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Sammanfattning 

Min undersökning syftar till att undersöka vilka strategier klassiska musiker använder i 
läroprocessen av klassiska musikstycken så att det konstnärliga uttrycket får de bästa 
förutsättningarna, stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett framträdande 
och inlärningsprocessen går så snabbt som möjligt. 

Bakgrunden beskriver minnets funktioner i just detta sammanhang. Det handlar om hur 
minnet fungerar allmänt men också specifikt inom området musik, betydelsen av 
förkunskaper när vi spelar instrument och lär oss musikstycken samt hur stress, press 
och nervositet påverkar minne och musicerande. Jag beskriver och analyserar även fyra 
minnessystem som används i läroprocesser i samband med instudering av 
musikstycken. 

Undersökningen består av tre intervjuer med professionella klassiska gitarrister tillika 
gitarrpedagoger, som ger sin bild av övning, instudering, minnesluckor, framförande 
med mera. Resultatet visar att de intervjuade har väldigt liknande strategier i 
läroprocessen och betonar bland annat vikten av självförtroende vid framträdanden, att 
vara noggrann under inlärningsprocessen samt problematiken att öva in för sent eller 
göra ändringar i sista stund i musikstycken.  

Nyckelord: minne, inlärningsprocess, instudering, övningsmetodik, musiker, gitarr, 
klassisk musik, framträdande.  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Inledning 

Under mitt liv har jag varit på många konserter med allt ifrån professionella 
musiker till nybörjarelever på kommunala musikskolan. En slutsats jag kan dra 
utifrån alla dessa konsertbesök är att alla oavsett spelnivå, ibland spelar fel. Det 
som för det mesta skiljer proffsen från amatörerna, i det här avseendet, är sättet 
som de spelar fel på. Som åhörare hör man väldigt sällan när en professionell 
musiker spelar fel då de oftast lyckas rädda upp situationen på något snyggt sätt; 
medan en amatörmusiker i samma situation kanske blir stressad, helt kommer av 
sig och inte har någon aning om vad som kommer härnäst i stycket. Tankarna 
har grott inom mig ganska länge: Varför och när spelar man fel? När spelar man 
rätt? Varför får man minnesluckor och går det att hitta strategier för att 
förebygga att de inträffar? Kan det vara så enkelt som skidlegenden Ingemar 
Stenmark en gång sa: “Ju mer jag tränar desto mer tur har jag”? 

För drygt ett halvår sedan hamnade jag i en situation, som är ganska vanlig för 
oss musiker, där jag var tvungen att öva in ett nytt klassiskt gitarrstycke under 
väldigt begränsad tid. Vid framträdandet märkte jag att vissa delar av stycket, 
som jag övat på ett speciellt sätt, fungerade bättre att spela i en pressande 
situation än andra delar. Det var strax efter detta framträdande som den 
begynnande frågeställningen till detta arbete uppstod: Vilka strategier finns för 
att lära sig ett stycke klassisk musik så att: det konstnärliga uttrycket får de bästa 
förutsättningarna, stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett 
framträdande och instudering sprocessen går så snabbt som möjligt? 
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Bakgrund 

Då minnet utgör en central del i läroprocesser i samband med instudering av 
musik så beskrivs i detta kapitel hur minnet fungerar både generellt men också 
med fokus på hur det fungerar i musikaliska sammanhang. Därefter beskrivs 
förkunskapers roll och betydelse för lärande och musikutövande. Till sist berör 
kapitlet vad som händer i kroppen vid stress, press och nervositet samt hur det 
påverkar vårt musicerande. 

Minnet 

För att förstå hur vårt minne fungerar kan det delas in i olika delar. Indelningen 
kan göras på olika sätt och vara allt ifrån övergripande till väldigt detaljerad. 
Den mest övergripande indelningen är att skilja på icke-kognitivt och kognitivt 
minne. Det icke-kognitiva minnet innehåller omedveten kunskap som 
exempelvis motoriskt minne. I det kognitiva minnet finns medveten kunskap så 
som faktakunskap och förmågan att reflektera över information. (Lännergren 
2012) 

Det sensoriska minnet fungerar som en tratt. All information och alla intryck vi 
tar emot genom våra 5 sinnen (hörsel, känsel, syn, smak, lukt) hamnar i det 
sensoriska minnet, eller i “tratten”. Informationen som kommer in från 
omvärlden är enorm och hjärnan skulle inte klara av att aktivt hantera alla 
intryck om det inte hade skett någon slags urval. Därför sker här en första 
omedveten selektion av vad vårt medvetande ska uppmärksamma. Vi går till 
exempel inte omkring hela dagarna och tänker på att våra kläder trycker mot 
kroppen eller att våra fötter är instängda i de skor vi har på oss. Det sensoriska 
minnet gör en snabb uppdelning av alla intryck och bestämmer vad som är 
viktigt och vad som inte är det. Det viktiga blir vi varse och det hamnar då i 
korttidsminnet medan det oviktiga går medvetandet förbi. Vad som uppfattas 
som viktigt eller oviktigt skiljer sig åt beroende på vilka erfarenheter och 
förkunskaper en person har. En ornitolog kanske uppmärksammar en gulsparv 
som flyger förbi, medan en bil-designer i samma situation istället ser en speciell 
bil som körde förbi. (Lännergren 2012; Bergqvist Månsson 2005)  

Korttidsminnet används till exempel för att skriva ner ett telefonnummer som 
någon säger till en. Man hör telefonnumret, lagrar det i korttidsminnet, skriver 
ner det och glömmer sedan bort det. Korttidsminnet är begränsat och kan endast 

!2



lagra cirka sju enheter i ungefär 20 sekunder. Ändå är det möjligt att komma 
ihåg tio-siffriga mobilnummer. Detta görs genom så kallad “chunking” det vill 
säga att vi buntar ihop information, i det här fallet siffrorna, i större block och 
istället minns varje block som en enhet. Behöver man minnas någonting en 
längre tid så måste informationen aktivt bearbetas för att upprätthållas i 
korttidsminnet eller arbetas in i långtidsminnet. Detta kan göras genom att prata 
om informationen eller koppla den till kunskap som redan finns i ens 
långtidsminne. Denna process sker i arbetsminnet. (Lännergren 2012; Bergqvist 
Månsson 2005) 

Arbetsminnet bearbetar och upprätthåller information i korttidsminnet och har 
hand om processen att föra över information från korttidsminnet till 
långtidsminnet. Arbetsminnet bearbetar även kunskap som finns lagrad i 
långtidsminnet och jämför den med information i korttidsminnet. Arbetsminnet 
är en viktig del i all sorts kognitivt lärande så som språkinlärning, läsförmåga, 
problemlösning och matematiskt resonerande. Att öva och spela ett instrument 
har visat sig ha en positiv effekt på arbetsminnet. (Lännergren 2012; Bergqvist 
Månsson 2005; Bergman Nutley 2011) 

Långtidsminnet används för att lagra information för framtiden. Här lagras 
minnen av upplevelser, faktakunskaper och all förkunskap vi besitter. 
Långtidsminnet har, till skillnad från korttidsminnet, stor kapacitet men ganska 
långsam åtkomst. Minnen i korttidsminnet måste hela tiden upprätthållas av 
kortvariga neurologiska aktivitetsmöster i hjärnan medan minnen i 
långtidsminnet består av mer permanenta neurologiska kopplingar som tar 
längre tid att bilda men är mer beständiga (Lännergren 2012). Kunskap i 
långtidsminnet kan liknas vid stigar i ett snölandskap. Ju fler gånger man går 
samma väg desto djupare blir stigen och blir därmed lättare att hitta tillbaka till. 
(Schenck 2000) 

Det finns minnestekniker för att hjälpa oss att lättare minnas information. Nästan 
alla av dem går ut på att på olika sätt associera ny information, som man 
försöker lära sig, till redan befintlig kunskap i långtidsminnet. Mattias Ribbing 
(2011) som är före detta svensk mästare i minne menar att hjärnan aldrig 
memorerar någon enskild information utan att det som lagras är kopplingar 
mellan olika saker. Han menar att det enda sättet för hjärnan att snabbt lagra 
mycket information utan att behöva rabbla den är genom bilder. En 
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minnesstrategi som han kallar för “Ribbings cykel” går ut på att han skapar en 
mental bild av en cykel. Vill han sedan till exempel memorera vad han ska 
handla i affären så fäster han mentalt alla matvaror på cykeln. De mentala 
bilderna och kopplingarna ska helst vara lite bisarra och konstiga för att vara 
enklare att minnas.  

Musikaliskt minne 

Med en bakgrund inom både klassisk- och jazzmusik så har jag upplevt 
skillnaden mellan att lära sig ett “stycke” eller en “låt” från ett notpapper eller 
genom gehöret. Beroende på genre och instrumentgrupp finns det olika tradition 
av att spela efter noter.  Detta arbete lägger främst fokus på processen att lära sig 
ett klassiskt musikstycke, som av tradition nästan alltid studeras in från en 
notbild (Ginsborg 2007). När jag i fortsättningen använder termen “stycke” eller 
“ett stycke musik” menar jag ett klassiskt musikstycke instuderat från noter. 

I läroprocessen av ett stycke musik kan man dela upp minnet i fyra 
minnessystem: muskelminnet, det visuella minnet, det audiella minnet och det 
intellektuella minnet (Ginsborg 2007). Muskelminnet, som är det enda icke-
kognitiva minnet (Lännergren 2012), har hand om automatiserade rörelser. 
Visuella minnet kan användas för att skapa visuella bilder som kan användas för 
att trigga igång scheman så att utövaren vet vad hon ska göra härnäst (Rostvall 
& West 1998). Det visuella minnet är hela tiden kopplat till det intellektuella 
minnet som analyserar vad för information som ska triggas igång. Det audiella 
minnet fungerar på liknande sätt som det visuella minnet och är också kopplat 
till det intellektuella minnet. Det används ofta för att skapa en övergripande 
karta av stycket som sedan information kan kopplas till. Det kan dels trigga 
igång scheman men fungerar även som ett facit att rätta sig efter om man spelar 
fel. Det intellektuella minnet kombinerar sensoriska intryck med kunskap från 
långtidsminnet och hjälper utövaren att analysera till exempel harmoniska 
förlopp i musiken. De fyra minnessystemen arbetar självständigt men samverkar 
också med varandra. Minnessystemen jobbar i olika hastighet där muskelminnet 
är snabbast och det intellektuella minnet är det långsammaste. (Lundeberg 1998; 
Bergqvist Månsson 2005; Ginsborg 2007; hemsida: Foley 2007; hemsida: 
Marvuglio 2014; hemsida: Mathews 2014)  
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Förkunskap 

Alla människor besitter förförståelse och förkunskap inom många områden. De 
flesta av oss kan cykla, vet att jultomten har röda kläder, att postbilar är gula och 
det går 24 timmar på ett dygn. All denna förkunskap spelar en viktig roll i hur vi 
minns och lär oss saker. För att kunna minnas någonting så måste vi 
uppmärksamma det (Klingberg 2007). Desto större förkunskaper vi har inom ett 
område desto mer uppmärksammar vi, vilket ger oss bättre förutsättningar för att 
minnas eller lära oss någonting (Ribbing 2011). En professionell klassisk 
musiker besitter stora förkunskaper på sitt instrument och inom området musik. 
Hon kan läsa noter, vet vilka toner som ingår i en C-dur skala, vet var tonerna 
ligger på sitt instrument och kan spela dem och så vidare. Dessa förkunskaper 
ligger till grund för att kunna musicera, vara kreativ och lära sig nya stycken. 
(Lännergren 2012; Bergqvist Månsson 2005)  

Begreppet “schema” används för att beskriva när kunskap, i likhet med 
chunking, kopplas ihop med annan kunskap och bildar en automatiserad helhet 
som används för att utföra handlingar eller tolka information. Ett schema kan till 
exempel vara att byta växel i en bil med allt vad det innebär. En van bilförare 
behöver inte aktivt tänka på alla moment som ingår i att växla. Moment som att 
veta vilken växel hon ska byta till, hur fötter och händer ska röra sig och känslan 
i hur mycket hon ska trycka ner kopplingen för att inte få motorstopp går efter 
ett tag automatiskt så att föraren kan lägga sin uppmärksamhet på andra saker i 
trafiken. För att scheman ska utvecklas krävs en medveten analys av de olika 
beståndsdelarna som ingår i schemat. Ett schema som involverar motoriska 
rörelser går inte utveckla enbart genom att prata om hur man gör, utan bildas 
genom upprepade erfarenheter. Scheman används inte minst när vi spelar 
instrument och utför komplicerade rörelsemönster kopplade till det vi hör och 
vet om musiken. (Rostvall & West 1998) 

Stress, press och nervositet 

Som gitarrpedagog får jag ibland höra kommentaren: “Men jag kunde stycket 
jättebra där hemma!” och med jämna mellanrum ser och hör jag framträdanden 
av musiker där stycken som fungerar jättebra i övningsrummet trillar ihop som 
ett korthus i en pressande situation. Det kan bero på att tekniken hakar upp sig 
eller så drabbas utövaren av en minneslucka och kommer av sig. Ett 

!5



konsertframträdande kan liknas vid att gå på en planka. De flesta har inga 
problem att gå på en 20 cm bred planka när den ligger på marken. Placeras 
däremot samma planka fyra meter upp i luften så är det inte längre lika självklart 
att gå över den. Detsamma gäller när vi spelar ett stycke musik. Det är inga 
problem att spela stycket i övningsrummet men när vi hamnar på en scen med 
400 åhörare i publiken så kan även de enklaste stycken kännas oöverkomliga 
(Lundeberg 1998). Vi kan alltså, i pressande situationer, börja tvivla på de mest 
basala och automatiserade kunskaper som att gå på en planka eller spela en lös 
första sträng på en gitarr. 

Stress, oro, ångest, nervositet och självtvivel är ingenting som går att bli helt 
befriad från. De fyller, och har i alla tider fyllt, en viktig funktion för vår 
överlevnad (Lundeberg 1998). Vid stress sker en rad kemiska processer i 
kroppen. Bland annat så ökar nivåerna av stresshormonerna adrenalin, 
noradrenalin och kortisol (Bergqvist Månsson 2005). Detta sker för att kroppen 
gör sig redo för att antingen slåss mot eller fly från en eventuell fara. Hormon 
frisätter blodsocker som ger kroppen energi och musklerna blir spända och 
alerta. En viss ökning av stresshormon har visat sig ha en positiv effekt på minne 
och inlärning medan höga nivåer av till exempel kortisol ger negativ effekt av 
detsamma. Kortisol i höga nivåer påverkar nämligen det område i hjärnan som 
bland annat har hand om arbetsminnet och fungerar som en “kopplingsstation” 
när minnen ska föras över till långtidsminnet. Stress kan också påverka 
kopplingsställena mellan hjärnceller vilket kan hämma det medvetna tänkandet. 
Olika minnen påverkas i olika grad av detta. Värst drabbat är minnen som 
tillkommit senaste timmarna eller dagarna, medan äldre minnen tenderar att 
påverkas mindre. (Bergqvist Månsson 2005) 

Begreppet nervositet används för den oro som en person kan uppleva inför 
någonting som ska ske, till exempel ett framträdande inför publik. Vid nervositet 
ökar kroppens beredskap och puls och andning ökar. Nervositet uppfattas 
generellt sett som någonting negativt men kan också, med rätt inställning, 
omvandlas till någonting positivt och kan ge ökat fokus och fysisk förmåga. 
(Lundeberg 1998; Zelmerlööw 2005) 

Inom musik brukar man kalla den situation när en musiker under ett 
framträdande tappar bort sig och inte vet vad som kommer härnäst i musiken för 
att musikern drabbas av en minneslucka. Minnesluckor uppstår oftast när man 
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minst anar det och i partier som normalt aldrig är problem att minnas i 
övningsrummet. För att en minneslucka ska uppstå så kan det räcka med att man 
tappar koncentrationen i ett av minnessystemen (Lundeberg 1998). 
Muskelminnet är ett av de system som är mest sårbart i stressande situationer 
och det är därför ofta det som fallerar först. Händerna kan börja darra, 
utsöndring av adrenalin gör musklerna mer alerta vilket kan medföra att en 
lägesväxling blir för lång eller att synkroniseringen mellan händerna helt 
plötsligt inte fungerar. Utövarens tankar kan också ställa till det för 
muskelminnet genom att exempelvis börja fundera på: “Hur var det nu jag skulle 
göra där” eller “Det där greppet känner jag inte igen. Det ser konstigt ut…” 
vilket kan få till följd att det intellektuella minnet kan stjälpa en annars 
automatiserad rörelse. (Lundeberg 1998) Det kan dock vara precis tvärt om, att 
muskelminnet fallerar och utövarens tankar hjälper det tillbaka på banan. 
(Lundeberg 1998; Bergqvist Månsson 2005; Zelmerlööw 2005) 

Det finns många strategier för att klara stressande och pressande situationer och 
detta arbete nuddar bara vid ytan av alla kognitiva strategier, det vill säga att 
försöka förändra negativa tankemönster, som finns för att övervinna sin 
nervositet (Persson, 1996). Inom tennis används ibland strategin att koncentrera 
sig på endast en sak när man spelar match, exempelvis att bara tänka på bollen, 
och därmed stänga ute alla andra störande tankar som riskerar att påverka 
muskelminnet (Gallwey 1986). En artikel inom golfpsykologi hävdar att: “De 
flesta rörelser, i synnerhet automatiserade rörelser, utförs bäst och med störst 
precision när vi inte styr dem medvetet […] Många golfspelare upplever det som 
att slagen ofta går bättre när man bara går fram och slår till bollen” (hemsida: 
Wetterstrand 2010). En strategi som används inom både idrott och musik är att 
inte lägga fokus på enskilda rörelser utan att integrera musklerna i en helhet 
(Gallwey 1986; Lundeberg 1998). Inom musik kan detta uppnås genom att man 
integrerar det musikaliska uttrycket redan i inlärningen av ett stycke för att skapa 
en koppling mellan gehöret och tekniken. Fraseringen blir dessutom mer 
organisk och passar bättre in i sitt sammanhang, istället för att låta “gjord” och 
ansträngd (Åberg 2011). 

För att lyckas med ett framträdande är det viktigt att tro på sig själv och lita på 
att man som utövare är väl förberedd (Bergqvist Månsson 2005). I pressande 
situationer kan vi förlora eller börja tvivla på vår kontroll av automatiserade 
motoriska rörelser som annars är självklar. Kontroll av dessa rörelser ligger till 
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grund för att vår spontanitet och kreativitet ska få fritt spelrum. Börjar utövaren 
tvivla på sin kontroll riskerar framträdandet att upplevas som ofokuserat, kallt 
och inövat. Om utövaren däremot kan lita på sin kontroll så kan istället 
framträdandet kännas fokuserat och levande. För att detta ska ske så krävs ett väl 
genomfört förberedelsearbete så att utövaren kan känna sig trygg i sin kunskap 
gällande stycket. (Lundeberg 1998)  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier och minnessystem klassiska 
musiker använder i läroprocessen av klassiska musikstycken så att: 

• det konstnärliga uttrycket får de bästa förutsättningarna.  
• stycket i slutändan känns så säkert som möjligt vid ett framträdande. 
• inlärningsprocessen går så snabbt som möjligt. 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs för valet av vetenskaplig metod. Vidare beskrivs hur 
transkriptionen gick till och val av analysverktyg. Därefter följer ett kortare 
avsnitt med metodkritik och till sist en beskrivning av intervjufrågornas 
utformning. 

Val av vetenskaplig metod 

Undersökning är baserad på tre intervjuer med professionella musiker.  Jag valde 
intervjustudie framför att till exempel genomföra fältstudier då jag ansåg att 
denna metod gav mest relevant information under den givna tidsramen. 
Målgruppen var professionella klassiska musiker med god konsertvana. För att 
underlätta analysen av empirin tog jag beslutet att leta intervjupersoner från 
samma instrumentgrupp, nämligen klassiska gitarrister. Detta för att empirin från 
de olika intervjuerna skulle vara likvärdiga vid jämförelse.  

Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotstudie med två studenter på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Den ledde till en viss revidering av 
frågorna och ändring i strukturen på intervjun. Intervjun gick från att innehålla 
många specifika frågor till att istället bestå av färre mer övergripande frågor om 
intervjupersonernas läroprocesser av musikstycken. Det är vanligt att 
intervjuaren utan att tänka på det uttrycker sina förväntningar i frågorna och 
därmed omedvetet påverkar svaren (Johansson, 2010). Upplägget med större 
övergripande frågor minimerade risken för detta och intervjupersonerna kunde 
friare berätta det som de tyckte är viktigast. De många specifika frågor från 
pilotintervjuerna ställdes vid behov som följdfrågor och var  dessutom till hjälp 
för att strukturera och analysera resultatet. Jag var noggrann med att ge de 
intervjuade gott om tid för att tänka igenom sina svar. När en intervjuperson 
svarat på en fråga så följer ofta en liten paus där den intervjuade tänker efter om 
det finns något mer att tillägga (Johansson, 2010). Om intervjupersonens tankar 
bryts i detta skede så finns en risk att relevant information går om intet. 
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Transkription och analysverktyg 

Transkriptionen av intervjuerna gjordes med måttot att utskriften ska vara 
koncis, lättläst och användbar. Jag uteslöt därför onödiga upprepningar och 
irrelevanta biljud så som: “öhmn”, “eeehh” etcetra. Då intervjupersonernas 
namn inte anses relevant för undersökningen kommer de intervjuade under 
studien att anges med fingerade namn. Detta medför även att intervjupersonerna 
friare kan ta upp ämnen och svara på frågor som skulle kunna uppfattas som 
provocerande. 

Undersökningen har en deduktiv ansats, det vill säga att de teman som empirin 
analyserats efter på förhand var bestämda och hämtade från det teoretiska 
forskningsfältet (Alvesson & Sköldberg 2011). Empirin från intervjupersonerna 
sammanställdes i ett dokument strukturerat efter dessa teman: läroprocessen i 
samband med instudering av musikstycken, minnesluckor, de fyra 
minnessystemen: muskelminnet, visuella minnet, audiella minnet och det 
intellektuella minnet samt var uppmärksamheten ligger under ett framträdande. 
Detta för att få en överskådlig bild av när de intervjuades åsikter överensstämde 
eller gick isär. Utifrån detta dokument drog jag ett antal slutsatser som gav 
strukturen för slutdiskussionen.  

Metodkritik 

Intervjustudier medför vissa svårigheter och ställer stora krav på intervjuaren. 
En av de största svårigheterna, som jag ser det, är att en intervju riskerar att 
missa de saker som intervjupersonerna gör omedvetet och intuitivt när de övar. 
Under intervjuerna försökte jag ha detta i åtanke och ställde följdfrågor så att 
intervjupersonerna fick fundera på vad och varför de gör som de gör vid 
instuderingen av ett stycke. 

Inför undersökningen tog jag beslutet att intervjua bara gitarrister då jag trodde 
denna avgränsning skulle underlätta analysen av empirin. Efter att 
undersökningen gjorts insåg jag att denna begränsning var tämligen obefogad då 
det mesta som framkom av intervjuerna inte var instrument-specifikt och hade 
utan större svårigheter gått att jämföra över olika instrumentgrupper. 
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Denna undersökning innehåller delar som ligger väldigt nära psykologi och 
medicin. Områden som varken jag eller mina intervjupersoner har utbildning 
inom. Undersökningen bör därför ses som en pedagogisk studie som berör dessa 
hjälpdiscipliner.  

Intervjufrågor 

För att svara på undersökningens forskningsfrågor utan att styra mina 
intervjupersoners svar allt för mycket utformade jag tre övergripande frågor om 
instuderingsprocessen av klassiska musikstycken. Tanken var att intervju-
personerna utifrån dessa frågor fick beskriva instuderingen processuellt och 
därmed ta upp det som de ansåg vara mest relevant. Specifika följdfrågor 
ställdes vid behov om intervjupersonernas svar på de övergripande frågorna inte 
gav svar på undersökningsfrågorna. 

Mina övergripande huvudfrågor var: 
- Vad är det första du gör när du får ett notpapper med nytt stycke som du ska 

att lära dig? 
- Vad är nästa steg i instuderingen? Hur går du vidare? 
- Vad är det sista du gör med ett stycke innan en konsert? 

Vid behov ställdes dessa följdfrågor: 

- Upplever du att du har problem med minnesluckor och hur arbetar du i så fall 
för att eliminera risken för att de ska uppstå? 

- Är det någon skillnad att öva in ett atonalt nutida stycke gentemot äldre tonalt 
stycke? 

- Hur övar du det motoriska minnet? 
- Arbetar du med det visuella minnet och isåfall hur? (till exempel att 

memorera notbilden, lägesväxlingar, greppbräda etc) 
- Har du någon strategi för att få in stycken i gehörsminnet? 
- Arbetar du medvetet med analys av stycken och isåfall hur? 
- Var ligger din uppmärksamhet vid ett framträdande? 
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Resultat 

Resultatdelen inleds med en kortare beskrivning av intervjuernas genomförande 
och intervjupersonerna. Därefter följer en analys av empirin indelat efter de fyra 
teman som nämns i metodkapitlet samt en presentation av slutsatser dragna från 
resultatdelen.  

Materialet 

Alla intervjuer genomfördes som ett enskilda samtal mellan mig och de 
intervjuade och ägde rum i deras arbetsrum utan tidspress. Vid vissa 
intervjutillfällen använde sig intervjupersonerna av klingande eller visuella 
exempel för att bättre kunna förklara vad de menade. I dessa fall har jag 
beskrivit exemplet så mycket jag ansåg var relevant för undersökningen. 
Intervjuerna var mellan 30 och 50 minuter långa. 

Arne undervisar i gitarrspel på en musikhögskola. Som musiker har han 
bakgrund inom klassisk musik men har även spelat rock, jazz och fusion. Under 
sin tid som lärare har han undervisat elever och studenter på olika nivå. Allt ifrån 
nybörjare till avancerade gitarrister. 

Bengt är undervisar i gitarrspel på en musikhögskola. Som musiker spelar han 
övervägande solo- och ensemblemusik inom den klassiska genren. Som pedagog 
har han nästan uteslutande undervisat studenter på hög nivå. 

Carl undervisar i klassiskt gitarrspel på gymnasienivå och är verksam både som 
kompositör och musiker. Han komponerar sologitarr-musik, körverk, 
orkesterverk och det mesta där emellan. Som musiker spelar han mycket 
ensemble och kammarmusik exempelvis i gitarrduos och trios.  

Analys 

Inlärningsprocessen av musikstycken 

Samtliga av intervjupersonerna börjar med samma sak när de ska lära sig ett nytt 
stycke, nämligen att spela igenom stycket avista. Detta för att höra hur stycket 
låter, se vad de vill göra med det musikaliskt samt vilka utmaningar och tekniska 
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svårigheter som finns. Bengt uppger att så fort han har bildat sig en uppfattning 
om stycket så fingersätter han det noggrant efter sina musikaliska idéer. Detta 
för att kunna öva in stycket korrekt och som han vill ha det redan från början. 
Hur han vill ha det kan efter ett tag ändras och då kan det hända att vissa 
fingersättningar också måste ändras, men han tror ändå att det är viktigt att skapa 
en medveten vision att jobba mot. Arne och Carl ringar snabbt in de utmaningar 
och svårigheter som de behöver kolla mer på. Bengt lyfter en intressant aspekt 
angående om han har hört någon annan spela stycket innan han ska spela det. Då 
måste han, vare sig han vill det eller inte, tampas med de tolkningar han hört 
innan. Arne säger att det kan vara intressant att höra hur någon annan tolkat 
stycket men kanske inte i ett initialt skede.  

De moment som uppmärksammats och fingersatts i första fasen övas sedan in. 
Det kan handla om tekniska svårigheter, artikulation eller ovana fingersättningar. 
Intervjupersonerna är överens om att det är viktigt att analysera och förstå varför 
ett ställe är svårt eller varför de inte kan spela det. Annars vet de inte vad som 
måste förbättras. Arne säger: “Jag tror att om man har identifierat problemet så 
har man också lösningen”. Tekniska problem kan delas in i mindre sektioner 
som kan övas separat, till exempel genom att bara öva höger- eller 
vänsterhanden för sig. Det är av stor vikt att öva långsamt och fokuserat. Så 
långsamt att man hela tiden är medveten om det man gör. Annars riskerar det att 
smyga sig in slarvfel, onödiga rörelser eller att man råkar spela olika 
fingersättningar från gång till gång och då finns risken att dessa ogenomtänkta 
rörelser övas in i muskelminnet. Carl säger att om man gör en rörelse fel hälften 
av gångerna när man övar, så har man de facto övat in lika mycket fel som rätt. 
De intervjuade berättar att ett annat sätt att tackla en teknisk svårighet kan vara 
att hitta en musikalisk lösning på problemet. Ofta går det att hitta musikaliska 
fraseringar som underlättar till exempel svåra lägesväxlingar. Bengt upplever att 
han har svårare för att memorera atonal musik än tonal och tror att detta beror på 
att han är uppvuxen med det tonspråk som finns i den traditionella harmoniläran. 
Carl upplever dock ingen större skillnad mellan att öva in ett atonalt stycke 
gentemot tonalt och tror att detta beror på att han nästan uteslutande spelar efter 
noter.  

Bengt säger att man kan kontrollera om ett stycke är klart för konsert genom att 
simulera en konsertsituation i övningsrummet och testa vad som händer om man 
satsar lite extra (som man ofta gör i konsertsammanhang). Då får han reda på 
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vad han kan och vilka delar som måste övas mer. De intervjuade är överens om 
att det är mycket svårt att ändra någonting sista minuterna innan ett 
framträdande, och att i tempo öva på ett stycke precis innan man ska gå upp på 
scen och spela det, ofta är en väldigt dålig idé. Intervjupersonerna menar att om 
man gör det så finns en stor risk att det smyger sig in fel som man aldrig förut 
spelat och som ger ett dålig självförtroende inför framträdandet. Arne och Bengt 
säger att man kan spela sista minuterna innan ett framträdande men bara i 
väldigt låga tempi för att förankra det man kan och bygga upp självförtroendet. 
Carl menar att det finns större vinning i att se till att vara utvilad, äta ordentligt 
och samla energi samma dag som en konsert än att “paniköva”. Han säger att 
“det man har gjort det måste man ha gjort tidigare och lita på att man har gjort 
ett bra jobb”. Samtliga av de intervjuade påpekar vikten av att tro på det man 
kan och att ha ett bra självförtroende när man går upp på scen. Bengt säger att 
det absolut sista arbetet med ett stycke görs efter ett framträdande när han 
utvärderar hur det gick och vad han kan förbättra till nästa gång.  

Minnesluckor 

De intervjuade tror att en minneslucka uppstår när muskelminnet sviker och det 
inte finns några backupsystem som kan hjälpa det att komma på banan igen. För 
att detta inte ska inträffa så menar Bengt att det är viktigt att känna igen även de 
yttre förhållandena i en konsertsituation. Att det i kroppen känns så likt som 
möjligt som i övningsrummet. Han berättar att det är precis samma sak när man 
håller på med idrott. Det gäller att hitta samma mått av avspänning och samma 
rörelsemönster som i övningssituationen, fast det är en pressande situation. 
Bengt upplever att han har allt mindre problem med minnesluckor för varje år 
som går. Carl berättar att de av hans elever som tenderar att råka ut för 
minnesluckor oftast är de som inte är så bra avistaläsare som frigör sig från 
notbilden väldigt tidigt, och även om de spelar efter noter på konserten så hittar 
de inte tillbaka i notbilden om de skulle tappa bort sig. Arne berättar att en 
utövares tankar ibland kan stjälpa ett annars fungerande muskelminne bara 
genom att lägga fokus på och analysera rörelsen.  

De fyra minnessystemen 

Muskelminnet är ett väldigt kraftfullt redskap, hävdar de intervjuade, men det 
kan vara opålitligt i pressande situationer. Carl menar att ett muskelminnet inte 
är något medvetet minne och att det därför är viktigt att det under 
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inlärningsprocessen alltid kopplas ihop med ett medvetande av vad man övar på. 
Detta för att eliminera risken att öva in flera olika rörelser men också för att 
bygga upp ett “backupsystem” ifall muskelminnet skulle fallera vid ett 
framträdande. Bengt säger att muskelminnet inte enbart ska fokusera på precis 
den tiden när man spelar en ton. Han menar att rörelsemönstret mellan tonerna 
också är viktigt att öva in för att få ett naturligt rörelsemönster som skapar bra 
förutsättningar för att göra musik. Detta rörelsemönster är kopplat till den 
musikaliska idén där det till exempel oftast passar bäst med långsamma rörelser i 
ett långsamt stycke. De intervjuade är överens om att ett säkert muskelminne 
övas in genom medveten och exakt upprepning av samma rörelse om och om 
igen. 

Det visuella minnet är hos intervjupersonerna ofta kopplat till mentala bilder av 
vänsterhanden för att underlätta lägesväxlingar och svåra ackordsgrepp. Även att 
spela efter noter ingår i det visuella minnet, då notbilden fungerar som en karta 
som kontinuerligt ger utövaren information om vad han ska göra.  

I det intellektuella minnet lagrar de intervjuade medveten information. Det kan 
vara vilken harmonik de spelar, vad ackorden heter, vilket band som en viss ton 
ligger på, tempo etc. Det intellektuella minnet kan liksom det visuella minnet 
fungera som en karta genom att man i förväg tänker vad som kommer härnäst i 
musiken. Bengt säger att det intellektuella minnet också kan ge en struktur av 
stycket där man tänker sig vissa “stolpar” eller “stödackord”, på liknande sätt 
som när man använder stödord för att berätta en historia. Arne vill väldigt gärna 
förstå vad det är som händer i musiken annars tycker han att han löper större risk 
att drabbas av en minneslucka. 

Det audiella minnet kan beskrivas som en mental karta som hjälper till att 
avlasta det intellektuella minnet med information som till exempel “storform”. 
Arne säger att om han vet hur stycket låter så slipper han sitta och räkna takterna 
till sin nästa insats. Bengt poängterar att det audiella minnet även fungerar som 
en kontrollmekanism som slår larm när någonting inte låter som han vill. 

De intervjuade använder, medvetet eller omedvetet, alla dessa minnessystem 
men det skiljer sig vilket av dem de förlitar sig mest på. Min tolkning är att: 
Arne förlitar sig mest på sitt intellektuella minne, att Bengt förlitar sig på sitt 
audiella minne och att Carl till stor del förlitar sig på sitt visuella minne. 
Systemen arbetar både enskilt och tillsammans och kan ibland arbeta så nära 
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varandra att de är svåra att skilja åt. Bengt säger att de olika minnessystemen 
varierar i snabbhet där han uppfattar det intellektuella minnet som det 
långsammaste och muskelminnet det snabbaste.  

Var ligger uppmärksamheten vid ett framträdande? 

Vid bra framträdanden ligger de intervjuades uppmärksamhet i det musikaliska 
uttrycket, i en känsla där all energi obehindrat går från utövaren till publiken 
eller i känslan att försvinna in i ett slags “skapande universum”. Då känner de att 
de kan prestera som allra bäst. Två av de intervjuade uppger dock att det ofta 
finns många oönskade negativa tankar som kan störa deras framträdanden. 
Tankar som: “se upp!”, “akta!” eller “kan jag det här?”. De upplever att dessa 
tankar kan hindra deras uppmärksamhet från att ligga där de vill och de 
motarbetar dessa tankar med att vara i nuet, njuta och lyssna på musiken. Bengt 
säger att om uppmärksamheten under ett framträdande inte kan vara där han vill 
utan ligger vid andra störande tankar, så känner han sig inte tillräckligt väl 
förberedd. Stycket måste alltså vara så pass väl förberett att han verkligen kan 
lita på att han kan det. Bengt berättar att hans lärare använde en strategi som han 
kallade för överinlärning. Överinlärning innebär, precis som ordet antyder, att 
när man tycker att man kan ett stycke till 100 procent så ska man ändå fortsätta 
arbeta med det och bygga upp marginaler ifall man tappar lite i pressande 
situationer. Detta involverar tekniska såväl som memoreringsmässiga 
marginaler.  

Slutsatser 

Undersökningen visade att intervjupersonerna använder sig av väldigt liknande 
strategier under inlärningsprocessen av klassiska musikstycken. De betonar 
vikten av självförtroende vid framträdanden, att vara noggrann under 
inlärningsprocessen samt problematiken att öva in eller göra ändringar i stycken 
i sista stund. De intervjuade var överens om att när muskelminnet sviker och 
risken för en minneslucka uppstår så måste det finnas andra minnessystem som 
kan rädda upp situationen. De minnessystem som framkommit är muskelminnet, 
det intellektuella minnet, det visuella minnet och det audiella minnet. 
Intervjupersonerna använder sig av alla system men det skiljer sig vilket system 
de förlitar sig mest på. Vid ett lyckat framträdande så tyckte intervjupersonerna 
att uppmärksamheten ligger vid energin, det “skapande universum” och det 
musikaliska uttrycket. Dock så kan uppmärksamheten ibland påverkas av 
störande tankar. 
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Diskussion 

Diskussionskapitlet följer samma tematiska indelning som resultatdelen. De fyra 
teman som jag utgått ifrån är: läroprocessen i samband med instudering av 
musikstycken, minnesluckor, de fyra minnessystemen, uppmärksamheten vid 
framträdande. Kapitlet är även utökad med temat “förkunskaper”. Här diskuteras 
slutsatserna utifrån aktuell forskning och min förförståelse.  

Inlärningsprocessen av musikstycken 

De intervjuade är överens om att det är viktigt att vara noggrann i 
inlärningsprocessen för att inte öva in slarviga fel. Filosofen Dewey sa att det vi 
gör det lär vi oss och det gäller även när vi gör någonting fel. Detta följer också 
“snöstigs-principen” att det är lättare att välja rätt stig om det bara finns en 
ordentligt upptrampad än om det finns flera olika. Därför kan det upplevas som 
svårare att ändra någonting man redan kan än att öva in någonting helt nytt, då 
gammal kunskap ligger kvar och “stör”. (Schenck 2000) Att öva in någonting 
rätt redan från början är därför en mycket god idé.  
 
De intervjuade är överens om att det är en dålig idé att öva in eller ändra på 
saker de sista minuterna innan ett framträdande. Detta beror förmodligen på flera 
saker. De mer permanenta kopplingar i hjärnan som långtidsminnen består av 
och som skapas genom regelbunden upprepning, hinner förmodligen inte bildas 
på så kort tid (Lännergren 2012) och minnet måste då lagras i korttidsminnet där 
det aktivt måste upprätthållas av utövarens tankar för att inte glömmas bort. 
Detta kan störa utövarens uppmärksamhet. Om utövaren lyckas få in ändringen i 
långtidsminnet så uppstår ett annat problem. När stresshormon påverkar 
kopplingsställena mellan hjärncellerna och därmed påverkar minnet, så tenderar 
minnen som tillkommit senaste timmarna eller dagarna att drabbas värst medan 
minnen som är lite äldre klarar sig bättre (Bergqvist Månsson 2005). 
 
Samtliga av de intervjuade poängterar vikten av ett bra självförtroende när de 
går upp på scen. De anser därför att det är en dålig idé att “panik-öva” sista 
minuterna innan ett framträdande då de i så fall riskerar att uppmärksamma alla 
de saker som de är osäkra på i stycket, vilket kan generera ett dåligt 
självförtroende. Ett dåligt självförtroende kan i sin tur medföra att vi börjar 
tvivla på våra automatiserade rörelser vilket i slutändan kan få framträdandet att 
kännas kallt och ofokuserat (Lundeberg 1998).  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Minnesluckor 

De intervjuade tror att minnesluckor uppstår när muskelminnet sviker och det 
inte finns några backup-system som kan rädda upp det. Detta stämmer väl 
överens med andra teorier om varför minnesluckor uppstår (Lundeberg 1998). 
Att muskelminnet sviker kan bero på flera anledningar. Utövaren kan bli kall om 
händerna vid ett framträdande, börja skaka eller så kan ett adrenalin-påslag få 
rörelserna att bli snabbare eller större än de någonsin varit i övningsrummet. 
Bengt strävar därför efter att hitta samma mått av avspänning och samma 
rörelsemönster i övningssituationen som i pressande situationer. För att göra 
detta möjligt så definierar han noga hur det känns när det känns som bäst när han 
spelar, och försöker sedan att hitta tillbaka till den. Detta är en strategi han delar 
med idrottare som även de försöker prestera så bra som möjligt i pressande 
situationer (Wetterstrand 2010).  
 
Arne berättar att utövarens tankar kan ställa till det för muskelminnet. Tankar 
som “det här låter konstigt”, “det där känns konstigt”, “det där greppet känner 
jag inte igen” och “är det verkligen rätt?” kan leda till att utövaren försöker 
ändra rörelser som är rätt men som utövaren aldrig medvetet tänkt på 
(Lundeberg 1998). Även detta är någonting som vi musiker har gemensamt med 
idrottsmän, exempelvis golfare, som hävdar att rörelser utförs bäst och med 
störst precision när vi inte försöker styra dem medvetet (hemsida: Wetterstrand 
2010). Samtidigt hävdar alla de intervjuade att muskelminnet inte till fullo går 
att lita på vid ett framträdande. Det är därför av yttersta vikt att utövaren vågar 
lita på det hon kan så att muskelminnet får arbeta i fred. Bengt säger att en 
strategi för att våga lita på sitt muskelminne är att ha väl fungerande backup-
system att falla tillbaka på om muskelminnet skulle fallera.  

Var ligger uppmärksamheten vid ett framträdande? 

De intervjuade vill att deras uppmärksamhet under ett framträdande ska ligga 
vid energin, musiken och det musikaliska uttrycket. Detta tankesätt vanligt 
förekommande inom musik (Lundeberg 1998) och liknande strategier används 
inom till exempel tennis. När koncentrationen ligger vid en specifik sak stängs 
andra störande tankar ute och spelet tenderar därmed att fungera bättre som en 
helhet (Gallwey 1986). Då minskar dessutom risken för att utövarens tankar stör 
de automatiserade rörelserna (Wetterstrand 2010). För att uppmärksamheten ska 
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kunna ligga där utövaren vill så krävs ett väl genomfört förberedelsearbete som 
hon till fullo kan lita på (Lundeberg 1998; Bergqvist Månsson 2005), samt 
vetskapen om att hon har pålitliga backup-system som kan rädda henne ifall 
muskelminnet sviker.  

Förkunskap 

Eftersom korttidsminnet bara kan hålla cirka sju enheter i minnet samtidigt 
(Lännergren 2012) så är förkunskaper ytterst viktiga när vi spelar ett instrument 
och ska oss stycken. Ju större förkunskap vi besitter desto lättare har vi för att se 
samband och bunta ihop likartad information genom chunking eller i scheman 
(Lännergren 2012; Rostvall & West 1998). Detta är någonting vi använder oss 
av omedvetet hela tiden och är mycket användbart till exempel när vi läser noter. 
Första gången vi ser ett C-dur ackord i noter behöver vi läsa varje ton för sig, 
inse att det är ett C-durackord och översätta det till var de ligger på det 
instrument vi spelar. Har vi däremot spelat detta C-durackord väldigt många 
gånger så kommer vi istället att se alla noter i ackordet som en bild och vet då 
direkt vilket ackord det är och var vi ska sätta fingrarna på instrumentet. Ett 
schema har skapats och triggas igång, i det här fallet av en bild, och utför en rad 
automatiserade rörelser och tankar (Rostvall & West 1998).  

När de intervjuade får ett nytt stycke att lära sig så börjar samtliga av dem med 
att spela igenom det avista. Detta för att höra hur stycket låter, se vad de 
musikaliskt vill göra med det och för att uppmärksamma de ställen i stycket som 
de vill arbeta mer med. För att minnas någonting och lära oss det så måste vi 
uppmärksamma det (Klingberg 2007) och vad vi uppmärksammar beror på vilka 
förkunskaper vi besitter inom området (Lännergren 2012; Bergqvist Månsson 
2005). Det betyder att ju större förkunskaper en musiker besitter desto fler saker 
kommer hon att uppmärksamma och blir bättre på att skilja det relevanta från det 
irrelevanta. När vi lär oss ny information så relaterar vi den till befintlig kunskap 
i långtidsminnet (Ribbing 2011). Erfarenhet och förkunskaper fungerar därför 
även som en grund att koppla ny kunskap till när en musiker ska lära sig nya 
saker, exempelvis ett nytt stycke. Detta kan förklara varför Bengt upplever att 
han har svårare att memorera atonal musik än tonal musik. Han har större 
förkunskaper inom den traditionella harmoniläran då han uppväxt med det 
tonspråket och har därmed lättare att koppla ny information till den. Carl 
däremot upplever däremot inte så stor skillnad mellan att memorera atonal eller 
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tonal musik. Detta kan bero på att han, som verksam kompositör, besitter större 
förkunskaper än Bengt inom nutida konstmusik. Det kan också bero på att han 
nästan uteslutande spelar efter noter och till stor del förlitar sig på sitt visuella 
minne. Han behöver därför inte relatera komplex harmonik enbart till det 
audiella minnet utan kan också relatera det till visuella minnen.  

De fyra minnessystemen 

Scheman kan triggas igång av rörelser (muskelminnet), tankar (intellektuella 
minnet), mentala bilder (visuella minnet) eller vad vi hör (audiella minnet). 
Detta betyder att scheman kan triggas igång av alla minnessystemen. Arne 
berättar att han väldigt gärna vill förstå det han spelar för att inte råka ut för 
minnesluckor. Han kopplar då information i stycket till det intellektuella minnet. 
Carl spelar nästan uteslutande efter noter och scheman triggas därmed igång av 
det visuella minnet. Minnessystemen används då som “kartor” över stycket som 
triggar igång scheman i rätt ögonblick. Precis som muskelminnet så kan även de 
andra minnessystemen fallera vid stress (Lundeberg 1998). Arne menar att ju 
fler saker han kan hänga upp informationen i stycket på desto säkrare blir det.  
 
Genom intervjuerna framkom några strategier som kan användas för att stärka 
de olika minnessystemen och kopplingen mellan dem. Arne berättar om en 
strategi där han, utan att använda sitt instrument, ur minnet skriver ner stycket 
han håller på att lära sig i noter. På så sätt märker han om det finns några ställen 
i stycket som helt förlitar sig på muskelminnet och saknar koppling till de övriga 
minnessystemen. Carl försöker att alltid öva så medvetet som möjligt och har 
notbilden med sig länge i instuderingsprocessen. Förutsatt att han även aktivt 
lyssnar på det han spelar så skapar detta en koppling mellan muskelminnet och 
alla de andra minnessystemen (Lännergren 2012).  

Minnessystemen är på olika sätt kopplade till varandra (Ginsborg 2007) och de 
intervjuade poängterade vikten av detta. Studerar man musik på till exempel en 
musikhögskola så finns det specifika kurser för att stärka studenternas 
förkunskaper i gehör och musikteori. Kunskap som är direkt relevant för det 
audiella minnet och det intellektuella minnet. Av egen erfarenhet så vet jag att 
dessa kurser tyvärr brukar vara väldigt frikopplade från muskelminnet, nämligen 
att spela på sitt instrument och i de fall där det funnits en koppling till något 
instrument så har det nästan uteslutande varit till pianot. Gitarrister och andra 
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instrumentalister riskerar därmed att inte få sina gehörs- och teorikunskaper 
kopplade till sitt huvudinstrument på samma sätt som pianister på ett naturligt 
sätt får i sin utbildning. Detta ser jag som mycket problematiskt då vi dels 
genom denna undersökning men också genom litteratur (Bergqvist Månsson 
2005; Gallwey 1986; Lundeberg 1998; Rostvall & West 1998) ser många 
fördelar med flera välutvecklade minnessystem som samverkar som en helhet.  
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