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Sammanfattning 
Jag har under projektets gång studerat in fem renässansstycken för klassisk gitarr utan att ta 

hjälp av instrumentet vid instuderingsprocessen och analyserat resultatet utifrån ett 

hermaneutiskt perspektiv. Instuderingen av styckena har skett helt mentalt genom en 

kombination av två olika metoder för mental instudering baserat på Giesking och Liemers 

(1972) Visualizarion och en metod som Pujol (1983) presenterat som jag i denna studie väljer 

att kalla för Praktiskt Föreställande. Syftet är att se hur väl jag kan studera in ett stycke helt 

utan instrument i handen och att utforska hur den mentala instuderingsprocessen utvecklas 

under projektets gång i takt med att jag lär mig mer om metoderna genom att använda dem. 

Under den fem veckor långa studien förde jag loggbok där jag reflekterade och redovisade för 

mina instuderingstillfällen samt spelade in uppspelet av vart stycke med video och ljud. Varje 

instuderingsperiod á en vecka ledde till en utveckling av metoderna. I resultatet presenterar jag 

hur min användning av de båda metoderna gradvis utvecklas och hur det klingande resultatet i 

sin tur förbättras av den mentala förberedelsen. I diskussionskapitlet ställs mitt resultat mot mitt 

teoretiska perspektiv samt relevant litteratur och tidigare forskning inom området.  

 

Nyckelord: gitarr, mental träning, visualisering, observationsstudie, notläsning, prima vista, 

hermeneutik 

 
Abstract 
I have during this project studied five renaissance pieces for classical guitar without the help 

of my instrument while studying them and analyzed the results from a hermeneutical point of 

view. The studying of the pieces has been a completely mental process and a combination of 

two methods for mental rehearsal that have been used based on Giesking and Liemers (1972) 

Visualization and a method presented by Pujol (1983) that I during this study will call 

Practical Imagery. The intention is to explore how the process of mental rehearsal will evolve 

during the project as I learn more about the methods by using them. During the five-week 

long study I wrote a journal used for me to reflect and present the process of studying the 

pieces and recorded each performance with video and audio. Each period lead to me evolving 

the use of the methods. In the results I present how the use of both methods lead to them both 

gradually evolved and how the performance was affected by the mental training. In the 

discussion chapter I compare the results to my theoretical perspective, relevant literature and 

former research within the subject matter.  

 
Keywords: guitar, mental rehearsal, visualization, observational study, reading sheet 
music, sight reading, hermeneutics 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras arbetet genom en inledande text genom vilken mina tidigare 

erfarenheter inom det aktuella ämnet beskrivs och hur jag själv tidigare har arbetat med mental 

träning. Efter det presenteras arbetets problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Inledande text 
Jag började under vårterminen 2016 ta instrumentlektioner i klassisk gitarr, något som ledde till 

att jag numera studerar klassisk gitarr som biämne. Ett av målen med att studera klassisk gitarr 

var att förbättra min notläsningsförmåga, en förmåga som jag, som så många andra gitarrister, 

knappt nyttjat alls under mitt tidigare musicerande. Majoriteten av mina tidigare musikaliska 

erfarenheter har varit antingen gehörsbaserade eller baserade på ackords/steganalys (när 

ackorden är representerade av romerska siffror för att vara oberoende av tonart). Även om jag 

idag fortfarande inte upplever att min notläsningsförmåga är på samma, eller ens liknande nivå, 

som de andra klassiska gitarrstudenterna har jag ändå enkelt för att lära in stycken utantill. 

Mycket av just denna snabba inlärning misstänker jag har att göra med att jag studerar mycket 

mentalt i efterhand genom att föreställa mig att jag spelar ett stycke även helt utan instrument. 

Detta gör jag genom att föreställa mig att jag spelar ett specifikt stycke eller en passage i ett 

stycke jag just nu arbetar med exempelvis när jag sitter på bussen eller försöker sova. Eftersom 

jag själv har ett väldigt taktilt förhållningssätt till mitt instrument kan jag i efterhand föreställa 

mig hur det känns att spela stycket jag studerar in. Att jag dessutom genom mitt gehörsspel i 

folkmusiken övat upp ett bra auditivt minne gör att jag i efterhand enkelt kan föreställa mig en 

bred bild av mina upplevelser av att spela stycket. Det är nästan som ett mantra för mig innan 

jag ska sova, att spela upp detta stycke för mig själv, påminna mig själv om problematiska 

passager eller kanske bara för att få höra ett stycke jag tycker väldigt väl om igen. Detta är väl 

egentligen definitionen av mental träning, att jag övar igenom ett stycke helt kognitivt utan 

någon egentlig fysisk rörelse eller ansträngning.   

 

Detta väckte en tanke i mig, hur skulle det fungera för mig om jag vände på 

inlärningsprocessen? Vad skulle hända vid ett första framförande om jag började i helt andra 

änden och inledde min instudering genom noggrann mental övning helt utan mitt fysiska 

instrument? Det finns gott om material som behandlar just mental övning och notläsning på 

gitarr, mycket på grund av instrumentets design som kan ses en aning ”ologiskt” uppbyggt i 

notläsningssyfte och en del studier som huvudsakligen fokuserar på instudering av musik utan 

instrument i handen som jag kommer utgå från i studien. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Hur gärna vi än vill så är det inte möjligt att ha ett instrument tillgängligt vid var tillfälle som 

vi egentligen vill eller behöver öva. I en roll som musiker, eller för den delen i en roll som 

musiklärare, ingår det dessutom ofta resor i yrket. Långa väntetider som det helt enkelt inte är 

möjligt att öva på. Mitt projekt går ut på att utforska hur ett första klingande resultat av ett 

stycke efter notbild, vanligen det som vi kallar för prima vista, kan påverkas av omfattande 

mental träning innan själva framförandet. Det handlar alltså inte om övning i prima vista, 

eftersom prima vista innebär att uppföra en klingande representation av noten vid första 

ögonkastet. Det blir snarare en övning i förberedelse inför Primo Suono på instrumentet, vilket 

är italienska för Första Klangen, och hur mental träning utan instrument kan påverka detta 

resultat.  
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Projektets syfte är att utforska hur instudering av ett musikstycke utifrån några olika varianter 

på upplägg av mental träning kan påverka ett första klingande resultat och hur dessa metoder 

för mental träning utvecklas parallellt med att jag lär mig mer om hur de kan användas praktiskt. 

 

Forskningsfrågor: 

 

Hur upplever jag att användandet av mental övning påverkar och utvecklar den mentala 

instuderingsprocessen av de för studien givna styckena? 

 

På vilket sätt upplever jag att den mentala övningsvarianten jag utför hjälper mig vid ett första 

framförande? 
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2 Bakgrund 
I bakgrundskapittlet kommer jag beskriva och redogöra för tidigare forskning inom området, 

samt det hermaneutiska perspektiv jag valt att analysera projektet genom. 

2.1 Områdesorientering 
Visualization är ett begrepp som Giesking och Liemer (1972) använder för att beskriva en 

instuderingsprocess de applicerar på piano. Metoden är ämnad som en instuderingsmetod för 

att lära sig nya stycken på piano och fokus läggs på att memorera ett stycke för att enklare kunna 

arbeta med de tekniska svårigheter som ett stycke kan presentera. Visualisering är, som ordet 

indikerar, en huvudsakligen visuell metod som grundar sig i att musikern ska göra en slags inre 

visuell bild av stycket, nästan i form av en ”musikteoretisk historia” som beskriver alla styckets 

delar och vad som sker i kompositionen. Följande utdrag är ett exempel på hur en beskrivning 

av ett musikaliskt stycke på detta vis kan se ut.  

 
In the right hand we find, in the nineth measure, the subdominant triad as a 
quater note chord, followed by a quater rest. In the tenth measure is the same 
triad, but without the third, as a quarter note chord. In the eleventh measure Is 
the C major triad… (Giesking & Liemer, 1972, s. 16)  

 

Efter att detaljer analyserats och beskrivits ska sedan resten av stycket delas in i för musikern 

förståeliga delar, exempelvis ”It commences with an eight meassure theme, followed by an 

eight meassure middle section, and finally a repetition of the first eight meassures in a slightly 

altered form” (Giesking & Liemer, 1972 s.18) 

 

Mental övning är enligt Connolly och Willamon (2004) en kognitiv eller mentalt föreställd 

övning ämnad att öva en fysisk aktivitet, det vill säga en metod för övning som inte är helt olik 

den Giesking och Liemer (1972) beskriver som visualization. Det är en metod som används 

flitigt inom idrotten men även inom musiken. Grundidén bygger på att mentalt påverka sina 

sinnen och förnimma en situation som liknar en faktisk övningssituation. Connolly och 

Willamon (2004) menar att i stort sett alla aspekter av musicerandet kan främjas av mental 

övning och att alla musiker i någon grad är kapabla till tekniken. De menar dock också att 

mental träning passar sig bäst för musiker med god instrumentvana, dessutom är metoden mer 

effektiv vid övning av musikstycken som ligger inom musikerns speltekniska ram. Ju mer ovan 

en musiker var vid sitt instrument samt ju svårare stycket var i förhållande till musikerns 

förmågor desto viktigare menar de att motorisk övning är för instuderingen.  

 

Harrison (2010) menar att gitarren är ett instrument som på grund av sin utformning gör det 

svårt att spela efter noter och just därför kan mental träning i detta läge vara ett nyttigt verktyg 

att ta till som förberedelse när en gitarrist får noter. Han menar att gitarrens konstruktion gör 

att den har ett flertal “fallgropar” ur ett rent pedagogiskt perspektiv. Dels tar han upp exemplet 

att strängen som rent fysiskt är positionerad högst upp på gitarren producerar den 

frekvensmässigt lägsta tonen, men det som är mest intressant för mitt arbete handlar om 

fingersättningar och var toner kan klinga på gitarrhalsen. Harrison (2010) menar att ettstrukna 

C på en vanlig gitarr finns på fem olika ställen och kan ha ungefär 16 rimliga fingersättningar, 

detta jämfört med ett piano där ettstrukna C endast kan finnas på ett ställe. Vidare påstår 

Harrison (2010) att varje ton på gitarrens hals har i genomsnitt 2,8 olika positioner och att den 

kan spelas med 9,2 olika fingersättningar. Detta innebär att när en gitarrist tolkar en notbild så 

innefattar det också fingersättningar och på vilka strängar som tonen kan spelas på för att det 

ska vara fysiskt möjliga att utföra. Likaså finns det ofta många olika alternativ till den noterade 
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fingersättningen som mycket väl kan passa den aktiva gitarristens erfarenheter och fysiska 

förutsättningar.  

 

Pujol (1983) skriver även han om hur mental träning bör användas vid instudering av musik på 

gitarr, även om orden ”mental träning” inte direkt nämns. Han menar att något av det första 

som en gitarrist bör göra när denne får ett stycke är just att förbereda sig själv mentalt för att 

spela. Det första som bör ske handlar om genrekännedom, att förstå sig på vad det är för typ av 

musik, varifrån den kommer, när det är skrivet samt av vem, vidare om stycket är en 

transkription eller ett originalverk. Efter det ska styckets musikaliska material bearbetas och det 

ska inledas genom att ”sing it mentally” (Pujol, 1983, s. 63), eller sjunga det mentalt, för att 

bilda sig en mental föreställning om stycket redan innan stycket får klinga. Vidare så menar 

Pujol (1983) att noterna också ska ”läsas mentalt”. Med det menar han att musikern ska 

föreställa sig hur stycket ska spelas rent motoriskt. Föreställandet involverar exempelvis att se 

fingrarnas positionering och dess rörelser under styckets gång, hitta alla toner på greppbrädan 

och att redan innan veta vilka fingersättningar som ska användas.  

 

Jag uppfattar det alltså som att Pujols (1983) metod är en mer praktisk/motorisk ingångspunkt 

till det mentala övandet som förberedelse inför framförande av musikstycke medan Giesking 

och Liemer (1972) presenterar en mycket mer teoretisk metod där memorering som 

förberedelse ligger till grund för utförandet.  

2.2 Tidigare forskning inom området 

McHugh-Grifa (2011) tolv cello-studenter och deras användande av, samt resultatet av, mental 

övning i form av instudering av stycken. Studenterna studerade in fyra olika stycken med hjälp 

av fyra olika instuderingsmetoder varav tre av dessa var mentala metoder, den fjärde metoden 

var traditionell praktisk övning. De mentala metoderna bestod av tyst och rörelselös övning 

(helt mental instudering utan någon respons från kroppen), att sjunga/vokalisera stycket samt 

att sjunga och spela ”luftcello”. Studiens syfte var att utforska hur olika former av mental 

övning ställer sig mot det traditionella sättet att öva. Studien visade att praktisk övning både 

genererade bäst resultat och upplevdes som den mest effektiva metoden av deltagarna. Trots 

det visade studien också att det endast var en marginell skillnad mellan att öva praktiskt och att 

öva helt tyst och rörelselöst. De två andra metoderna genererade rent generellt sämre resultat. 

 

Connolly & Willamon (2004) skriver om hur hjärnan arbetar vid mental övning av 

musiksttycken jämfört med hur den arbetar vid ett faktiskt uppförande. De menar att för musiker 

med både stor vana vid sitt egna instrument och med stor vana vid mental övning är hjärnans 

arbetsmönster snarlik. De refererar bland annat till en studie gjord 1988 där två forskare 

studerade elektroencefalografisk (EEG) och Elektromyografisk (EMG) data de fått från 

musiker dels när de fysiskt framför stycken och dels när de övar mentalt. Datan visade att vana 

utförare av mental övning uppvisade väldigt snarlika mönster både medan de övade fysiskt och 

när de övade mentalt, ett resultat som Connolly och Willamon menar indikerar att mental 

övning definitivt kan vara ett effektivt supplement till traditionell övning. Studien visade dock 

också att ju svårare ett stycke upplevs för en musiker ju viktigare blir den motoriska övningen. 

De menar också att fördelarna med mental övning kan vara svåra att kvantifiera, eftersom de 

upplevda fördelarna har en tendens att variera väldigt från person till person.  

 

Olsson (2016) använde sig av Giesking och Liemers metod Visualization i sitt självständiga 

arbete som huvudsakligen handlade om memorering på piano, vilket då är det instrument som 

Giesking och Liemer (1972) själva skrev metoden för. Olsson (2016) kontrollerade metodens 

framgång genom att notera ner stycket efter memoreringsmetoden var slutförd. Han använde 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografi
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således metoden huvudsakligen som en mental process. Olsson (2016) uppnådde förhållandevis 

goda resultat gällande memorering med hjälp av metoden, men menade att i och med 

avsaknaden av muskelminne saknades en slags ”koreografi” för händerna vilket gjorde att det 

inte var möjligt att uppföra stycket som helhet vid ett första framförande.  

Thompson och Lehmann (2004) skriver om att öva prima vista-läsning på en generell basis, 

både vad gäller instrument och genre. De menar att de musiker som uppnår bäst resultat vid 

prima vista-läsning är de musiker som lyckas samla mest information om stycket redan innan 

de spelar, exempelvis saker som tonart, tempo och passager som kan upplevas svåra vid en 

genomspelning. De förespråkar även att spela in sig själv när en övar notläsning för att enklast 

kunna identifiera vad som vad mindre bra med uppförandet och försöka hitta en lösning.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Hermaneutiken har enligt Selanmder & Ödman (2004) sina rötter i texttolkning. Kristensson 

Uggla (2004) menar att en text i princip är ”levande” och död på samma gång. Detta genom 

den tolkning som läsare gör vid mötet med texten och att alla, beroende på erfarenhet, tid, rum 

och samhälle läsaren hör hemma i kommer en text tolkas olika. Enda gången texten får leva i 

sitt ursprungssammanhang är i handen på författaren. Var läsare utöver författaren kommer 

möta texten i ett helt nytt sammanhang på grund av bland annat de ovan nämnda variablerna, 

därav kan texten ses som just levande, trots att den är ett rent fysiskt dött objekt som inte har 

någon egentlig mening när den inte läses.  

 

På grund av detta menar Kristensson Uggla (2004) att texttolkning i själva verket är något 

mycket komplicerat. Vi människor är tolkande varelser och det är inte bara i text som våra 

tolkningar skiljer sig åt utan även vår tolkning av själva verkligheten kan skilja sig markant från 

individ till individ. Enligt Ödman (2004) handlar detta om vad som inom hermaneutiken kallas 

förförståelse, vilket anses vara en grundläggande förutsättning för att nu kunskap och förståelse 

ens kan vara möjlig. Denna förförståelse vi har är en nedärvd tradition som vi i sin tur tolkar, 

vilket gör förförståelsen oerhört subjektiv. Ödman (2004) menar också att vår förförståelse i 

hög grad påverkas av de diskurser vi tar del av. Detta gör att vi ingår i en slags 

tolkningsgemenskap vilken i hög grad är färgad av den tid och det samhälle vi lever i.  

 

Ödman (2007) menar att detta behov av förförståelse vi har för att över huvud taget förstå gör 

hermaneutiken till en kontextuell filosofi, där alla delar måste ses till en helhet för att kunna 

förstås, men där helheten också måste kunna ses och förstås som delar. Den Hermaneutiska 

Cirkeln, eller spiralen som den också kallas, är ett begrepp som enligt Ödman (2007) beskrivs 

som ett pendlande mellan del och helhet för att skapa sig själv förståelse genom att bygga på 

tidigare etablerad förförståelse. Uttrycket spiral anser Ödman (2007) vara mer troget den 

faktiska processen än cirkel. Cirkel är ett förhållandevis statiskt begrepp som antyder en process 

som går om och om medan en spiral snarare strävar uppåt. Tanken bakom detta är att när individ 

lärt sig hantera exempelvis ett redskap och den förståelsen blivit förförståelse behöver inte 

individen förstå redskapet var gång det ska användas utan bygger istället på sin förståelse kring 

redskapet genom sin erfarenhet med det. Denna spiral anses också vara oändlig, utan början 

eller slut. En utgångspunkt för lärande startar alltid i en viss utvecklingsnivå och resulterar i en 

annan, en nivå som senare aldrig kommer kunna replikeras varken av sig själv eller någon 

annan. ”Vår förståelse för en viss företeelse avspeglar alltså endast ett moment i vår utveckling” 

(Ödman, 2007, s.107).   

 

Men hur kommer det sig att vissa tolkningar anses mer korrekt eller logisk än andra? Ödman 

(2007) skriver om två kontrollmoment som han kallar för inre logik och logik och yttre logik. 

Inre logik menar han är samma sak som att ett fiktivt skönlitterärt verk kan verka logiskt för 
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läsaren, trots att läsaren vet att verket är fiktivt. Verkets inre logik bekräftar varandra och gör 

att verket kan uppfattas som trovärdigt trots dess fiktiva art. Detta kan liknas med hur en 

forskare kontrollerar sin studie och sina tolkningar med redan förekommande teorier. Det kan 

antingen bekräfta eller avslöja bristfälligt eller snävt synsätt i tolkningen. Detta är alltså en 

kontroll av den inre logiken, studien kontrolleras mot dess inre sammanhang. Att kontrollera 

yttre logik sker genom att utvidga cirkeln med material som tolkningen kontrolleras mot. Istället 

för att bara tolka materialet låter en läsare kontrollera sina egna tolkningar och jämför dem med 

de tolkningar som materialet gör och primärdata eller allmängiltiga fakta för att kontrollera 

validitet.   

 

Ett hermeneutiskt perspektiv på denna studie passar sig eftersom jag vill studera hur min 

kunskap om de valda instuderingsvarianterna utvecklas och förändras efterhand som jag 

erhåller mer kunskap och erfarenhet kring dessa. Utifrån tanken om den hermaneutiska spiralen 

och bildandet och användandet av förförståelse kommer jag tydligt kunna se hur min erfarenhet 

av användandet av instuderingsmetoderna leder till ett bättre upplevt slutresultat.  
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras studiens utformning och hur jag gick tillväga i den processen. Vidare 

presenteras hur material till studien valdes samt vad som dokumenterades och varför.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder för 
observation 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras de metoder för observation jag valt att använda mig av 

under studien, det vill säga loggbok och videoobservation. 

3.1.1 Loggbok 

Bjørndal (2005) menar att ett vanligt syfte med just loggboksskrivande är att uppnå en djupare 

förståelse av något som skett, i mitt fall den mentala instuderingsprocessen, genom en skriftlig 

dokumentation och reflektion. Detta innebär att systematiskt loggbokförande kommer hjälpa 

mig med att konkretisera min egna praktik och ge mig större möjlighet att reflektera över den. 

En viktig del i att föra loggbok menar Bjørndal (2005) är att också reflektera och analysera det 

dokumenterade materialet, det är nämligen först då som ett resultat faktiskt kan visa sig. På 

grund av detta finns det ibland ett visst motstånd mot att föra loggbok, eftersom resultatet inte 

visar sig direkt.  

 

Bjørndal (2005) beskriver en handfull olika typer av loggböcker och jag har valt att i min studie 

använda mig av två typer. Den första är vad som benämns Ostrukturerad Loggbok. Den 

ostrukturerade loggboken behöver egentligen inte struktureras upp mer än att tydligt skilja olika 

tidpunkter och skeden åt. Anledningen till att just denna typ av loggbokförande valdes för min 

studie är att den öppnar upp för dokumentation av händelser som jag innan studiens start kanske 

inte reflekterat över. Dock menar Bjørndal (2005) också att loggboken, just på grund av dess 

frihet och öppenhet för observationer, lätt kan resultera i så mycket material att det blir svårt att 

kartlägga mönster.  

 

Den andra typen av loggbok är vad Bjørndal (2005) kallar för Processloggbok, det vill säga en 

typ av strukturerad loggbok för att göra det enklare för mig att under processens gång analysera 

och utvärdera mitt resultat. Processloggboken är utformad för att registrera ”Observationer av 

den pedagogiska processen” (Björndal, 2005 s.66). Här utgår jag från frågorna Vad hände?, 

Vad kände jag? och Vad lärde jag mig?.  

3.1.2 Videoobservation 

Enligt Bjørndal (2005) ljud- och bildinspelning ett ypperligt redskap för att bevara så mycket 

information som möjligt av ett givet skede och därför möjliggöra i efterhand väldigt detaljrik 

observation av den givna situationen. Bjørndal (2005) menar att vi i stunden ofta är fullt 

upptagna med det faktiska görandet och att viktiga detaljer lätt kan försvinna vid exempelvis 

loggboksskrivande. Fördelen med ljud- och bildinspelning är att sådana detaljer i väldigt stor 

grad lämnas orörda och kan istället observeras i efterhand. Ytterligare en fördel med 

videoinspelning är att nya detaljer kan hittas var gång materialet spelas upp, detta genom att 

observatören skiftar fokus inför analysen. Trots fördelar med videoobservation angående hur 

nära det kommer den verkliga situationen är det viktigt att inte glömma att inspelningarna 

faktiskt inte är en kopia av verkligheten. Materialet blir istället en slags väldigt komprimerad 

verklighetsbild begränsad av exempelvis operatörsmässiga eller tekniska begränsningar.  
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3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras hur jag gick till väga under min studie, vilken utgångspunkt jag hade, 

vilka stycken studien innefattade samt varför. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Till att börja med valde jag en musikalisk epok som jag känner mig väl bekant med sedan 

tidigare och som jag dessutom vet att det finns gott om material transkriberat för gitarr inom. 

Jag valde att studera in fem renässans-stycken i vad jag vid första anblick uppskattade att jag 

hjälpligt skulle kunna ta mig igenom prima vista även utan någon omfattande förberedelse och 

som rent tekniskt verkade vara överkomliga för mig och den musikaliska nivå jag befinner mig 

på. Jag valde inte svårare stycken med tanke på vad Connolly och Willamon (2004) skriver om 

angående mental övning, att ju ”lättare” ett stycke upplevs och ju närmre ett stycke är den 

utövande musikerns nuvarande musikaliska nivå desto mer effektiv lär den mentala träningen 

vara.  

 

Jag valde en handfull stycken skrivna av John Downland som jag tog med till mina båda 

gitarrlärare Georg Gulyas och Per-Owe Solvenius för att rådgöra dels angående styckenas 

svårighetsgrad men också för att diskutera alternativa stycken som skulle passa för studien. 

Målet var att införskaffa fem renässans-stycken för gitarr i liknande svårighetsgrad som jag 

sedan under fem tillfällen á 30 minuter som jag skulle studera enligt de båda metoderna 

Visualization efter Giesmer & Liemer (1972) samt Pujols (1956) metod för att praktiskt 

föreställa sig fingerförflyttningar innan ett stycke ska spelas med understöd från mentala träning 

Connolly och Willamon (2004) skriver om. Tanken är alltså inte att jämföra metoderna med 

varandra utan jag kommer använda båda metoderna parallellt och försöka hitta ett arbetssätt 

som gör att metoderna kompletterar och hjälper varandra och mig för att jag ska kunna uppnå 

ett så bra klingande resultat som möjligt. Dessutom valdes ett sjätte stycke menat att spelas 

prima vista framför kameran som en slags utgångspunkt för arbetet och för att se vilka områden 

jag behöver lägga extra vikt vid när det kommer till instuderingen. Styckena och tidfördelningen 

för instudering kom att se ut som följande (i total instuderingstid per stycke, uppdelat på fem 

tillfällen): 

 

Utgångspunkt: Orlando Sleepeth, John Dowland (Ingen förberedelsetid)  

Period ett: Hasselwoods Galliard, John Dowland (75 min Visualization, 75 min föreställande) 

Period två: Tarleton’s Riserrectione, John Dowland (60 min Visualization, 60 min 

föreställande, 30 min visualization) 

Period tre: Almain, Robert Johnsson (60 min Visualization, 60 min föreställande, 30 min 

visualization)  

Period fyra: Complaint, John Dowland (60 min visualization, 90 min föreställande)  

Period fem: Quatro Diferencias, Luis de Navárez (60 min visualization, 90 min föreställande 

med fokus på olika händer de olika dagarna) 

 

Efter var instuderingstillfälle förde jag ostrukturerad loggbok om mina tankar och den mentala 

instuderingsprocessen. Därefter skedde ett uppspel som videofilmades och sedan analyserades 

tillsammans med materialet i processloggboken. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Den ostrukturerade loggboken har varit min primära observationskälla. Övningspassen har skett 

fem dagar i rad, ett tillfälle per dag, följt av ett uppspel av musikstycket på den sjätte dagen. 

Efter var övningspass har jag fört loggbok över mina upplevelser och tankar kring 

övningspasset. Miljö för dokumentationen har varierat mellan olika övningsrum på skolan samt 
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vid mitt skrivbord hemma. Jag har dock alltid sett till att vara helt ensam vid både övningspasset 

och dokumentationen för att säkerställa att inga yttre faktorer störde. 

 

Videoobservationen har skett under uppspelet av stycket den sjätte dagen i perioden. 

Anledningen till att endast själva uppspelet har bild- och ljudinspelats är att resten av mitt 

projekt kretsar kring mentala processer, något som är svårt att analysera genom 

videoinspelning. Miljön för videoinspelningarna har även de varierat mellan att spelas in i 

övningsrum på skolan och hemma. Processloggboken fördes direkt efter uppspelssituationen 

och utgick ifrån den tidigare nämnda frågeställningen gällande uppspelet.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Dokumentationen för den ostrukturerade loggboken skedde efter var övningstillfälle i form av 

anteckningar. Anteckningarna var menade som en kort sammanfattning av själva 

övningssituationen, det vill säga vad jag gjorde och hur jag upplevde övningen samt som en 

kort reflektion efter var övningspass med tankar att ta med mig inför nästa. 

Videodokumentationen har skett i ett slags resultatskede, när jag spelar upp stycket jag 

bearbetat under femdagarsperioden. Jag har här sett till att vara helt ensam för att minska hur 

yttre faktorer påverkade uppförandet. Jag har försökt att filma från samma vinkel var gång. 

Fokus har legat på att båda mina händer ska vara väl synliga i bild. Videoobservationerna har 

huvudsakligen använts som stöd för processloggboken som jag förde direkt efter inspelning. I 

själva processloggboken försökte jag föra samman mina upplevelser av övningsperioden med 

det videofilmade resultatet för att skapa mig en överblick av vad jag lärde mig och varför jag 

lärde mig det.  

 

För mina videoinspelningar använde jag mig av min mobiltelefons kamera på framsidan, likaså 

använde jag mig av mobiltelefonen som ljudinspelningskälla. Kameran på telefonens framsida 

är av märkbart lägre kvalitét än den på baksidan, men möjliggör att jag kan positionera mig i 

en god vinkel framför kameran. Likaså är ljudupptagningen acceptabel men inte bra. Dock 

innebär det enkla faktum att mobiltelefonen alltid är med mig att den utan tvekan är det bäst 

lämpade verktyget för inspelningarna.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

Jag inledde med en övergripande genomläsning av mitt loggboksmaterial. Syftet var att skaffa 

mig en övergripande bild av de olika fokus jag har haft under projektfasen för att sedan kunna 

dela in dessa i teman i resultatdelen. Först läste jag igenom loggboken från instuderingsfasen 

och jämförde detta med de anteckningar jag förde precis efter projektveckans uppspel. Detta 

med syftet att synliggöra eventuella samband mellan förberedelsen och min upplevelse av 

framförandet. Jag jämförde också hur de upplevelser jag noterat i loggboken påverkat 

nästkommande projektvecka i form av fokus och struktur och skrev ner en lista teman som 

vidare analys kunde ske utefter. Inför en andra analys av materialet hade jag grupperat dessa 

teman i större underrubriker som jag kommer utgå ifrån när jag presenterar mitt resultat.  

 

Videomaterialet bearbetades i huvudsak ihop med det loggboksmaterial som jag förde precis 

efter det ursprungliga uppförandet. Jag jämförde min upplevelse av uppförandet vid 

uppspelningstillfället med den upplevelse jag får av det inspelade materialet idag när jag har en 

större distans till det. Analysen av både loggboksmaterialet och videomaterialet är på ett 

övergripande sätt inspirerat av den hermaneutiska analysprocessen 
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 

tillförlitlighet 

Johansson och Svedner (2001) liknar en studies reliabilitet och en studies mätresultat med hur 

en tumstock mäter avstånd och längder och at ten forskare genom noggrann och vetenskaplig 

observation även kan mäta beteenden. De menar att om reliabiliteten är hög så kommer en 

studies resultat kunna upprepas av en av studien oberoende forskare, eller i alla fall resultera i 

liknande mätningar. Johansson och Svedner lägger också vikt vid hur noggrant skrivit 

metodavsnitt kan leda till högre reliabilitet av en studie och att studien genom detta lättare kan 

upprepas, ungefär som om två forskare använder samma tumstock. Eftersom detta arbete är en 

självstudie påverkar det självklart reliabiliteten. Johansson och Svedner menar att om någon 

annan skulle utföra en identisk studie skulle resultatet kunna bli annorlunda, detta eftersom 

olika människor ser saker ur olika perspektiv och synvinklar. Fördelen med att utföra detta som 

en självstudie och som enskild forskare är att jag kan helt förlita mig på mitt egna perspektiv, 

nackdelen är att jag under studiens gång inte erhållit några andra perspektiv än mitt egna och i 

viss mån min handledares perspektiv på studien.  

 

Detta är en studie där endast författaren har medverkat under skrivning av loggbok eller under 

videoinspelningarna och ingen personlig information om någon annan än författaren själv 

lämnas ut. Detta ur en etisk aspekt eftersom mental instrumentträning och de upplevda 

resultaten av mental instrumentträning, som Connolly och Willamon (2004) skriver, är högst 

personligt och kan variera stort från person till person.  

 

Styckena som jag bearbetar under instuderingsprojektet är valda av mig tillsammans med 

ämneskunniga musiker och lärare för att till stor grad likna varandra både vad gäller stil, 

innehåll och svårighetsgrad. Trots det är det självklart att styckena är olika och det finns alltid 

en risk att jag som person kan komma att uppleva några av styckena mer utmanande än de andra 

på grund av mina förkunskaper som gitarrist.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet kommer vara uppdelat efter de sex 

stycken som studien innefattade. Kapitlet inleds med en sammanfattning av det inledande 

stycke som jag spelade in utan mental förberedelse och resterande underrubriker kommer vara 

indelade efter de olika metoderna jag använde vid instudering samt med en kort resultatanalys 

efter vart stycke. Metoderna är alltså Visualisering utifrån Giesking och Liemers (1972) metod 

där jag skapar mig en slags inre musikteoretisk berättelse om styckets helhet och dess delar, 

samt Pujols (1983) metod som jag kommer kalla för ”praktiskt föreställande” som fokuserar på 

det motoriska genom att låta utövaren föreställa sig hur fingrarna kommer röra sig under 

styckets gång.  

4.1 Utgångsstycke 
Min utgångspunkt var ett stycke spelat prima vista utan någon förberedelse alls. Stycket var 

Orlando Sleepeth skrivet av John Dowland. Min första notering i loggboken lyder ”Till att börja 

med tappar jag väldigt snabbt både tempo och flöde. Det har nog mycket att göra med att jag 

inte är bekant med noten och inte läser så långt i förväg” (Gasslander, period 0, dag 1). 

Dessutom missar jag också en del förhållandevis enkla grepp som annars kan upplevas 

självklara, bland annat spelar jag fel vid ett helt vanligt A-durgrepp vid ett flertal tillfällen. 

Komplementärrytmik är också ett moment som jag har svårt för, dessutom läser jag stundtals 

rytmiken till mer komplicerad än den är och ibland får jag stanna upp för att läsa mer 

komplicerade rytmer noggrant och testa mig fram. Efter ungefär halva stycket börjar jag stampa 

för att hålla puls, efter det upplever jag en kvalitetsmässig förbättring i uppförandet. 

Loggbokens första notering handlar om att jag tappar musikaliskt flöde och det är också det 

som jag märker tydligast när jag i efterhand studerar inspelningen. Fingersättningar och grepp 

är också något som behöver förbättras genom den mentala övningen, här kommer Pujols metod 

(det praktiska föreställandet) troligtvis ha störst inverkan eftersom fingersättningar är själva 

essensen av metoden. Komplementärrytmik är det sista momentet som jag i utgångsstycket 

upplever problematiskt. Här tror jag att en kombination av de båda metoderna kan ganska 

effektivt ska kunna förbättra resultatet. Det praktiska föreställandet kommer hjälpa mig 

fingersättningsmässigt och visualiseringen kommer hjälpa mig skapa en god inre förståelse av 

musiken innan jag framför den.  

4.2 Första stycket 

4.2.1 Modell för instudering 

Projektets första stycke som jag fick förbereda mentalt innan uppspel var Hasselwoods Galliard 

av John Dowland. Under denna perioden fördelades tiden mellan de båda metoderna upp precis 

jämnt, det vill säga först 75 minuter visualisering följt av 75 minuter praktiskt föreställande. 

Eftersom jag under var period har fem instuderingstillfällen delades tillfälle tre upp i två delar 

á 15 minuter, en del per metod. Här hade jag ingen praktisk erfarenhet av någon utav metoderna 

så den jämna uppdelningen var menad att ge mig lika förutsättningar för att utforska både 

visualisering och praktiskt föreställande.  

4.2.2 Visualisering 

Första periodens visualiseringsprocess inleddes med en funktionsanalys av stycket samt en 

grundläggande analys av styckets struktur. Jag noterade att stycket använde sig flitigt av sin 

parallelltonart samt att stycket rent generellt kan upplevas ganska ”rakt” rent rytmiskt. Jag 

började också att skriva en ”historia” om stycket, ett exempel ur loggboken följer:  
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”Delande in stycket i A, B och C-del. A-delen börjar högt rent melodiskt och 
arbetar sig neråt. Håller sig i tonarten, slutar mot dur-tonika. B-delen börjar 
med dominant (dur) men går snabbt över och leker med parallelltonarten, 
slutar också i D-dur” (Gasslander, period 1 dag 2). 
 

Men det var också mycket tid i visualiseringsprocessen som jag upplevde att jag inte visste vad 

jag skulle leta efter eller hur jag skulle leta efter det för att uppnå ett gott resultat. Exempelvis 

skriver jag samma dag i loggboken: ”Det var mycket tid som jag bara stirrade och inte visste 

vad jag letade efter, men plötsligt landade något i mitt knä” (Gasslander, period 1, dag 2). Sista 

tillfället med visualiseringsmetoden spenderades huvudsakligen med att upprepa stycket för 

mig själv och påminna mig om det jag analyserat under de tidigare dagarna.  

4.2.3 Praktiskt föreställande 

Det praktiska föreställandet gick till en början väldigt långsamt. De 15 minuter jag fick till 

föreställandet under första tillfället hann jag endast arbeta igenom stycket en gång. Då låg fokus 

huvudsakligen på fingersättningar och jag analyserade ifall de fingersättningar som min 

notutgåva uppmanade till kändes rimliga eller om det var något jag skulle vilja ändra på. Rent 

generellt såg det bra ut, men jag noterade vad jag tror är en feltryckning, där lös E-sträng 

uppmanades att spela gripet som om den vore D-stämd, medan andra gripna toner på samma 

sträng verkade indikera E-stämning. Jag valde att behålla E-stämningen och skrev om 

fingersättningar som påverkades. Andra tillfället med praktiskt föreställande valde jag att 

detaljstudera mer, jag spelade igenom takt för takt inom mig och försökte i grupper om två 

takter memorera det jag nyss gjort. Jag upplevde rent generellt att ”Det var väldigt svårt att 

hålla fokus” (Gasslander, period 1, dag 2) när jag försökte mig på memorerat föreställande. 

Sista instuderinstillfället innan uppspel försökte jag studera stycket som helhet i det praktiska 

föreställandet från början till slut, detta för att i så stor grad som möjligt likna instuderingen vid 

ett framförande. Jag studerade stycket tre gånger från början till slut.  

4.2.4 Projektveckans Utfall 

Jag slänger mig in i uppspelet och börjar med ett alldeles för högt tempo vilket gör att uppspelet 

väldigt snabbt stannade upp. Rent generellt upplevs stycket som delat, i loggboken beskriver 

jag det som ”Ofta går fraser bra att spela, det är i övergångar mellan fraser som jag ofta fastnar, 

på väg in i en annan fras” (Gasslander, period 1, dag 6). När jag efterhand hittar ett lugnare mer 

bekvämt tempo blir det mindre tydligt att jag stannar upp mellan fraserna, men fenomenet är 

fortfarande närvarande. Dessutom har jag större problem med fingersättning i styckets tredje 

del än i början av stycket.  

 

Veckans instudering förberedde mig väl i fraser men jag var ganska oförberedd på hur jag skulle 

vandra mellan fraserna i en uppspelssituation. Det gjorde att jag upplevde stycket som om det 

saknade en ordentlig helhetskänsla. Dessutom inleddes uppspelet i ett högre tempo än jag var 

förberedd i. Periodens sista instuderingstillfälle skriver jag i loggboken att jag studerar igenom 

stycket noggrant tre gånger på 30 minuter, medan inspelningen av uppförandet av stycket 

(inklusive de missar jag gör) endast är 4 minuter 41 sekunder. Det innebär att jag övade stycket 

i ungefär halva tempot gentemot det tempo som jag sedan genomförde stycket i.  

 

Den mentala övningen upplevde jag bidrog med ett rent generellt jämnare flöde och tempo 

jämfört med utgångsstycket, trots det tempo-relaterade som jag nämnde ovan. Fingersättningar 

fick jag också hjälp med genom övningen, även om det i huvudsak gällde stycket första delar. 

Kanske hann jag inte studera igenom den sista delen i samma grad som styckets två första delar? 

Även om stycket inte var så rikt på komplementärrytmik upplever jag i alla fall inte det som ett 
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problem varken i loggboken eller när jag i efterhand studerar inspelningen, mycket för att jag 

redan var bekant med stycket och dess beståndsdelar.  

4.3 Andra stycket 

4.3.1 Modell för instudering 

Mitt andra förberedda stycke var Tarleton’s Riserectione, också skrivet av John Dowland. 

Stycket förbereddes genom 60 minuter visualisering, 60 minuter praktiskt föreställande och 

slutligen ytterligare 30 minuter visualisering. Anledningen till att jag ville avsluta instuderingen 

med visualisering var att jag ville fokusera på frasbyten, det jag upplevde som det största 

problemet under föregående uppspel. Dessutom vill jag öva stycket mentalt i ett tempo som 

snarare liknar det tempo jag har vid uppspel, i och med hur stor skillnad det var på hur lång tid 

sista praktiska föreställandet tog jämfört med det faktiska uppspelet under period ett. 

4.3.2 Visualisering 

Visualiseingsprocessen inleddes även här med en funktionsanalys och att ge mig en överblick 

av stycket. Jag försökte finna mer beskrivande mönster än under föregående perioden genom 

att dela upp stycket i repriser och melodivarianter. Jag fann också tydliga rytmiska teman som 

återkom, något som jag utnyttjade när jag strukturerade upp stycket. Andra dagen av 

visualiseringsprocessen beskriver jag stycket på följande vis:  

 
”Vad gäller struktur tycker jag mig se först en rytmisk [tema]presentation följt 
av en melodisk [tema]presentation upp till en höjdpunkt som sedan avtar med 
en variation i temat in i ett avslut. Stycket avslutar med en ’svans’ bestående av 
variationer på tidigare delar av stycket.” (Timmy Gasslander, 2017, Period 2, 
Dag 2) 
 

Efter det följer en enkel beskrivning av vilka takter i stycket som representerar vad och vilka 

delar som är repriser eller variationer på vilka takter. Jag noterar också att alla delar i stycket 

spelas två gånger (inklusive sin variation) förutom de två takter jag upplever som introduktion 

till stycket. Sista dagen innan uppspel (visualisering efter två tillfällen praktiskt föreställande) 

upplever jag att kombinationen av metoderna gör att stycket börjar kännas mer bekvämt att läsa. 

Jag har också gjort små anteckningar i noten för att underlätta radbyten. Däremot upplever jag 

det fortfarande svårt att öva stycket mentalt i tempo, dels för att jag har svårt att hitta flöde i 

min ”inre musik” och dels för att jag lätt tappar fokus.  

4.3.3 Praktiskt föreställande 

Under det praktiska föreställandet fokuserade jag mycket vid att försöka öva i tempo, något 

som jag upplevde svårt. I loggboken skriver jag ”Nu har jag kunnat ta några få grepp åt gången 

innan jag behövt stanna upp” (Gasslander, period 2, dag 3). Jag upplevde också under det 

praktiska föreställandet svårt att fokusera, detta på grund av att jag försökte tvinga mig själv till 

att öva snabbare än vad jag egentligen var redo för. Dessutom skriver jag att styckets tonart 

känns en aning ovan, det är alltså inte en tonart jag spelat i lika mycket som det förra styckets 

och det bidrog till att stycket tog extra fokus vid det praktiska föreställandet. Som helhet var 

jag under perioden inte nöjd med resultatet av det praktiska föreställandet men jag förlitar mig 

på att den sista dagen med visualisering kan hjälpa. I loggboken skriver jag också ”Strukturen 

[som jag studerar genom visualiseringsmetoden] kommer nog hjälpa mycket” (Gasslander, 

period 2, dag 4).  
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4.3.4 Projektveckans Utfall 

Detta uppspel beskrivs i loggboken som helhet ”Lite långsamt och stapplande, men presterade 

mer jämnt än tidigare” (Gasslander, period 2, dag 6). Uppspelet upplevde jag som ganska likt 

den förra periodens uppspel, vilket loggboken också indikerar med ”långsamt och stapplande”. 

Däremot börjar jag stycket i ungefär samma tempo som jag sedan avslutar det i. Trots detta 

upplever jag att uppspelet är mer jämnt (jämnt=musikaliskt jämnt flöde). Jag stannar fortfarande 

upp och tappar både tempo och flöde, men det verkar snarare bero på att jag inte är helt 

förberedd på en fingersättning vid detta uppspel jämfört med hur jag under föregående period 

huvudsakligen stannade upp mellan fraser.  

 

Jag använde visualiseringen på ett nästan identiskt vis som under föregående period men istället 

för att detaljstudera stycket i långsamt tempo valde jag att höja tempot och likna det mer vid en 

faktisk uppspelssituation. Däremot står det inget i loggboken om att lika mycket tid spenderades 

med att jag inte visste vad jag skulle göra som under föregående period. Det i kombination med 

att jag använde metoden 15 minuter längre tid än under föregående period indikerar att jag 

redan använder metoden mer effektivt.  

 

Precis som visualiseringen förändrades inte det praktiska föreställandet i så stor grad utöver att 

jag försökte föreställa mig stycket i ett uppspelningstempo, något som jag under denna 

projektfas upplevde svårt och väldigt fokuskrävande. Övning i tempo resulterade dock i ett 

uppspel som jag beskriver som ”mer jämnt än tidigare” (Gasslander, period 2 dag 6). Att jag 

dessutom är mer medveten om vilket tempo som faktiskt är rimligt att inleda stycket i kan också 

ha hjälpts av just övning i tempo. Dessutom upplever jag inte lika tydliga stopp i musiken i 

frasbyten, vilket verkar indikera att helhetsinstudering av stycket gav goda resultat. 

4.4 Tredje stycket 

4.4.1 Modell för instudering 

Projektets tredje förberedda stycke var Almain skrivet av Robert Johnson. Detta stycket 

studerades in med exakt lika tidsfördelning mellan de båda metoderna som förra stycket, det 

vill säga totalt 60 minuter praktiskt föreställande och 90 minuter visualisering. Att jag 

tidsfördelade på samma sätt under denna period berodde på att jag under förra perioden 

upplevde att jag rent generellt tappade fokus lätt under instuderingstillfällena och jag ville testa 

tidsmodellen ännu en gång med mer erfarenhet om båda instuderingsmetoderna. Även denna 

period fokuserade jag tidigt på att försöka öva musikstycket mentalt i tempo.  

4.4.2 Visualisering 

Precis som under de två föregående perioderna inleddes visualiseringsprocessen med en 

funktionsanalys av stycket och att på liknande sätt som förut skriva en kort övergripande 

beskrivning av stycket. Jag noterar att det är ett ganska aktivt stycke där mycket händer, men 

att jag redan efter andra instuderingstillfället upplever stycket enkelt att visualisera. Jag 

beskriver stycket som ”förutsägbart”, det vill säga att jag förstår stycket väldigt snabbt i 

instuderingsprocessen. Att stycket upplevs förutsägbart gör också att visualisering i tempo blir 

mycket enklare. Eftersom jag förstår vad som ska ske innan det sker, eller för den delen innan 

jag hinner läsa vad som att kommer ske, har jag en god uppfattning om det och i loggboken 

skriver jag att ”Jag kände att jag kunde visualisera i tempo mycket både lättare och snabbare än 

jag kunnat tidigare [under tidigare perioder]” (Gasslander 2017, period 3, dag 5). Under dag två 

av visualiseringen fokuserade jag mer på stämmorna individuellt för sig själva istället för att se 

dem som ”ett sjok”.  
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4.4.3 Praktiskt föreställande 

Även här arbetade jag på liknande sätt som föregående projektperiod, det vill säga att jag 

fokuserade på att försöka instudera stycket i ett inre tempo. Även under denna perioden 

upplevde jag att jag hade en aning svårt att fokusera vid instuderingen vid det praktiska 

föreställandet, dock endast första tillfället där metoden användes och inte alls i samma 

utsträckning som under föregående period. Däremot upplevde jag under denna perioden att jag 

hade svårt att gå från visualiseringsmetoden in i det praktiska föreställandet. Det var som om 

jag hade svårt att ställa om i mitt huvud. I loggboken beskriver jag det som att ”Det var svårt 

att växla om från visualiseringen, men det gick bra efter ett tag [ungefär halva 

instuderingstillfället] (Gasslander 2017, period 3, dag 3). Utöver det upplever jag även här att 

jag kan studera stycket efter ett inre tempo lättare än tidigare, kanske mycket på grund av att 

jag upplevde stycket just ”förutsägbart”. 

4.4.4 Projektveckans Utfall 

Projektveckans uppspel beskriver jag i loggboken som ”Tveklöst bäst resultat hittills” 

(Gasslander 2017, period 3, dag 6). Uppspelet flöt generellt på väldigt bra och jag upplevde en 

stor minskning av både uppehåll i uppspelet för att läsa och förstå notbilden. Jag nämner heller 

inget speciellt i loggboken angående komplementärrytmik. När jag ser på inspelningen i 

efterhand upplever jag inte att jag stöter på några problem alls vid just komplementärrytmiken. 

De problem jag ser direkt efter uppspel handlar nästan uteslutande om greppbaserade missar, 

även om jag upplever även dessa som mindre omfattande än under föregående perioder. Något 

som kan vara intressant att notera är att jag börjar mitt uppspel i 6/8-takt trots att stycket är 

noterat i 4/4. Jag är osäker på varför men Tarleton’s Riserectione (föregående stycke i studien) 

är skrivet i 6/8. 

 

Även om tidsfördelningen mellan de båda metoderna förblev identiska och att jag höll samma 

fokus, det vill säga mental övning i tempo, under både denna och föregående projektperiod 

upplevde jag en dramatisk förändring i uppspelets resultat. Efter mer erfarenhet av de båda 

instuderingsmetoderna har jag redan nu börjat lära mig använda metoderna på ett sätt som ger 

märkbart bättre resultat vid uppspel 

4.5 Fjärde stycket 

4.5.1 Modell för instudering 

Projektets fjärde mentalt förberedda stycke var Complaint skrivet av John Dowland. Stycket 

förbereddes genom 60 minuter visualisering följt av 90 minuter praktiskt föreställande. 

Anledningen till att det praktiska föreställandet fick mer tid denna perioden beror på att det var 

menat att motverka de greppbaserade missar som under projektets senaste två perioder upplevt 

haa påverkat uppspelet markant. Precis som tidigare kom instudering i ett inre tempo att vara 

ett centralt fokus under instuderingsperioden. 

4.5.2 Visualisering 

Vid första anblick såg stycket ganska enkelt och icke-aktivt ut, vilket gjorde att 

visualiseringsprocessen upplevdes väldigt enkel i förhållande till tidigare stycken. Det gick 

snabbt att skapa en väldigt god uppfattning om styckets stora form och repriser/varianter på 

tidigare delar i stycket hittades snabbt. Trots att styckets struktur och delar var lätta att 

kategorisera och kartlägga för mig upptäckte jag redan under visualiseringsprocessen att stycket 

innehöll gott om lägesväxlingar och väldigt ”utspridda” grepp, både vertikalt och horisontellt 

över gitarrhalsen. Efterhand uppmärksammade jag mer och mer moment som kan upplevas 



 21 

svåra vid ett uppspel som jag inte märkte vid en första analys av stycket. I loggboken skriver 

jag att ”Det verkar vara mer att jobba på än det först verkar som” (Gasslander 2017, period 4, 

dag 2).  

4.5.3 Praktiskt föreställande 

Det praktiska föreställandet presenterade en del moment jag upplevde svåra, precis som jag 

misstänkte under visualiseringsprocessen. I loggboken skriver jag att jag framför allt upplever 

styckets lägesväxlingar, moment med långa barré-passager samt moment med på greppbrädan 

vertikalt spridda klanger. Lägesväxlingar har jag jobbat med i de tidigare styckena men barré 

och spridda klanger har det varit ont om i de föregående styckena. Så klart har momenten varit 

närvarande, men inte lika omfattande som i detta stycke. Jag markerade olika lägesbyten eller 

grepp som jag upplevde svåra att föreställa mig i notbilden för att underlätta vid ett uppspel 

genom att ge mig själv en extra antydan till att förbereda mig inför det svåra bytet. Dessa 

moment gjorde också att praktiskt föreställa sig stycket i tempo upplevdes mycket svårare än 

de båda föregående styckena. Trots det upplevde jag inte några problem med att fokusera under 

instuderingen. Periodens sista instuderingstillfälle upplevde jag att instuderingen hade gett 

ganska bra resultat, trots att jag fortfarande upplevde samma moment som tidigare en aning 

problematiska.  

4.5.4 Projektveckans Utfall 

Precis som jag hade väntat mig under instuderingen kom de ovana greppen att stanna upp 

uppspelet vilket ledde till att jag upplevde att jag presterade sämre under uppspelet som helhet 

jämfört med föregående period. När jag i efterhand studerar inspelningen av uppspelet känns 

det som om jag stannar upp mig själv nästan onödigt mycket, som om jag förväntade mig att 

jag skulle misslyckas med ett visst moment. Trots detta upplever jag dock att jag håller ett bra 

och stabilt tempo fram tills ett svårt parti. Jag upplever också att jag spelar alla stämmor 

tydligare än tidigare under detta uppspelet (både parallella stämmor och komplementärrytmiska 

stämmor) trots problemen jag upplevde angående fingersättningen.  

 

Detta stycke var i efterhand kanske något som jag borde ha bytt ut mot ett annat stycke eftersom 

det innehöll många moment som endast förekom mycket sparsamt i resterande stycken. Trots 

detta såg jag förbättringar inom andra områden än just fingersättningar. Möjligen förbättrades 

även resultatet vad gäller mina fingersättningar genom instuderingen men i och med att jag inte 

har något egentligt material att jämföra med kan jag heller inte dra några slutsatser angående 

just det. I loggboken skriver jag om dessa missar vad gäller fingersättningar på följande vis: 

”Många spridda lägen i HH [Höger Hand] som krånglade till det. Jag har tidigare huvudsakligen 

fokuserat på VH [Vänster Hand].” (Gasslander, 2017, period 4, dag 6). 

4.6 Femte stycket 

4.6.1 Modell för instudering 

Det sista stycket som instuderades i min studie var Quattro Diferencias skrivet av Luis de 

Navárez. Som styckets namn antyder består stycket av fyra olika variationer på ett tema, jag 

valde dock att endast spela de tre första variationerna för att låta stycket ha ungefär samma 

längd som de tidigare styckena. Till denna period valde jag att behålla samma tidfördelning 

mellan de två metoderna som under föregående stycke, det vill säga att jag inleder med 60 

minuter visualisering och följer upp det med 90 minuter praktiskt föreställande. Skillnaden jag 

gör här hamnar istället på fokus. Under det praktiska föreställandet fokuserar jag under dag 3 i 

perioden endast på min vänstra hand och under dag 4 endast på min högra hand i instuderingen. 
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Detta för att, som jag lade märke till under förra perioden, jag huvudsakligen fokuserat på min 

vänstra hand under instuderingsprocessen och höger hand har hamnat i skymundan.  

4.6.2 Visualisering 

Visualiseringen av detta stycke kom att handla mycket om att hitta likheter och skillnader 

mellan de olika variationerna. Jag lade också märke till att basgången i variationerna verkade 

vara mer aktiv och mer melodiös än i de tidigare styckena, det var något som jag ville framhäva 

i uppspelet. Under andra dagen av visualisering delade jag upp tiden jämnt mellan de olika 

variationerna. Jag fördelade alltså instuderingstillfällets 30 minuter så att alla tre variationerna 

i stycket skulle få lika mycket tid och fokus istället för att jag skulle studera stycket helt 

kronologiskt som jag tidigare gjort. I loggboken skriver jag: 

 
”Jag gick igenom variation för variation, 10 min var, för att leta efter likheter 
och skillnader. Jag tror att detta är ett bra system för denna typen av stycke.” 
(Gasslander, 2017, period 5, dag 2) 
 

Jag noterar också att i styckets tredje variation kommer mycket av det jag upplevt svårt i de 

tidigare styckena komma upp, det vill säga både aktiva mellanstämmor, lägesbyten och 

barréackord i spridda lägen. Utöver detta upplever jag inga problem med instuderingen, jag 

börjar förstå vad jag behöver göra, och gör det. Inte heller att visualisera till ett inre tempo 

upplevs som svårt, det känns mer som en naturlig del av processen.  

4.6.3 Praktiskt föreställande 

Det första tillfället fokuserade jag endast på högerhanden. Det var detta som var mest likt den 

instudering jag gjort tidigare med det praktiska föreställandet. Trots det upplevde jag en lättnad 

när jag endast fokuserade på en hand i taget och jag upplevde det som att det kändes ”skönt att 

helt fokusera på VH [Vänster Hand], kändes som att jag kunde ta åt mig mer information” 

(Gasslander 2017, period 5, dag 3). När jag sedan började fokusera på endast höger hand vid 

instuderingen märkte jag att det var mycket svårare än väntat. Det var nästan som att stå och 

stirra i en vägg till en början, helt enkelt väldigt ovant. I loggboken skriver jag ” [Det upplevs] 

Otränat, fokus skiftade lätt mot VH [Vänster hand] istället” (Gasslander 2017, period 5, dag 4). 

Min upplevelse av att endast fokusera på höger hand liknades lite vid hur det kändes när jag 

först började studera in stycken i tempo. Jag hade dåligt fokus och det kändes som att jag inte 

kunde ta in så mycket information, en väldig kontrast mot att endast fokusera på vänster hand 

alltså.  

4.6.4 Projektveckans Utfall 

Själva uppspelet upplevde jag gick nästan överväldigande bra. Jag hade ett jämnt och tydligt tempo 

genom hela uppspelet med endast några få missar. I och med att styckets alla variationer har repriser 

fick jag dessutom en till chans där jag tillochmed ibland gjorde en medveten tempoökning med som 

motiverades av att jag visste jag skulle klara av det och att det skulle ge mer rörelse och flöde i 

musiken. Tillochmed under styckets tredje variation, som jag trodde skulle bli problematisk, 

upplevde jag inte mer felspelningar än något enstaka finger som hamnade på fel sträng eller på fel 

band och som helhet flöt stycket på väldigt bra.  

 

Trots att det praktiska föreställandet med fokus på höger hand inte upplevdes som varken effektivt 

eller fokuserat kom instuderingsperioden som helhet att ge väldigt goda resultat i form av ett uppspel 

som kändes både tryggt för mig när jag spelade upp och tryggt för mig när jag i efterhand lyssnar 

på inspelningen. Jag upplever exempelvis inga missar alls vad gäller positionering av höger hand 

och endast små missar i vänster hand, en stor förbättring jämfört med tidigare stycken.  
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4.7 Resultatsammanfattning 

4.7.1 Hur upplever jag att användandet av mental övning påverkar 
och utvecklar den mentala instuderingsprocessen av de för studien 

givna styckena? 

Tempo och musikaliskt flöde har erhållit en stor del av mitt fokus under projektet och det är 

huvudsakligen utifrån dessa parametrar som jag upplever metoderna utvecklats. De flesta andra 

parametrar, så som komplementärrytmiken och fingersättningar, fick i någon mening en roll som 

upprätthållare av tempo och musikaliskt flöde. Den största skillnaden som gjordes från första 

instuderingstillfället till sista var just att jag redan under andra instuderingstillfället började öva 

stycket mentalt i tempo.  

 

De olika metoderna fick under vissa instuderingsperioder utforska en lite mer specialiserad roll för 

att motverka något som jag upplevde jag ville förbättra inför nästkommande uppspel. Tidigt i studien 

ville jag exempelvis förbättra hur jag hanterar fraser och frasbyten i uppspelet genom att i 

visualiseringsprocessen fokusera på just styckets helhetsstruktur och på frasbyten. Ett annat tydligt 

exempel är hur jag under projektets sista instuderingsperiod valde att under det praktiska 

föreställandet fokusera på höger hand och vänster hand för sig för att motverka problem jag 

upplevde med spridda ackordslägen i höger hand under uppspelet efter instuderingsperiod fyra. 

4.7.2 På vilket sätt upplever jag att den mentala övningsvarianten 

jag utför hjälper mig vid ett första framförande? 

Det första förbättringsområdet handlar om tempo, nämligen inledande tempo vid uppspel av stycket. 

Mina första stycken inledde jag i ett alldeles för högt tempo vilket också ledde till att jag under 

uppspelets gång fick justera tempot efterhand och ibland helt stanna upp eftersom jag inte hann läsa 

noterna i tempot jag valt.  Detta upplevde jag både under mitt utgångsstycke och under de tidiga 

uppspelen i studien. Efterhand som jag började öva styckena mentalt i tempo kom jag att dels inleda 

styckena i ett tempo som är bättre anpassat till stycket och min musikaliska förmåga samt att jag i 

stor grad kunde undvika att helt stanna upp i uppspelet under mina sista uppspel.  

 

Fingersättningar och hur jag under uppspelet förberedde mig för dem är också något jag kunde 

förbättra genom den mentala instuderingen. Genom att noggrant studera notbilden innan uppspel 

kunde jag under instuderingsprocessen förbereda mig på styckets fingersättningar så att jag under 

själva uppspelet hade en tydlig inre bild av stycket jag kunde följa samtidigt som notbilden. På 

samma sätt kunde jag skaffa mig en god överblick över styckets struktur och form innan uppspel 

vilket också underlättade vid uppspel. Jag kunde ”läsa” lika mycket ur mitt huvud som ur notbladet 

vilket gjorde att jag inte blev hämmad av en långsam notläsningsförmåga.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och projektet utifrån teoribakgrunden och de 

forskningsfrågor presenterads tidigare i arbetet. Jag kommer också presentera vilken betydelse 

arbetet har haft för min egna och andras roll som musiklärare och avslutar med att presentera 

hur det går att forska vidare inom området.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur upplever jag att användandet av mental övning påverkar 
och utvecklar den mentala instuderingsprocessen av de för studien 

givna styckena? 

Visualiseringsmetoden förespråkar Giesking och Liemer (1972) att använda dels för 

memorering och dels för att bearbeta hela stycket mentalt innan ett uppspel. Jag fick, precis 

som Olsson (2014) fick under sin studie, ett intryck av visualiseringsmetoden som en aning 

otillräcklig att används som ensam instuderingsmetod inför ett framförande. Detta mycket på 

grund av att metoden inte behandlar motorisk förberedelse alls utan helt fokuserar på att skapa 

en mental inre strukturbild av stycket. Även om jag själv inte använde visualisering isolerat 

utan alltid i kombination med en metod för praktiskt föreställande förstår jag vad Olsson (2014) 

menar när han beskrev en upplevelse av att händerna saknar en ”koreografi” vid ett första 

uppförande, även om vi båda upplevde att visualiseringen fungerade bra som en memorerings- 

och förberedelsemetodmetod. Giesking och Liemer (1972) menade att visualiseringsmetoden 

kunde användas väl både för att detaljstudera musikstycken och för att skapa helhetsstrukturer. 

Under mitt projekt utvecklades visualiseringsprocessen från att både detaljstudera och 

helhetsstudera till ett större fokus på helhetsstrukturer i stycket. Detta berodde dels på den 

begränsade tiden med instuderingsmetoden jag hade vid varje instuderingsperiod men det 

berodde också på att Pujols (1983) metod för att praktiskt föreställa ett stycke innan 

framförande behandlade detaljstuderande i samklang med motorisk mental förberedelse.  

 

Under samma tid som visualiseringen under min instudering blev en metod för att hantera 

styckets övergripande strukturer har Pujols (1983) praktiska föreställande för mig kommit att 

bli en metod för studerande på allt mer detaljerad nivå. Det var där som jag upplevde att 

föreställandet av fingrars rörelser i takt med stycket kändes närmst vad ett faktiskt uppförande 

skulle ha att erbjuda rent upplevelsemässigt. Ju närmre jag kunde komma ett uppspel rent 

upplevelsemässigt desto mer effektiv lär övningen ha varit, i alla fall enligt den forskning som 

Connolly och Willamon (2004) presenterat och det var genom studerande av stycket genom det 

praktiska föreställandet som jag upplevde att jag kom närmst upplevelsen av att fysiskt spela 

stycket. En variant på det praktiska föreställandet jag använde för att detaljstudera var att dela 

upp mina händer, det vill säga att en stund helt fokusera på hur höger hand skulle göra för att 

uppföra stycket, helt oberoende av min vänstra hand och därefter vice verca, det vill säga att 

jag helt fokuserade på min vänstra hand helt oberoende av min högra. Detta på grund av att jag 

under föregående uppspel upplevt att höger hand inte hade övats alls i samma utsträckning som 

den vänstra, något som märktes tydligt i just det stycket som innehöll mer utmaningar för höger 

hand än tidigare stycken. Något jag inte hade räknat med var dock att det skulle kännas nästan 

som att börja från början i den mentala instuderinsprocessen när jag helt fokuserade på min 

högra hand och att fokus lätt skiftade till min vänstra hand istället, det vill säga metoden som 

var inövad och jag var van vid. Trots att instuderingen kändes ovan i denna modellen upplevdes 

ändå resultatet som väldigt lyckat och att jag ändå kunde ta åt mig mer information om stycket 

när jag studerade det ”delat” mellan händerna.   
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Att studera styckena i tempo även vid mental instudering var en tanke som inte hade slagit mig 

alls tidigare, men som resultatet visar gjorde det stor skillnad i hur jag upplevde resultatet. I och 

med detta kunde jag ytterligare närma mig upplevelsen av att framföra ett stycke, eftersom 

styckena faktiskt spelades i ett tempo. När jag började instudera styckena mentalt i tempo var 

det något som jag upplevde väldigt fokuskrävande och ansträngande men kom under projektets 

gång att bli en självklar och naturlig del av instuderingsprocessen under användandet av båda 

metoderna som projektet innefattade. Att jag dessutom till en början studerade styckena mentalt 

i ungefär halva det tempo som jag sedan spelade upp dem i visar på att min mentala övning, i 

alla fall vad gäller övningens musikaliska tempo, var frånkopplad det faktiska framförandet. 

Precis som Connolly och Willamon (2004) menar att ju närmre det mentala föreställandet kan 

komma ett faktiskt uppförande, ju mer effektiv blir övningen, så kom min övning, efter att jag 

började utföra den i tempo, att bli mer effektiv och generera bättre resultat.  

5.1.2 På vilket sätt upplever jag att den mentala övningsvarianten 

jag utför hjälper mig vid ett första framförande? 

Det var genom en utökning av min förförståelse av styckena som jag huvudsakligen upplever 

att den mentala instuderingen innan ett uppspel hjälpte mig. Ödman (2007) menar att 

förförståelse om företeelser vi är vana vid att stöta på gör att själva tolkningsprocessen blir som 

automatiserad för att tolkaren ska slippa lägga möda på det var gång en situation ska tolkas. När 

jag genom min mentala övning skapade mig en god förförståelse om stycket jag menade spela 

upp kunde jag därmed i stort sett eliminera flera moment som krävs för att ett prima vista-

uppspel ska ses som lyckat. Istället för att arbeta med alla parametrar som att spela prima vista 

faktiskt innefattar isolerade jag ett flertal av dem och befäste dessa moment i min förförståelse. 

Genom visualiseringen skapade jag mig en inre bild av stycket, jag lärde mig vilken tonart 

stycket gick i, vilka melodiska och rytmiska strukturer som var vanligt förekommande och 

erhöll en övergripande struktur av stycket. Genom det praktiska föreställandet kunde jag gå in 

på detalj och studera hur de enskilda stämmorna skulle röra sig och hur greppen skulle se ut 

men framför allt kunde jag här också föreställa mig hur det skulle kännas att spela. Jag kunde 

alltså tillochmed förbereda, om än väldigt grundläggande, den motoriska aspekten i att spela 

prima vista helt utan instrument i handen.  

 

Att jag studerade styckena så mycket som jag gjorde innan uppspel resulterade också i att jag 

lyckades memorera delar av styckena innan uppspelet. Det vore konstigt om jag inte 

memorerade någonting alls innan uppspelet, Giesking och Liemers (1972) metod är ju faktiskt 

huvudsakligen en metod ämnad för memorering. Som nämndes i 4.7 upplevde jag att jag i vissa 

fall kunde läsa lika mycket ur mitt huvud som ut notbilden, så memoreringsaspekten hjälpte 

definitivt vid mina uppspel, trots att det inte var studiens huvudfokus.  

 

Även vad gäller det faktiska klingande resultatet kunde jag märka en stor skillnad vad gäller 

just tempo. När jag lyssnar på de inspelningar som gjordes under projektets gång är det just i 

tempo och musikaliskt flöde som jag kan märka de tydligaste skillnaderna. Till en början 

studerades styckena mentalt i ungefär halva det tempo som de faktiskt uppfördes klingande i, 

vilket gjorde att den mentala övningen och det faktiska uppspelet var mer frånkopplat från 

varandra än de faktiskt behövde vara. Efterhand som jag lärde mig att använda de mentala 

instuderinsmetoderna och använde dem för att komma så nära en faktisk praktisk övning som 

möjligt kom också uppspelen att upplevas som mer lyckade. Jag skriver i loggboken om hur 

jag framför allt upplever att jag håller tempo och hur det ”musikaliska flödet” i uppspelen känns 

mer naturliga och drivande. Jag fick efterhand som studien fortgick mycket lättare för att 

framför allt lättare att både läsa och förstå notbilden samt upplevde jag en stor minskning i 

antalet ”stopp” i uppspelen för att analysera vad jag skulle spela och hur det skulle spelas. Även 
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om tempot kan ses som ett större resultat av flera delmål, exempelvis att noggrant förbereda 

grepp och under instuderingen lära mig styckets struktur, resulterar det i ett framförande som 

känns mycket mer avslappnat och tryggt samt att jag var bättre förberedd på vilket tempo som 

stycket skulle inledas i, något som jag hade problem med i början av projektet. 

5.2 Arbetets betydelse 
Jag har genom denna studie utarbetat en modell för mental instudering av musikstycken som 

jag vet fungerar väl i alla fall för min egen del. I min roll som blivande musiklärare har jag 

utarbetat en modell för att studera in stycken och förbereda mig inför såväl gitarrlektioner som 

egna uppspel och konserter utan att ha ett faktiskt instrument i handen. Även om jag, trots 

studiens goda resultat, upplever att det fortfarande krävs fysisk motorisk övning för att ett 

stycke ska vara ”konsertredo” är modellen fortfarande ett ypperligt verktyg att använda som 

förberedande instudering, eller för den delen som förstärkning av ett redan inlärt stycke.  

 

Till mina framtida gitarrelever har jag också utforskat två olika metoder för mental instudering 

som jag kan presentera för dem som supplement till den ordinarie övning som de utför, precis 

som hur Collonny och Willamon (2004) menar att den mentala instrumentträningen är mest 

effektiv. Den mentala övningen kan också verka som ett verktyg att hjälpa eleverna komma 

över gitarrens ”pedagogiska fallgropar” samt hjälpa elever till ett mer mentalt närvarande och 

mer eftertänksamt musicerande. Likaså kan elever hjälpas på precis samma sätt som projektet 

hjälpte mig, nämligen genom att studera in en notbild innan stycket spelas för att skapa sig goda 

förkunskaper om stycket innan ett klingande uppförande.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Majoriteten av den forskning jag hittade inför detta arbetet gällande gitarr verkar huvudsakligen 

fokusera på antingen instudering eller notläsning men på grund av hur Harrison (2010) 

beskriver gitarren, dess ”ologiska” uppbyggnad och de pedagogiska fallgropar som 

instrumentet presenterar tror jag det finns mycket utrymme för vidare forskning inom just ämnet 

mental övning. Ett steg vidare vore att isolera de båda metoderna jag använt under min studie 

för att dels utföra en självstudie och faktiskt jämföra metoderna och hur de fungerar med 

instrumentet. Metoderna kan också i god utsträckning användas för en kvantitativ studie där två 

grupper. Var grupp får använda en utav de två instruderingsmetoderna för att studera in samma 

stycke, vilket genererar ett resultat som kan ställa båda metoderna mot varandra för att tydligare 

kunna se för- och nackdelar med de olika metoderna. Det vore också möjligt att använda precis 

samma upplägg som jag gjorde på en större grupp för att utforska hur denna mentala 

instuderinsprocess hade fungerat på en bredare undersökningsgrupp.  
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