförandet 

tar över och min relation till texten kommer i skymundan. Mitt mål med 

undersökningen är därför att i större utsträckning äga mitt framförande och 

min tolkning. Jag söker efter en större frihet i förhållandet till interpretation. 

Vokalmusik består oftast av två delar: en text och en tonsättning av den 

texten. Musiken har en gång komponerats utifrån texten, och därför är det 

också där interpreten måste börja.  

Våren 2017 började jag att fundera över interpretation av text och jag 

intresserade mig för hur skådespelare jobbar med den. För skådespelare är 

texten själva kärnan i arbetet, de utgår direkt från texten och bygger sin 

tolkning utifrån den. För sångare är det oftare kompositörens musik som är 

kärnan, även om texten också har en mycket central roll. Jag började 

fundera över vilka metoder skådespelare använder sig av för att närma sig 

en text och hur jag som sångare skulle kunna använda mig av dem.  

Sommaren 2017 var jag på masterclass i Lucca, Italien med bland annat 

regissören Peter Bäckström. Jag bestämde mig för att ta med en dikt till 

några lektioner med Bäckström. Vi jobbade med att recitera dikten, vilket i 

början kändes obekvämt men efter ett tags arbete förändrades känslan. Jag 

började att uppleva texten som mer min egen, och jag upplevde den 

starkare. Dessutom försvann en del av nervositeten. Den här händelsen 

gjorde mig ännu mer intresserad, och detta blev upptakten denna 

undersökning. Dikten vi jobbade med var J. W. von Goethes Kennst du das 

Land, och det är samma dikt som jag sedan jobbat med i denna 

undersökning.  
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På lektionerna med Peter Bäckström kom vi också att diskutera myten om 

Orfeo och Euridice eftersom jag också jobbade med operarollen Orfeo ur 

Glucks opera Orfeo ed Euridice. Bäckström berättade att myten kan tolkas 

så att den handlar om konstnären och hans kreativitet. Orfeo, som med sin 

lyra och sin sång kan få själva naturen att leva upp, är konstnären och 

Euridice är hans kreativitet. I myten berättas att Orfeo bara kan få ta med sig 

Euridice tillbaka från dödsriket om han låter bli att titta på henne ända tills 

de kommit ut ur Hades portar, annars kommer hon att åter dö för evigt. I 

tolkningen om konstnären och hans kreativitet blir då sensmoralen att man 

som konstnär aldrig bör granska sin egen kreativitet för hårt, då finns det 

risk att den dör och försvinner från oss. Den här tolkningen av historien grep 

tag i mig, och den presenterade en ytterligare dimension av min 

undersökning. Är det möjligt att uppnå större frihet genom att metodiskt 

granska min kreativa förmåga? Det uppstod här en friktion inom mig som 

vidare inspirerade till att undersöka hur jag kan öka min 

interpretationsfrihet. Jag återkommer till Orfeo och Euridice senare i 

diskussionen där jag diskuterar motsättningen i att hitta konstnärlig frihet 

genom en metodisk undersökning och bestämda övningar. Hur undersöker 

jag kreativitet ”utan att titta på Euridice”? 
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Frågeställning 

Jag formulerar min frågeställning på följande vis: 

Hur kan recitation användas som verktyg för att utveckla den 

konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig 

som sångare? 

 

Jag vill också ha svar på följande underfrågeställningar: 

• Hur kan övningar användas för att uppnå ökad interpretationsfrihet i 

framförandet av sång? 

• Hur förändras interpretens tolkning av dikten av den musikaliska 

instuderingen?  

• Hur påverkas interpretens sångframförande av recitationsarbetet? 

 

Definitioner 

Här följer definitioner av några nyckelbegrepp: 

Recitation  

Med recitation menar jag högläsning av en text, här oftast poesi. 

Interpretation och interpretationsfrihet 

Nationalencyklopedin beskriver ordet såhär: 

”I musikaliska sammanhang menar man med 

interpretation de personligt kreativa kvalitéerna i 

framförandet av ett musikverk, varvid man underförstår en 

sekvens av händelser som börjar med artistens studium av 

musikverkets noterade förlaga och slutar med det 

klingande resultatet. Denna sekvens av händelser kan 

också ses ordnad i två led: ett som innefattar det som sker 

mellan tonkonstnären och den noterade förlagan och ett 

som utgör ledet mellan tonkonstnären och publik.” (Hall, 

Lennart, 1992): 

 

En interpretation kan vara en tolkning av en dikt eller en sång. Interpretation 

kan också beskrivas som exekutörens frihet i förhållande till tonsättarens 

anvisningar, där exekutörens tolkning sker i utrymmet mellan notbilden och 

sin egen konstnärliga frihet.  

Med interpretationsfrihet syftar jag här på exekutörens upplevelse av 

möjlighet till egen interpretation i framförandet. En frihet att kunna uttrycka 
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sig själv i framförandet av ett verk av en annan textförfattare och 

kompositör. Upplevelsen av denna frihet kan påverkas av faktorer som egna 

mentala spärrar, nervositet, påverkan från publik eller medmusiker.  

Romans, sång och lied 

Med romans åsyftas den musikgenre där poesi tonsätts för röst och piano. 

Genren var mycket populär under 1800-talet, då man skrev musik avsedd att 

framföras i hemmens salonger. Genren var som störst i Tyskland, och de 

tyska romanserna kallas oftast för Lied (det tyska ordet för sång). Genren är 

tätt sammanknuten med de romantiska idealen och med populariteten hos 

tysk poesi under samma period. Några av de viktigaste liedkompositörerna 

är F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms och H. Wolf. (Johnson, Sams, 

2001) 

 

Tillvägagångssätt 

Jag har valt att arbeta med dikten Kennst du das Land av J. W. von Goethe, 

som publicerades i hans roman Wilhelm Meisters läroår 1795. Det är en av 

fyra dikter tillskrivna en av bokens karaktärer vid namn Mignon. Jag har 

sedan jag först hörde texten, som är tonsatt många gånger, känt en dragning 

till den. Goethes Mignon-dikter uttrycker en stark koppling till Italien, och 

är influerade av Goethes egen Italienlängtan samt hans resa dit.  

För att komma så nära texten som möjligt börjar jag arbetet med dikten i 

svensk översättning. Jag har valt den översättning jag anser ligga närmast 

den tyska originaldikten. Den svenska översättningen är gjord av Nils 

Johansson (Johansson, 1978).  

Grunden för undersökningen bygger på lektioner i recitation av dikten 

tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. 

Vid fyra lektionstillfällen á två timmar i slutet av 2017 har vi steg för steg 

arbetat med dikten på svenska och tyska. De övningar och metoder jag 

beskriver nedan kommer från Catherine Parment, vilket alltid ska anges om 

någon del citeras eller på annat sätt användas. 

Då målet med undersökningen är ökad interpretationsfrihet vid publikt 

framförande ingår två framföranden av materialet i undersökningen. Vid det 

första tillfället framförs dikten på svenska och tyska. Detta sker innan den 

musikaliska instuderingen påbörjas. Jag har valt Hugo Wolfs (1860–1903) 

tonsättning av dikten, ur hans Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe, 

där sången bär namnet Mignon: Kennst du das Land. 

Instuderingen går till så att jag läser texten med de rytmer som Goethe gett 

den. Därefter lär jag in melodin och dess harmoniska funktioner. 

Jag använder mig även av övn. 3 och övn. 5 (se under rubrik Undersökning) 

med både text och melodi för att se vilka effekter det kan ge.  
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Jag samarbetar med Albert Dahllöf, klassisk pianist och student på KMH, 

för att förbereda mig inför ett framträdande av lieden.  

Vid ett andra framförande framförs dikten på svenska och tyska samt Wolfs 

tonsättning tillsammans med pianist. Detta andra framförande markerar 

avslutningen på undersökningen. På så sätt återskapar jag en 

instuderingsprocess från första genomläsningen till färdigt framförande. 

För att underlätta en diskussion om undersökningens resultat gör jag en 

analys av min interpretation av dikten på båda språken samt av mitt 

musikaliska framförande av Wolfs tonsättning. Analysen sker utifrån 

videoinspelningar av framförandena. En musikalisk analys av Wolfs 

tonsättning bidrar också till förståelsen av hans interpretation av texten.  

 

Wolf, Goethe och Mignon 

Hugo Wolf (1860–1903) var en österrikisk kompositör framförallt känd för 

sina lieder för röst och piano. Han fortsatte att utveckla arvet från Schubert 

och Schumann genom att i sina kompositioner bland annat genom att 

utveckla det tonala språket och införa ett post-Wagnerianskt uttryck. Hans 

stora intresse för poesi visar sig i detaljrikedomen i hans liedkompositioner i 

form av harmoniska nyanser, melodik, vokalt uttryck, tonala form, textur i 

pianostämman och i relationen mellan rösten och pianot. Hugo Wolf 

tonsatte under ett års tid från 1888 till 1889, 51 av J. W. von Goethes dikter, 

vilka nu finns samlade under namnet Gedichte von Johann Wolfgang von 

Goethe där Mignon: Kennst du das Land är nummer 9. Wolfs Goethesånger 

är verkligen ett bevis på hans bemästrande av genren, till exempel finns det 

få pianostämmor lika grandiosa och orkestrala som den till Mignon: Kennst 

du das Land. (Sams, Youens, 2001)  

 

Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) var en tysk författare och poet. 

Han anses vara den störste författaren i tysk litteratur och en stor mängd 

hans dramer och dikter har inspirerat många kompositörer att skriva 

kammarmusik och operor bland annat L. van Beethoven, F. Mendelssohn, F. 

Schubert, R. Schumann och H. Wolf. Goethe färdigställde romanen Wilhelm 

Meisters läroår 1795, men hade då redan skrivit på den under en lång tid. 

Delar av romanen och vissa av dikterna påbörjade han under sin Italienresa 

1786. (Josephson, 1992) 

 

I Wilhelm Meisters läroår får man följa karaktären Wilhelm Meister som 

ger sig ut på en resa i Europa. Under en period reser han tillsammans med 

ett teatersällskap och det är här han möter flickan som kallas Mignon. 

Mignon har ett okänt förflutet, ingen vet hur gammal hon är, men hon 

befinner sig på gränsen mellan barn och vuxen. Hon kommer från Italien 

och bär på en mörk hemlighet. Hon tyr sig till Wilhelm Meister och de båda 

blir goda vänner, hon kommer att se honom som en far. Nedan är ett utdrag 
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ur romanen där Wilhelm Meister beskriver sin upplevelse av när Mignon 

sjöng Kennst du das Land för honom. (Fox Strangways, 1942) 

Both the melody and her expression pleased our friend 

immensely. He had the stanzas repeated to him and 

explained, wrote them down, and translated them into 

German. But to the original turns of expression he could 

only remotely approximate. The childlike innocence of the 

performance, that had linked together the broken speech 

and the want of connection, disappeared in the process. 

The charm of the melody was like nothing else he had 

heard. She began each stanza in a solemn, stately way, as 

though to claim attention for some extraordinary thing. At 

the third line the song grew dark and hollow. "Tell me you 

know", she sang thoughtfully, as a kind of secret. At "Take 

me, take me" there was wild longing, and her "Would I be 

with thee" she modified on repetition, at one time begging 

and imploring, at another in an urgent, inciting kind of 

promise. (Fox Strangways, 1942)  

Dikten på tyska och svenska 

Vet du ett Land 

I svensk översättning av Nils Johansson 

Vet du ett land av ljuv citrondoft fyllt 

med dunkelt löv av guldorange förgyllt 

från djupblå himmel rörs en stilla fläkt 

i myrtnars fred står höga lagern sträckt 

Vet du det väl? 

Det ned, dit ned,  

dit ville jag o älskade gå med 

Vet du ett hus med pelarburet tak 

med salars prakt, med skimrande gemak 

Se, marmorbilder skådar ned på mig 

du arma barn, vad gjorde man med dig? 

Vet du det väl? 

Dit ned, dit ned, 

dit ville jag, beskyddare, gå med 

 

Vet du ett berg, ett pass med molnhöjd kam 

där mulan trevar, dimman sveper fram 

där drakars yngel dvälj i hålors djup 

och floden störtar utför klippans stup 

Vet du det väl? 

Det ned, dit ned, 

dit går vår väg, o fader, tag mig med 



8 

Kennst du das Land 
Dikten på originalspråk av J. W. von Goethe 

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, 

im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, 

ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

die Myrten still och hoch der Lorbeer steht. 

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin!  

möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn 

 

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, 

es gläntzt der Saal, es schimmert das Gemach, 

und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 

was hat man dir, du armes Kind, getan? 

Kennst du es wolh? 

Dahin! Dahin! 

möcht ich mit dir, o mein Beschützer ziehn 

 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; 

in Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; 

es stürzt der Fels und über ihn der Flut. 

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin! 

geht unser Weg! O Vater, lass uns ziehn! 
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Teoretisk litteraturstudie 

Då jag sökt efter forskning på området har jag endast hittat enskilda 

interpretationsstudier eller alltför breda, större studier om ”flow” och 

kreativitet. Jag hittade en svensk studie från Malmö musikhögskola med 

titeln Musiken i det talade språket och dess roll i den interpretativa 

processen skriven av Fridell. Där listas i en litteraturgenomgång vad några 

olika författare skrivit om kopplingen mellan språk och musik i Sverige 

fram till 1997. Men jag uppfattade inte heller de källorna som direkt 

relevanta för mitt arbete. De fokuserade på instrumental musik och på vilket 

sätt musik kan relateras till tal i bland annat rytmiska mönster. 

En annan källa jag hoppades kunna ge ett perspektiv på min frågeställning 

var boken Poetry into song: performance and analysis of Lieder av Deborah 

Stein och Robert Spillman. Men boken fokuserar på ett mycket detaljerat 

analysarbete av olika kompositörers kompositionsteknik och deras 

förhållningssätt till poesi. Den har ett teoretiskt upplägg och saknade, trots 

sin fokus på just poesi och lieder, praktiska tillvägagångssätt för att arbeta 

med dessa.  

Precis i början av min undersökning läste jag Patsy Rodenburgs The actor 

speaks, en bok som vänder sig till skådespelare och presenterar en workshop 

om röstanvändning på scen. Den tar upp aspekter som andning och 

avslappning, röstregister och –styrka, kommunikation med andra 

skådespelare och att sjunga och agera samtidigt med mera. Boken innehåller 

också många praktiska röst och talövningar, liknande dem jag kom att 

använda mig av i min praktiska undersökning (se nedan). Trots detta var det 

inte den typen av information jag letade efter. Boken erbjuder mängder med 

praktiska tips och vokaltekniska övningar, men jag hittade ingen 

information om interpretation och kopplingen mellan konstnärlig frihet och 

omsättningen av den i det sceniska arbetet. Boken var praktisk men alltför 

teknisk och diskuterade inte konstnärens egna inneboende konstnärliga 

uttryck.  

Men Thomas Hemsleys bok Singing and Imagination erbjöd ett mycket 

intressant perspektiv. Hemsley inleder sin bok med att beskriva varför han 

anser att vokalteknik och interpretation egentligen är samma sak och att de 

aldrig bör åtskiljas. Han visar, med flera exempel från välrenommerade 

källor från flera hundra års samlad kunskap om västerländsk sång, att sång 

alltid måste börja med fantasin, och att själva kärnan i västerländsk sång är 

behovet av att uttrycka en känsla varför vi aldrig någonsin bör separera sång 

från fantasi eller teknik från interpretation. Hemsley: 
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“In the case of singing these two things cannot be 

separated, for the simple reason that the only thing that 

stimulates the voice to action is the urge to express 

something; in particular, to give expression to thoughts and 

feelings through music. The whole object of learning to sing 

is to improve the connection between the emotional, poetic, 

and musical impulses, and the body, which responds by 

producing appropriate sound. … It is a process in which 

the initiative must always be taken by the singers 

themselves.” (Hemsley, sid. 6) 

 

Det finns fler påståenden i citatet ovan som fångade mitt intresse. Hemsley 

beskriver inlärningen av sång som att förbättra kopplingen mellan de 

emotionella, poetiska och musikaliska impulserna och kroppen, vilket är en 

beskrivning jag gärna skriver under på. Det här är också ett sätt att peka ut 

vad jag upplever att jag saknat i min egen sånginlärning, nämligen träningen 

i att stärka de emotionella och poetiska impulserna likaväl som de 

musikaliska. Vad jag har föresatt mig att göra i denna undersökning är 

kanske ett sätt att göra just det.  

 

Jag vill också belysa den sista meningen i citatet ovan, det här är något som 

varje sångare själva måste förstå och initiera. Bemästringen av sångkonsten 

är konstnärligt arbete mer än ett tekniskt, och är därför en process som 

måste påbörjas av konstnären själv. Med det sagt är det inte fel att få en 

knuff i rätt riktning av kunniga lärare och inspiratörer.  

 

Hemsley går sedan igenom grundprinciperna för sång och efter det skriver 

han om relationen mellan ord och musik. Jag blev mycket inspirerad av 

läsningen, och kan verkligen rekommendera alla som har ett intresse av 

sång och interpretation att läsa hela boken.  

 

I kapitlet The Work of the Imagination understryker Hemsley vikten av att 

börja instuderingen av vokalmusik med texten.  

Having once decided that the music is suited to his or her 

vocal range and character, and having formed a general 

picture of the song ‘in the rough’, then the singer’s work 

should always commence with a careful study of the text. 

As Sims Reeves wrote: “The person who does not recite the 

verses of a song aloud, as an exercise in pronunciation, 

before attempting the music, will never become a perfect 

artist” (Hemsley, sid. 116) 

 

Den här åsikten, att man ska börja en instudering med att recitera texten, är 

en vanligt förekommande åsikt. Vad jag undersöker i mitt arbete är om det 

också kan få positiva effekter på interpretationsfriheten.  
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Förutom att själv studera texten måste man sedan sätta sig in i hur 

kompositören valt att tolka texten och göra sitt allra yttersta för att försöka 

förstå kompositörens intentioner. 

Imagination must lead; and if it is to have something real 

to work on, it must start with the words. Those words, 

arising from the original concept, have acted as a stimulus 

to the composer’s imagination, and the composer has given 

expression to them in several different ways. (Hemsley, s. 

119) 

 

Först då har sångaren en verklig möjlighet att, med hjälp av de oändliga 

subtila kombinationerna av text och musik, ge kompositionen liv.  
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Undersökning  

Recitationsövningar med C. Parment 

• Hur kan övningar användas för att uppnå ökad interpretationsfrihet i 

framförandet av sång? 

 

För att ta reda på hur recitationsövningar kan användas för att uppnå ökad 

interpretationsfrihet i framförandet av sång hade jag fyra lektioner med 

Cathrine Parment. De fyra lektioner fokuserade var och en på en viss typ av 

arbete. Nedan följer en beskrivning av vad vi gjorde 

 

1. Grundinställning– min relation till poesin, kroppens och sinnets 

utgångsläge 

 

Vid vårt första möte gick vi igenom grunderna för vårt kommande arbete. 

Efter att ha introducerat oss klargjorde vi vilken min personliga relation till 

Goethes dikt var. Parment sammanfattade mina ord på tavlan med några 

begrepp: ”hemlängtan, hemkärlek och trygghet”. Jag berättade att jag 

känner igen mig i diktens huvudtema, längtan till Italien, då jag har en egen 

stark relation till landet. Även detta konkretiserade vi med några valda 

begrepp. ”Hur är jag i Sverige? – duktig”, kontra ”hur är jag i Italien? – 

lyssnande, observerande, avslappnad”.  

Parment ledde mig igenom en övning där målet är att samla sig i kropp och 

sinne, en typ av grundinställning som vi kom att göra även de följande 

lektionerna. Jag hänvisar nedan till den som övn. 1.  

 

Beskrivning av övn. 1 

Sitt på en stol med slutna ögon, med kroppens tyngdpunkt centrerad på 

sittknölarna, fötterna höftbrett isär och händerna vilandes i knät. Backa 

huvudet bakåt och slappna av i käke och ansiktsmuskler. Föreställ dig hur 

huvudets tyngd rinner ned över nacke och axlar, vars tyngd i sin tur rinner 

ned över armar, armbågar och händer och så vidare ned för resten av 

kroppen. Parment var mycket noga med att man inte ska ”fixa” med 

kroppen, till exempel prova hur muskler känns och var tyngdpunkter ligger, 

utan att i stället tänka på dem och bara låta förändringen hända.  

I den här positionen läser du sedan din text. Läs högt för dig själv, och låt 

den naturliga andningsrytmen styra tempot du läser i. 

 

Jag läste Goethes dikt på svenska. Jag som vanligtvis brukar bli mycket 

prestationsmedveten då en text ska läsas upp högt utantill, kände ingen 

nervositet. Det berodde troligen på att jag befann mig i ett lugnt 
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sinnestillstånd och att jag kände mig trygg. Det fanns i den stunden inga 

krav på att jag skulle göra rätt. Tack vare den minskade nervositeten mindes 

jag dikten bra. Texten fick ett naturligt flöde och jag gjorde inga större fel. 

De fel som uppkom ignorerade jag och fortsatte helt enkelt att läsa. Jag 

upplevde det som mycket befriande och tog verkligen till mig denna relativt 

enkla övning. 

 

Under veckan som följde gjorde jag denna övning inklusive högläsningen 

några gånger under egna övningstillfällen. 

 

2. Förarbete – att sätta texten i kroppen. Urljudet.  

Vårt andra möte handlade mer om ett fysiskt förarbete då man förbereder en 

text. Vi jobbade med Goethes dikt på svenska. 

Efter att ha inlett med en kortare variant av övningen från vårt första möte 

(övn. 1) gjorde vi en hel del fysiska övningar som gick ut på att få kontakt 

med hela kroppen och använda sig av den styrka som finns i rygg och bål.  

Sedan gjorde vi en övning jag kallar Urljudsövningen (övn. 2). 

 

Beskrivning av övn. 2 

Stå stadigt på golvet och gör en variant av övn. 1 för att få kontakt med 

kroppen. Läs sedan din text i ett långsamt tempo med vad jag kallar 

Urljudsrösten. Tala med röstens lägsta register, bröstregistret, och låt alla 

konsonant- och vokalljud komma ända från bäckenbotten. Läs din text med 

denna röstinställning och fokusera på varje stavelse. Tänk samtidigt att du är 

förundrad över något och lyft en arm långsamt när du påbörjar en fras. 

Släpp ned armen när du avslutar frasen och tar ett nytt andetag. Tänk att 

armrörelsen börjar ända nerifrån de lägsta ryggmusklerna.  

 

Jag upplevde att den här övningen verkligen hjälpte för att få tag på hela 

min inre kraft, vilket kändes frigörande. Hela denna lektion upplevde jag att 

jag var tvungen att gå långt utanför vardagens vanliga bekvämlighetszon. 

Att bredbent och med djup, stark röst spotta konsonanter med en förundrad 

min kan minst sagt lätt kännas fånigt. Målet med övningen är att man som 

skådespelare ska ha texten fullt förankrad i kroppen oavsett vilken 

ljudstyrka man talar i. Rösten ska kunna förmedla texten till publiken och då 

måste den bära ut oavsett vad. När man engagerar hela kroppen och talar 

med fullt stöd samtidigt som man med förundran öppnar upp 

resonansutrymmen i hals och huvud kommer texten att höras även i en 

viskning.  

Jag kände mig stärkt av övningen, som att jag kom i kontakt med min egen 

inneboende kraft utan att skämmas för den. Då övningar som denna kan 

kännas pinsamma är det viktigt att ha en bra, trygg lärare som leder en 

genom dem. Genom att tillåtas befinna sig långt utanför de sociala normerna 

och att istället få kanalisera hela sin kroppsliga och vokala styrka kommer 
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man i kontakt med sig själv. Det är ett utvecklande och förlåtande arbete. 

Även om det inte är menat att ses av en publik så är det en viktig del av att 

bygga en scenpersonlighet. Jag upplevde också att jag på detta sätt gjorde 

texten mer ”min”, vilket i sig var ett av mina mål. 

Under tiden mellan lektion två och tre gjorde jag dessa mer fysiska 

övningar, framförallt jobbade jag med Urljudsövningen (övn. 2). Jag 

fortsatte att uppleva samma känslor jag fått när vi jobbat med övningarna på 

lektionen. Jag blev för varje gång mer och mer bekväm med både metoden 

och texten. 

 

3. Gestaltning – ord för ord, en hjälp i språkbytet 

Det tredje mötet började med en kort, stående variant av 

grundinställningsövningen (övn. 1). Från denna position fick jag sedan 

fysiskt gestalta diktens ord, i ordning vart och ett för sig. Jag kallar 

övningen Gestaltningsövningen (övn. 3).  

 

Beskrivning av övn. 3 

Tänk på din texts första mening. Börja sedan med meningens första ord. 

Vad får du för association när du tänker på det ordet? Associationen 

behöver inte ha något med ordets verkliga innebörd att göra, så länge det har 

en koppling för dig. Gör en fysisk gestaltning av ordet och säg sedan ordet 

högt. Gå sedan vidare med det andra ordet i meningen, gör en gestaltning 

och säg sedan ordet högt. Fortsätt på detta vis med hela texten. Några tips 

för att komma fram till ett så rent uttryck av ordet som möjligt: sätt ordet i 

ett sammanhang innan du säger det eller tänk ”vad är ordet inte”. Ordet 

”lätt” kan till exempel gestaltas genom att tänka ”det är inte tungt, det är” 

och så säger du ”lätt” högt. 

Gör sedan om övningen i ett lite flödigare tempo och använd samma fysiska 

gestaltningar. Gör till sist övningen och ta bort några av de fysiska 

gestaltningarna, men fortsätt att uttala orden högt.  

 

Den här övningen gav mig en stark association till varje ord i dikten. Den lät 

mig också väga varje ords betydelse och uttryck. När jag gjort övningen 

med diktens första vers på svenska fick jag göra om övningen igen fast nu 

med den tyska originaltexten. Då ändrades vissa ords innebörd för mig, till 

exempel diktens första ord på svenska “vet” och på tyska “kennst”. Trots att 

de översätts liknande fick jag en annan, mer känslomässig, association till 

tyskans ”kennst” - vilket förde mig närmare dikten och jag tyckte plötsligt 

att jag förstod den bättre på originalspråk. Orden fick djupare mening. Vissa 

gester blev också annorlunda när jag bytte språk, men andra förblev 

desamma. Denna övning var bra för att verkligen minnas dikten och väga 

alla dess ords innebörd och framförallt var det en stor hjälp i utmaningen att 

framföra en dikt på ett språk man inte talar!  
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Vi gjorde också grundkänsloetyder (övn. 4).  

 

Beskrivning av övn. 4 

Välj en känsla. Låt känslan uppfylla dig och låt den sedan växa sig större 

och större. När känslan blir stark nog att du vill uttrycka den fysiskt så låter 

du kroppen uttrycka känslan. Fortsätt att låta känslan växa tills det känns 

som att den uppnått sitt maximum, då byter du till en annan känsla och 

börjar om från början. 

 

Målet är att lära sig att känna igen hur de olika känslorna känns i kroppen, 

för att kunna ha dem nära och använda sig av dem då det krävs på scen. De 

vi gjorde på lektionen var: 

• Glädje 

• Ilska (här provade vi också de olika nyanserna i att vara arg, ilsken, 

aggressiv, irriterad och frustrerad) 

• Nyfikenhet 

• Rädsla 

• Skam 

• Sexualitet 

Att göra dessa känsloetyder gör också att man kommer nära sina egna 

känslor och man kan få närmre till att uttrycka dem fysiskt.  

Denna lektion diskuterade vi vikten av att arbeta med varje övning tills man 

helt uttömt den. Gör varje övning om och om tills det känns som att man 

undersökt och utvecklat den så mycket det bara går. Det här kräver tålamod 

och kan vara tidskrävande, men ger i slutändan mycket bättre resultat än att 

bara skrapa på ytan av varje övning.  

 

4. Förberedelse – en trestegsraket  

Vår sista lektion inleddes med att vi diskuterade scennärvaro. Jag beskrev 

att jag nyligen haft ett framträdande där jag känt mig isolerad och 

distraherad, utan någon bra kontakt med publiken. Parment påpekade att det 

ofta är så att publikens upplevelse av kontakten med artisten inte alls 

stämmer överens med artistens egen upplevelse av den. Ibland når en artist 

ut till en publik mycket bättre när man själv inte upplever att man söker 

kontakt med publiken. Det kan också handla om att göra sig sårbar, 

känslomässigt naken på en scen. Detta tillåter publiken att komma till 

artisten istället för att artisten ska utstråla en sökande kontakt.  

Vi fortsatte sedan med en övning där Parment visade hur hon brukar 

förbereda sig innan ett framförande. Denna övning kallar hon att “ladda 

ned” (övn. 5).  
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Beskrivning av övn. 5 

Övningen består av tre delar där texten lästes igenom på olika sätt. Börja 

med att sitta ner och göra grundinställningen (övn. 1). Läs sedan igenom din 

text tyst för dig själv. Tänk dig att du förankrar varje ord i hela kroppen och 

fokusera på att behålla det låga, avspända förhållandet till kroppen som 

uppnås i övn. 1.  

Läs sedan igenom texten högt, men läs med en låg volym och tillåt dig själv 

att följa de impulser som uppkommer när du läser. Låt 

sinnesförnimmelserna växa och utforska dem.  

Den sista genomläsningen läser du i full röst. Följ alla impulser fullt ut – 

kontrollera dem inte! Det är här tillåtet att svämma över på ett sätt som man 

inte gör på scenen. Gör gärna om det här steget flera gånger, och fortsätt att 

följa impulserna i samma sekund de uppkommer.  

Man kan också lägga till riktning och motriktning i detta tredje sista steg. 

Då din text uttrycker en riktning, till exempel ”dit ner, dit ner”, kommer den 

impulsen att få en riktning. För att den riktningen ska bli tydlig och få ett 

djup ska du tänka dig att det finns en kraft i motsatt riktning som är lika 

stark som impulsens kraft. Tänker du dig att du dras mot ett fjärran land 

någonstans mot ditt främre höger ska du också känna att det finns en kraft 

som drar dig mot ditt bakre vänster. I denna övning är det fortsatt viktigt att 

behålla en bekväm kroppshållning, men inom ramen för de inre öppningarna 

och tyngderna som finns i grundinställningen (övn. 1). 

Läs slutligen dikten i ett högre tempo för att underlätta att inte kontrollera 

dig själv och dina impulser.  

 

Efter att jag läst igenom dikten i de tre stadierna och läst i det tredje stadiet 

flera gånger på varandra fick jag direkt skriva ner mina känslor och intryck 

utan att hinna reflektera över dem. De blev: 

• beslöjat 

• flyt 

• minne 

• känsla 

• förtröstan 

• tillit 

• grundad 

Dessa ord visar på flera positiva effekter av övningen. Känslan av 

grundning, flyt och minne visar att jag kom in i läsandet av dikten. Orden 

känsla, förtröstan och tillit visar på en kontakt med och trygghet i läsningen.  
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Sammanfattningsvis var det en positiv upplevelse av denna sista övning. Det 

verkar som att dessa övningar tillsammans tillåter exekutören att hamna i ett 

tillstånd där trygghet, impuls och flöde skapar goda förutsättningar för att 

komma i kontakt med ett eget, starkare uttryck. Ju fler gånger de övar, ju 

lättare bör det vara att hamna i detta tillstånd.  

Musikalisk analys av Wolfs tonsättning 

Här följer en musikalisk analys av Wolfs tonsättning av dikten för att 

försöka förstå hur han valt att tolka den. Jag inleder med en djupare skriftlig 

analys för att förtydliga mina tankegångar, och avslutar analysen med en 

mer lättförståelig sammanfattning.  

Wolfs tonsättning av Kennst du das Land följer diktens form tydligt med tre 

verser där alla tre verser har samma grundläggande musikaliska 

uppbyggnad.  

Varje vers består av tre delar. Jag skulle vilja beskriva kompositionens form 

som: 

 

A B C, A2 B C, A3 B C coda 

Vilket speglar diktens uppbyggnad.  

I den för låg röst transponerade tonarten jag sjunger i går stycket i E-dur, 

med flera harmoniska växlingar och modulationer.  

 

Bild 1: Huvudtemat presenteras i inledningen 

Första versen inleds i E-dur med huvudtemat i pianostämman med ett fyra 

takter långt förspel. Melodin ligger oktaverad i högerhanden och 

ackompanjeras av synkoperade ackord utan ters i vänsterhanden. 

Sångstämman sjunger sedan diktens första rad på huvudtemats melodi och 

med ett liknande synkoperat ackompanjemang. Stämningen är lågmäld men 

intensiv, laddad och längtande. Vid ordet ”glühn” utvecklar han harmoniken 

via en kadens som avslutas med E-durs mediant Giss-dur vilken är dominant 

till den nya tonarten Dess-dur. I Dess-dur utvecklar han sedan huvudtemat 

på de två följande textraderna.  

Här gör Wolf en abrupt vändning till Diss-moll, men han låter aldrig 

harmoniken landa på tonikan, utan låter den centreras runt subdominanten 

Giss-moll där melodin skapar ett litet septimförhållande. Taktarten ändras 

till 9/8 och ackompanjemanget är nu uppbrutet i ett oroligare 
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åttondelsmönster avbrutet av åttondelspauser utspridda på ojämnt avstånd. 

Här inleder pianostämman med ett känsloutbrott i forte men som snabbt 

diminuerar ner till dess att rösten sjunger sitt ”Kennst du das wohl?” i legato 

och piano. Wolf har här valt att upprepa dessa ord en gång i ett lägre 

tonläge, något som inte sker i originaldikten. Min tolkning är att 

pianostämmans oroliga och snabbt växlande känslostämningar uttrycker 

Mignons inre känsloliv som är på väg från ett drömlikt tillstånd till det utrop 

som uttryck i nästa diktrad. Partiet avslutas med pianostämmans 

diminuerande uppbrutna rytmer i ett sökande dimackord som löses upp till 

ett B-dur med liten sjua – E-durs dominant. Detta leder in till C-delen, varje 

vers avslutande utrop ”Dahin! Dahin!” som återgår till E-dur. Varje vers 

avslutas med den snabba uppbyggnaden på tre takter till versens höjdpunkt 

”dahin möcht ich mir dir…”. Höjdpunkten förstärks av pianostämmans tre 

crescendi från piano till forte i varje takt, och Mignons längtan beskrivs 

genom ett starkt framåtdriv i musiken mot höjdpunkten, både rytmiskt, 

melodiskt och dynamiskt. Wolf har angett leidenschaftlich hingebend vilket 

betyder ungefär lidelsefullt hängivet. Höjdpunkten leder till ordet ”dir” där 

taktarten också återgår till det ursprungliga, lugnare ¾-tempot. 

Sångstämman avslutar frasen med det kärleksfulla tilltalandet ”o mein 

Gelibter ziehn” och på samma slag som ”ziehn” återtar pianostämman 

huvudtemat och leder oss in i följande vers. 

Den andra versen är mycket lik den första till sin uppbyggnad, men 

pianostämman har nu en mer drivande puls med en tiolfigur på första slaget 

i varje takt. Melodin är varierad men bygger på samma huvudtema som 

tidigare. A-delen är förlängd med en takt i pianostämman vilket bildar en 

eftertanke innan B-delen åter bryter ut i Diss-moll. B-delen och även C-

delen är identisk med när de spelades första gången.  

Den tredje versen skiljer sig mot de första två då den är skriven i E-moll 

istället för E-dur. Både ackompanjemanget och sångstämman har även 

förändrad karaktär och melodi. Stämningen är här mer hotfull och bygger 

upp mot sista radens ”über ihn der Flut” vilket också har sångens första 

noterade fortissimo. Efter denna vers följer fyra takter pianosolo i Diss-moll 

vilka skulle kunna vara en illustration av den brusande floden som störtar 

utför klippan. I den påföljande delen har Wolf gjort en förändring i texten, 

vilken alltså är den enda förändring som finns. Han har ändrat ”Kennst du es 

wohl?” till ”Kennst du ihn wolh?” vilket översatt blir ”Känner du till honom 

väl?” istället för diktens original ”Vet du det väl?”. Det här är ett tydligt 

ställningstagande från Wolf, och det är upp till interpreten att bestämma 

dess mening. Jag tänker att det skulle kunna syfta på den föregående radens 

”es stürzt der Fels und über ihn der Flut.” Där ihn syftar på der Fels, alltså 

klippan. Wolf ökar på det här viset klippans betydelse, kanske står klippan 

för Gud eller för någon annan tygghetsfigur i Mignons, eller Wolfs, liv.  

C-delen är identisk med de tidigare verserna, men höjdpunkten landar nu på 

ordet ”Weg!”, ”väg”, med en fermat i sångstämman. Pianostämman har 

fermat på paus, vilket lämnar sångstämman ensam innan den tar initiativ till 

diktens sista fras ”Lass uns ziehn”, ”Låt oss gå”. Denna sista fram väljer 

Wolf att upprepa den gång i en coda där huvudtemat kommer tillbaka en 
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sista gång i pianostämman. Det här ger honom möjlighet att understryka den 

vädjande tonen, och avsluta sången i ett lugnt och mjukt uttryck som speglar 

sångens början vilket också knyter ihop sången. 

Wolf har komponerat en mycket dramatisk tolkning av dikten, som rymmer 

snabba känsloförändringar och starka känslouttryck. Det finns en dramatisk 

utveckling i hela sången men också inom varje vers. I stora drag tolkar jag 

Wolfs interpretationen av dikten på följande sätt: 

• Han har tagit tillvara på diktens struktur och utnyttjat de 

återkommande fraserna på ett väldigt tydligt sätt i sin musik.  

• Han uttrycker Mignons dramatiska och växlande känsloliv 

harmoniskt med många drastiska harmonikväxlingar, mediantik och 

kromatiska motmelodier. Han uttrycker det också rytmiskt med hjälp 

av växlande taktarter, där han låter både fjärdedelen och 

åttondelstriolen växlande vara grundrytmen. Han använder sig också 

av rytmiskt oregelbundna och regelbundna mönster samt rytmisk 

förtätning i de intensivaste höjdpunkterna.  

• Trots de dramatiska växlingarna lyckas han behålla Mignons 

oskuldsfulla karaktär och hennes oförstörda längtan genom att hela 

tiden återgå till det mjuka huvudtemat i E-dur.  

• Jag får upplevelsen av att han läst Goethes beskrivning av hur 

Mignon själv reciterade dikten för Wilhelm Meister, där flera av 

hans beskrivningar också kan passa på Wolfs musik.  

Vad som också är tydligt är pianoackompanjemangets orkestrala karaktär, 

trots att pianoackompanjemanget är den ursprungliga versionen verkar det 

som att han redan när han komponerade det hade en orkestrering i åtanke. 

Wolf har också själv orkestrerat stycket vid ett senare tillfälle i hans liv.  

Framförande av dikten i två steg 

Hur förändras interpretens tolkning av dikten av den musikaliska 

instuderingen?  

Jag framförde dikten på svenska och tyska för en publik en gång innan jag 

studerade in musiken. Sedan lärde jag mig Wolfs tonsättning för att 

slutligen framföra dikten på båda språken samt sjunga Wolfs lied.  

Jag har studerat hur min tolkning av dikten varierar mellan de två 

framförandena när det gäller frasering och höjdpunkter, variationer mellan 

verserna, rörelser och impulser och flöde. Jag har även undersökt vilken 

betydelse språkbytet får för interpretationen. 
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Video 1 Första framförandet. Recitation av dikten på svenska och tyska. 

Video 2 Andra framförandet, recitation på svenska. 

Video 2 Andra framförandet. Recitation på tyska. 
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Frasering och höjdpunkter 

Andra gången jag framförde dikten på svenska är intensivare i höjdpunkten 

på vers två och mer innerlig i höjdpunkten i vers tre istället för tvärt om. Det 

här går emot Wolfs musikaliska tolkning, där vers tre är en ökning från vers 

två. Mitt uttryck av frasen ”Kennst du es wohl” är inte lika innerligt som 

Wolfs tolkning eller inte heller Goethes beskrivning av hur Mignon 

framförde den. På samma sätt är Wolfs tolkning av ”Dahin- dahin! ” likt ett 

utbrott, och mycket kraftfullare än hur jag tolkar det i min recitation. Och 

det förblir så även när jag studerat in musiken. Det innebär att jag inte tagit 

över Wolfs tolkning utan istället utvecklat min egen. 

 

Vid andra framförandet låter jag avslutningen på dikten verkligen bli till en 

vädjan. Denna slutgiltiga vädjan kanske är inspirerad av Wolf musik, som 

avslutas med ett upprepande av den sista frasen i en mjuk och vädjande ton.  

 

Variationer i tempo mellan verserna 

I det andra framförandet av dikten på tyska tar jag tydligt ner tempot i sista 

versen, vilket går rakt emot hur jag upplevde att Wolf tolkat dikten. När jag 

sjöng hans tonsättning ville jag istället ta upp hastigheten en aning för att 

öka intensiteten och dramatiken. Det kan vara ytterligare ett exempel på hur 

jag utvecklat en personlig interpretation, fristående från Wolfs.  

 

Flöde, rörelser och impulser 

Vid det första framförandet av dikten på svenska står jag väldigt stilla. I 

första versen blir jag vid ett tillfälle medveten om detta och gör därför en 

rörelse som inte känns helt organisk, sedan förblir jag helt stillastående för 

resten av recitationen. De impulser jag får märks endast i rösten. Vid det 

andra framförandet har jag fortfarande samma tolkning men jag visar den nu 

tydligare i mina rörelser. Impulserna är de samma, men förstärkta.  

 

Vid det andra framförandet då jag reciterar dikten på båda språken upplever 

jag mig själv som friare i både röst och kropp, och flödet är mer konstant. 

Någonting har lett till att jag inte är lika bunden av diktens form.  

 

Språkens betydelse för tolkningen 

Min tolkning av dikten på tyska skiljer sig inte mycket åt från den jag gör på 

svenska. Diktens innehåll är i denna översättning detsamma på båda 

språken, och ger mig därför samma konstnärliga impulser. 

Vid båda framförandena hade jag ett bättre flöde och ett lite högre tempo 

när jag reciterade dikten på tyska än på svenska. Detta är svårt att förklara 

men det kan bero på att jag har en starkare relation till enskilda ord på mitt 
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modersmål svenska än på tyska. Det tyska språket kan kanske på så sätt 

underlätta för mig att se helheten i dikten, snarare än enskilda ord.  

I gestaltningsövningen (övn. 3) upplevde jag de olika språken på olika sätt 

och gestaltade därför vissa ord olika. När jag reciterar upplever jag det som 

att frasen ”Kennst du es wohl” blir mjukare än den svenska motsvarighetens 

”Vet du det väl?”, precis som att jag hade en mjukare association till ordet 

”kennst” än ”vet”. Det här borde också vara en fördel när jag sjunger på 

tyska eftersom jag kan få lättare att driva en fras mot dess höjdpunkt. 

Framförande av sången 

Hur påverkas interpretens sångframförande av recitationsarbetet? 

 

 

Det andra framförandet avslutas med att jag sjunger samma dikt i en 

tonsättning av Wolf tillsammans med pianisten Albert Dahllöf. Jag 

upplevde en säkerhet i min interpretation då jag kunde luta mig mot den 

tolkning jag arbetat fram under min undersökning. Min tolkning samspelade 

på ett naturligt sätt med musiken och skapade på så sätt något nytt och 

levande i stunden. Framförandet av sången blev känslomässigt mycket 

intensivt, och präglades också av en trygghet i texten, även när Wolfs 

musikaliska tolkning lagts ovanpå. 

 

 

  

Video 4 Andra framförandet. Framförande av Wolfs tonsättning. 



23 

Diskussion och slutsatser 

Undersökningen har syftat till att svara på frågeställningen: Hur kan 

recitation användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga 

uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? 

Min undersökning visar att recitation är ett kraftfullt verktyg för att utveckla 

den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig 

som sångare. Arbetet med recitation tillåter oss att träna våra emotionella 

och poetiska impulser utan att samtidigt behöva tänka på vokalteknik eller 

musikaliskt uttryck. Framförallt ledde mitt arbete med recitation till insikten 

om att jag för att komma i kontakt med texten behöver låsa upp det som 

blockerar min kreativitet snarare än att intellektuellt tolka in mening i 

diktens rader.  

 

Före undersökningen upplevde jag att det praktiska utförandet hindrade mig 

från att komma fram till mitt eget konstnärliga uttryck. Jag ville därför öka 

min interpretationsfrihet. Mitt mål med undersökningen var att i större 

utsträckning äga mitt framförande och min tolkning. Jag uppnådde målet, 

men kanske inte exakt på det sätt jag förväntade mig.  

 

Jag trodde att recitation skulle kunna hjälpa mig med att tolka in mening i 

diktens text, men istället hjälpte den mig att inse att jag inte behöver lägga 

på en tolkning. Lektionerna i recitation kom att handla om att försätta mig 

själv i ett sinnestillstånd där jag kom åt min egen kreativitet snarare än att 

handla om betoningar, frasering och tonfall. Jag fick genom flera olika 

övningar träna på att via recitation öppna upp till mina egna kreativa 

impulser. Jag som interpret skapar automatiskt, då jag arbetar med texten, 

en tolkning som är min. 

 

Hur kan övningar användas för att uppnå ökad interpretationsfrihet i 

framförandet av sång? 

Det mest konkreta resultatet av undersökningen är de övningar jag har 

jobbat med. Övningarna har främst handlat om att hitta ett lugn och ett 

fokus i sig själv. Det fanns ingen värdering i hur jag tolkade eller talade 

texten utan fokus låg på att recitera med rätt utgångspunkt i kropp och sinne. 

Övningarna hjälpte mig att följa mina naturliga konstnärliga impulser utan 

att kritiskt värdera prestationen. Det skapade en trygghet och en tillit till min 

kreativa förmåga. 

 

De fem övningarna vi jobbade med fokuserade inte så mycket på hur något 

ska reciteras som på att förbereda och underlätta för kontakten med sina 

egna impulser. Det gör att de inte bara är användbara för en skådepelare 

som ska recitera en text, utan även direkt användbara för en sångare som ska 

framföra en sång. Dessa övningar kommer jag att kunna använda mig av i 

framtiden, på olika typer av repertoar. Övningarna lämpar sig väl för text 
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utan melodi, men både Gestaltningsövningen (övn. 3). och Ladda ned-

övningen (övn. 5) går att göra även med melodi. Det viktigaste är att ta den 

tid som behövs för att verkligen få jobba igenom texten innan man tar itu 

med musiken.  

 

Jag skulle kort vilja kommentera övning 5, Ladda ned-övningen. Det finns 

en anledning till att Cathrine Parment valt att kalla den för ”ladda ned” 

snarare än ”värma upp”. Inför ett framförande inför publik är det visserligen 

viktigt att värma upp kroppen och röstapparaten, precis som att det är viktigt 

för en atlet att värma upp inför ett lopp. Men inför ett sceniskt framträdande 

är det lika viktigt att samla sig och hitta det grundläge som ger plats för min 

konstnärliga tolkning. Detta kallar Parment att ”ladda ned”. 

 

Som sångare är vi instrument men också interpreter, och vår interpretation 

av ett verk uppkommer när texten och musiken absorberats och sedan får 

möjlighet att resonera i sångaren och färgas av dennes erfarenheter och 

upplevelser. Något av det första Christine Parment frågade mig var ”Varför 

har du valt att arbeta med just den här texten? På vilket sätt tilltalar den 

dig?”. För att vi ska kunna framföra ett personligt framförande av en sång 

krävs det att vi har någon slags relation till den och om texten inte alls talar 

till oss, om den förblir stum, är det bättre att inte arbeta med den.  

 

Hur förändras interpretens tolkning av dikten av den musikaliska 

instuderingen?  

En tolkning består av många parametrar. Därför valda jag ut några, som jag 

analyserade enskilt.  

 

Frasering och höjdpunkt  

På det stora hela har min tolkning av dikten inte förändrats mycket mellan 

de två framträdandena. Impulserna förblir desamma, den ljusare och 

längtansfulla tolkningen av dikten likaså.  

Instuderingen av Wolfs musik har kanske inspirerat min tolkning i vissa 

detaljer, till exempel diktens avslutning. Men min interpretation påverkas 

mer av recitationsarbetet än av musiken.  

Variationer i tempo mellan verserna  

På samma sätt upplevde jag att variationer i tempo mellan verserna inte 

påverkades av den musikaliska instuderingen. Min tolkning utvecklades 

över tid, oberoende från musiken.  

Innan arbetet har jag oftast fått mina tolkningsimpulser från musiken, och 

därför har notbilden styrt mina konstnärliga val. Genom att arbeta mer med 

texten kan jag utveckla min egen tolkning och därmed uppleva en större 

interpretationsfrihet. 

Flöde, rörelser och impulser 

Då jag läser dikten vid det andra framförandet, efter att jag studerat in 

musiken, är flödet bättre och jag upplever mig själv som mer fri i både 
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kropp och röst. Detta skulle kunna bero på att jag nu också blivit inspirerad 

av Wolfs tonsättning, men det skulle också kunna bero på att texten fått 

mogna ytterligare eller på att jag blir mer och mer van vid att recitera inför 

publik. Alla tre faktorer kan ha spelat in.  

Språkets betydelse för tolkningen  

Språket verkar ha haft betydelse för flödet och tempot i recitationen. Det 

kan bero på att tyskan ger en bättre helhetsbild än svenskan då jag inte har 

samma relation till dess enskilda ord. Det här kan vara en fördel när jag 

sjunger på tyska eftersom jag kan få lättare att driva en fras mot dess 

höjdpunkt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet med att närma sig text och 

musik bör delvis bestå av en fördjupning i själva materialet men också av 

tilltron till att vi är kreativa varelser som har något att uttrycka. För att låta 

den inneboende kreativiteten komma till uttryck behöver vi ta bort det som 

blockerar den. Recitation, och de övningar jag presenterat i undersökningen, 

är en metod för att ta bort dessa blockeringar. 

 

Hur påverkas interpretens sångframförande av recitationsarbetet? 

Vid framförandet av Wolfs tonsättning upplevde jag en skillnad mot hur jag 

har upplevt sångframföranden innan undersökningen. Framförallt kände jag 

att min fördjupning i dikterna gjort mitt framförande av sången mindre 

sökande och tvetydigt än vad det hade varit annars.  

Min interpretation hade, efter recitationsarbetet, fått liv. Jag kunde tillåta 

den att utvecklas i stunden, eftersom jag visste att jag kunde texten så väl 

och hade utforskat så många olika sätt att tolka den på.  

Jag upplevde det som att min fördjupning i texten och min tolkning 

förstärktes eller utvecklades och utmanades i en positiv friktion mot 

musiken. 

Vanligtvis när jag arbetar med instudering av sång fokuserar jag väldigt 

mycket på vokalteknik, vilket lätt gör att min interpretation hamnar i 

skymundan. I arbetet med Kennst du das Land har jag verkligen vänt på det 

förhållandet, och upplevde texten som mer närvarande. Jag har funderat på 

om detta eventuellt också har vokaltekniska fördelar, även om det i sig inte 

var målet med undersökningen. Genom att komma närmre texten kan det bli 

lättare att genom texten känna även musikens fraseringar och följa dem helt 

ut. Det kan innebära att flödet automatiskt blir bättre. Ibland kan det också 

ge tekniska fördelar bara att ha något annat att tänka på än just tekniken. 

Enligt Hemsleys teorier ger närheten till texten näring till själva drivkraften 

till sång, nämligen fantasin. Arbetet med texten fördjupar kontakten med 

mina konstnärliga impulser och min förståelse för hur de tar sig uttryck i 

musik. På så sätt kommer även min sångteknik att förbättras. 
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Kommentarer och Orfeus paradox 

Jag upptäckte under undersökningens gång att processen är viktigare än 

målet. Processen måste få ta tid, varje övning ska upprepas till dess att den 

inte längre tillför något nytt. Först då ger jag mig själv utrymme att släppa 

min kreativitet fri och jag minskar också prestationsstressen. Det lugn och 

den trygghet som präglade mina recitationslektioner var avgörande för att 

jag kunde känna mig friare än tidigare. Jag var inte nervös under arbetet 

trots att det ofta involverade övningar som kändes exponerande. Detta ledde 

sedan till att jag upplevde en större kontakt med orden och med mina egna 

sinnesupplevelser.  

 

Jag skulle vilja poängtera att arbetet med övningar där man tillåts befinna 

sig utanför de sociala normerna i hur man ska bete sig, ta plats och tala, 

kräver att man har en trygg social miljö. Då är en bra lärare ett viktigt 

hjälpmedel, och om man gör övningarna i grupp är det av största vikt att 

gruppen har en positiv och stöttande gruppdynamik. Det är ett utmanade 

arbete, men också ett mycket utvecklande sådant. Vi behöver utforska 

gränserna för vad vi är och vad vi är kapabla till för att bygga en trygg och 

utvecklad scenpersonlighet med tillgång till kroppens och själens alla 

register.  

 

Förutom de mycket intressanta resultaten gällande interpretationsfrihet så 

hade mina lektioner i recitation också en effekt på mig personligen. Arbetet 

väglett av Cathrine Parment var djupt personligt och effekterna av det 

kändes i min vardag. Jag bar med mig tankarna om avspända käkar, läppar 

och axlar och jag kände mig verkligen förankrad i mig själv efter 

lektionerna. Arbetet med känsloetyder ledde till en djupare kontakt med 

mina känslor även i resten av vardagen. På sätt och vis tror jag att det är 

oundvikligt att ett arbete av detta slag får effekter som sprider sig ut till 

resten av ens liv, vilket också hänger ihop med det kreativa yrket som 

sådant. Jag skulle säga att vi inte bara jobbar som sångare, skådespelare och 

musiker. Vi är sångare, skådespelare och musiker – hela tiden. Ju mer vi 

utbildar oss inom konsten ju mer utvecklas vi också som personer. Eftersom 

vi arbetar med vår kreativitet och musikalitet dagligen behöver vi träna oss i 

att komma i kontakt med dem. Den här relationen mellan kreativitet och ett 

välbalanserat inre liv är något som personer som arbetar i kreativa yrken 

ständigt behöver underhålla, eller i alla fall vara medveten om.  

Jag har alltså mått väldigt bra av att få fördjupa mig i recitation på det här 

sättet och kommer att ta det med mig i framtiden.  

 

Vid tidigare tillfällen då jag reciterat dikt eller liknande på en scen har jag 

ofta varit nervös och mycket upptagen med hur jag uppfattas av publiken 

och medspelare. Det har funnits en oro över att läsa på rätt eller fel sätt och 

över hur jag blir uppfattad när jag läser dikten. Efter arbetet med min 

undersökning har nervositeten och oron minskat, men jag upplever 

fortfarande recitation som mer naket och sårbart än när jag sjunger. Musiken 
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är för mig en trygghet, något att fästa min tolkning vid. Jag upplevde 

framförandet av musiken som mer emotionellt engagerande än recitationen, 

men kanske är det också därför jag är sångerska, och inte skådespelerska. 

 

Slutligen skulle jag vilja återkoppla till myten om Orfeo och Euridice, som 

jag nämnde i inledningen. Kreativitet är en egenskap som är mycket svår att 

få grepp om. Vad är det egentligen? Konstnärer av alla dess slag har i alla 

tider försökt förstå vad som kan inspirera och förstärka kreativiteten och på 

samma sätt bävat för idétorka och skrivkramp. Jag har själv upplevt det som 

paradoxalt att på ett akademiskt granskande sätt försöka uppnå ökad 

interpretationsfrihet. Under arbetet med den här undersökningen tappade jag 

vid ett tillfälle all motivation och jag befann mig i ett tillstånd av 

uppgivenhet, fullkomligt oinspirerad. Men det var minnet och återfinnandet 

av min ursprungliga inspirationskälla som tillät mig att åter igen se varför 

jag från början ville göra undersökningen. Det var när jag hittade 

minnesanteckningar från samtalen om Orfeo och Euridice och konstnären 

och hans kreativitet som gnistan kom tillbaka till mig. Hade jag kanske 

stirrat Euridice i ögonen alltför länge, så att hon dog ifrån mig? Jag var 

tvungen att lita på att hon fanns där inom mig, för att hon, kreativiteten, 

skulle återvända till mig. Faktiskt kan jag dra en stark parallell till det jag 

undersökt i mitt arbete. Jag upplevde att jag inte hade något att tillägga i 

mitt framförande av sång, och jag ifrågasatte min förmåga att uttrycka min 

kreativitet. Genom mitt arbete med recitation fann jag att nyckeln till 

interpretationsfriheten ligger i tilliten till kreativiteten. När jag förstärker 

kontakten med mina egna kreativa impulser, utan att granska och styra dem 

alltför hårt, infinner sig friheten till interpretation i tilliten till min egen 

kreativa förmåga.  

 

Reflektion kring undersökningen 

Utveckling av teoretisk litteraturundersökning 

Under projektets utveckling insåg jag allt eftersom vilken typ av litteratur 

som kunde berika min undersökning. Jag har nått fram till intressanta 

resultat med hjälp av min undersökning och med influenser från lärare och 

även Hemsleys bok Singing and the imagination, men för vidare forskning 

skulle jag gärna undersöka om Alexanderteknik har något intressant 

perspektiv på interpretationsfrihet, och jag hade gärna letat vidare i 

litteraturförteckningen i Hemsleys Singing and the imagination.  

Yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Kort innan det andra framträdandet fick jag ett negativt besked som jag 

reagerade starkt på med besvikelse. Detta påverkade min koncentration, och 

gjorde att jag hade svårare att gå in helt i framträdandet. Faktum är ju att vi 

aldrig kan veta exakt vilka förutsättningar vi kommer att ha inför ett 

framträdande på scen, och därför kan vi inte alltid kontrollera alla faktorer 
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som kan påverka oss. Därför är det viktigt att hitta metoder som kan hjälpa 

till att hitta fokus, även när det är svårt. Jag värmde upp med 

grundinställningsövningen (övn. 1) och fortsatte med 

”nedladdningsövningen” (övn. 5) från lektion fyra. Dessa övningar hjälpte 

mig att behålla ett lugn, men distraktionen innebar ändå att jag inte kunde 

öppna upp fullt ut till mina känslor då det skulle ha inneburit att jag inte 

kunde genomföra framförandet på utsatt tid.   
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