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För att förmå komplex rytmik som parallella tempi, tillgodose eventuellt 
perfektionistiska ideal samt utveckla den tekniskt sämre sidan av mig har jag i 
denna uppsats undersökt imaginära visuella figurer som avbildar kontinuerliga 
rörelsemönster vid marimbaspel.  
I utforskande av min repertoar har jag hittat sektioner jag velat utveckla 
tekniskt eller där jag önskat få en ökad förståelse av tempi eller groove. En del 
av detta material har jag renodlat till övningar och har även skrivit ett stycke 
baserat på dessa företeelser. 
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Inledning  

Min kandidatuppsats avhandlade instuderingen av Per Nörgårds verk I-
Ching med utgångspunkt ur handsättningsproblematik där jag försökte 
applicera handsättningar enligt en av Nörgårds oändlighetsserier för att 
förkroppsliga kompositionen och på så vis få en så, enligt mig, autentisk 
version av verket som möjligt.  
Handsättning i sig är något som länge fascinerat mig då den ofta är 
hierarkisk med en dominant, ledande sida och en följande, ”osjälvständig”. 
Jag har upplevt det som ett problem dels tekniskt men även rentav störande 
ur estetiska perspektiv - avsaknaden av symmetri.   
Detta faktum har jag försökt bryta genom andra ingångar i min 
interpretation - främst genom att helt enkelt fokusera och lägga mer tid på 
min mindre medvetna sida av kroppen. Det kan vara en av anledningarna till 
att jag fascineras av Nörgårds oändlighetsserie the two-tone series, ofta 
symboliserad av Yin och Yang där alla element är spegelvända och då 
likvärdiga fast motsatser. Likvärdiga förutom det, enligt mig, störande 
faktum att det ena elementet måste inleda så att det andra kan speglas. Jag 
har länge tänkt att den ultimata handsättningen bör utgå ur identisk rörelse, 
fast spegelvänd, i båda händerna (elementen) i samma tid. För att utforska 
denna tankelek har jag använt geometriska figurer som bildas av mina 
rörelser, t.ex. cirklar. Därefter har jag manipulerat de från början identiska 
rörelserna genom att leka fram och tillbaks med ”cirklarna” i tid -mot 
varandra, och det har uppstått en tillfredsställande jämnhet i kroppen där 
självständighet gestaltas och fokus flyttas mellan höger och vänster. 
Sidoeffekter av att försöka uppnå imaginär perfektion har resulterat i nya 
rytmiska förlopp och det är de förloppen, som då i sig är sekundära, som 
utgör grunden för mitt arbete - fascinationen över det diffusa som jag 
försöker applicera dels i musikaliska uttryck, dels som tekniska hjälpmedel.  
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Syfte  

Mitt arbete syftar till att utforska flerstämmighet eller polyrytmik via 
visualiserande av geometriska figurer vid marimbaspel. Den primära 
anledningen till detta är för att utveckla min vänstra sida av kroppen som 
jag anser vara något underutvecklad i förhållande till den högra. Metoden 
jag använt är att skriva musik samt improvisera över efter olika premisser 
framtaget material. Jag har inspirerats av Reichs fasförskjutningskoncept 
samt Nörgårds Waves-teknik.  

Frågeställning  

Kan jag utveckla tekniska förmågor i form av omfattande tempomässig 
frihet genom att utforska musik analyserad genom eller baserad på 
rörelsemönster och visuellt uppfatta skillnader i tempi?  
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Material  

Min repertoar  

I min instudering av repertoar stöter jag ofta på notbilder innehållandes 
polyrytmik och avancerad flerstämmighet. Ibland är det relativt enkelt att 
lösa problem då jag kan ha erfarit dem tidigare. Notvärden som kvintoler, 
septoler etc. även i brutna former är oftast inte problematiska då 
slagverksrepertoaren tvingat mig att hantera dessa under min studietid. 
Problematik uppstår dock när vissa notvärden sammanförs i lager med andra 
t.ex. en triol i en kvintol. Eller när melodin/andra linjer är rubaterade över 
ett fast tempo utan exakt angivna förhållanden.  

Under följande rubriker redogör jag för min repertoars specifika tekniska 
problematik som också motiverat mig att utforska tidsrelationer och visuella 
förhållningar till mitt instrument.  

Time for marimba  

Verket av Minoru Miki är en av de främsta anledningarna till varför jag 
avhandlar tid och imaginära geometriska figurer i mitt arbete: sensationerna 
i min kropp jag upplever genom tidsskillnader mellan kvintolerna och 
sextonerna när jag spelar den repetitiva sekvensen i det jag uppfattar som 
två parallella geometriska figurer i form av cirklar. Den alternerade  
handsättning med innerklubborna leder till dessa cirkelrörelser. Jag 
uppfattar det som att ”balansera” två pulser samtidigt - den faktiska 
fjärdedelspulsen (53 bpm) och den puls som uppstår och förskjuts. 

Time har en tydlig ABA-form där samma notmaterial rytmiseras och 
transponeras och ”grundrörelsen” i form av cirklarna utvidgas och 
omvandlas med rytmiken.  

(Miki, 1969)  

!3



Den kontrasterande B-delen innehåller delvis ny rörelse med samma 
kompositionsprincip där ett grundmaterial rytmiseras och förflyttas i 
sekvenser. Efter ett klimax där den nya tonföljden är fördelad i marimbans 
hela register infaller en annan orsak för mitt val av examensarbete, nämligen 
ostinato för vänsterhanden parallellt med en rytmiskt fristående melodi. Jag 
har åtminstone tolkat notbilden så då jag i den uppfattar en grafisk skillnad  
mellan stämmorna. -Alltså en chans att försöka utveckla självständigheten 
hos mina båda sidor, och framför allt min ”sämre”. 

I basstämman erinrar jag mig i detta parti en kontinuerlig ögla (eller 
horisontell åtta)  

(Miki, 1969)  

Variation On Japanese Children´s Song  

Keiko Abes verkförteckning inkluderar flera fall av polyrytmik bl.a. i form 
av kadenser delvis fria i tempo fast en rytmisk grundstruktur ofta är 
närvarande, och då ofta i ett repetitivt mönster eller bara en repeterad ton/
intervall.  

(Abe, 1982)  
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I passagen nedan varieras en melodi för tredje gången över ett ostinato, med 
delvis ny rytmisering för varje repetition. Jag kan uppleva att 
ansträngningen i instuderingsprocesser av avsnitt likt denna leder till stort 
fokus på melodivariationer (i detta fall högerhanden) snarare än det 
repeterade som då slutligen kan ”glömmas bort” och nästan automatiseras.  

(Abe, 1982) 

I Variation On Japanese Children’s Song förekommer även följande kadens 
där utmaningen ligger i att spela varvade diminuerande accelerandi i 
enlighet med notvärdena. (Jag försöker här visualisera alternerande 
studsande av bollar).  

 

(Abe, 1982) 

Ripple  

Detta verk av Akira Miyoshi innehar inget av den konkreta problematik med 
polyrytmik/flerstämmighet eller fasförskjutningsliknande material jag 
hittills presenterat. Utmaningen i detta verk (förutom de ”vanliga” tekniska 
utmaningarna i marimbarepertoar som höga tempi etc.) har för mig varit 
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tiden i form av paus i förhållande till klingande material samt längden av 
fermaterna. De långa tonerna utvidgas med efterklang i mikroformat och 
koreograferar kroppen. Ibland motsägelsefullt till mina karaktärsideal vilket 
har försvårat en organisk instudering, t.ex. kontrasten mellan det snabba och 
det långsamma där jag vill förbereda mina långa slag med en långsam 
rörelse (vilket är svårt att utföra och samtidigt accentuera tonen). I den 
första takten måste interpreten förhålla sig till tre parametrar med olika 
karaktär; tremolo i vänsterhanden, accentuerat kort slag i höger som följs av 
paus i obestämd längd. Så den till mitt ämne relaterade utmaningen har varit 
att kroppsligt ”förstå” tempovariationer.  

(Miyoshi, 1991)  

Mirage pour marimba  

Yasuo Sueyoshis Mirage tolkar jag som ett collage där material 
inledningsvis tillkommer tillsynes slumpmässigt för att klarna upp i slutet av 
verket. Mirage är enligt mig ett avancerat verk bland annat på grund av 
höga tempi samt extrema dynamikskillnader. För mig har det varit en 
utmaning att inte spela för snabbt och jag har gestaltat noterna visuellt för 
att kunna stretcha materialet och med det öka medvetenhet och 
träffsäkerhet.  
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(Sueyoshi, 1971) 

I materialet ovan uppfattar jag tre parametrar; svaga ackord med förslag, 
melodiavsnitt i kvintoler samt starka accenter i högt register. Jag har arbetat 
med att visualisera en fortsättning på vardera element, ungefär som att spela 
tre verk samtidigt.  

Efter verkets klimax mynnar materialet ut i ett accelerando med gradvisa 
diminuendi för att nå ett repeterande material på sex toner. Något jag 
uppfattar som stora kontinuerliga cirklar som innefattar alla klubbor. -En 
behagfull rörelse.  

(Sueyoshi, 1971) 
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Relevanta begrepp  

För att förstå tankegångarna bakom mitt projekt redogör jag nedan de 
begrepp jag anser vara relevanta för arbetet.  

Fasförskjutning   

Fasförskjutning, eller phasing, är ett begrepp tätt förknippat med Steve 
Reich. Reich upptäckte fenomenet med denna kanonliknande effekt när han 
lyssnade på två bandinspelningar av samma loop, identiska fast en liten 
skillnad i klippningen, vilket resulterade i att nya fraser och ny rytmik 
uppstod, en långsam och vågliknande progression som jag uppfattar det.   

I början av Reichs karriär användes fasförskjutning enkom i digitalt 
producerade verk, som It’s gonna rain (1965) och Come out (1966). Senare 
kom han dock att prova konceptet på akustiska instrument med sitt verk 
Piano Phase (1967). En pianoduett där den repeterande identiska stämman 
ändock varieras p.g.a. tempovariationer hos den ena pianisten. Alltså samma 
slags progression som de tidigare bandinspelningarna.    

(Reich, 1967)  

Fasförskjutning förekommer även i mer kontrollerade former, med mycket 
större ”hopp” i progressionerna, som i Clapping Music (1972) där principen 
är den samma som i tidigare fast utan ”mellanstegen” (accelerando eller 
ritardando mot tempo).   

(Reich, 1972)  
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Fasförskjutning uppträder även helt utnoterat, som i John Luther Adams 
verk för fyra bastrummor Qilyuan (1998). De fyra spelarna har nästintill 
identiska stämmor men tillkommer med åtta takters mellanrum. Det bildas 
alltså en helt vanlig kanon, förutom det faktum att det rytmiska materialet 
leder till en väv som ”fasas” i olika omgångar och till höres ibland 
slumpmässigt trots den tydliga strukturen.  

(Adams, 1998)  

Det förekommer även fasförskjutningsliknande fenomen/metoder, som den i 
Pendulum Music (Reich, 1968) där mikrofoner sätts i rörelse över högtalare 
så rundgång bildas med gradvis tätare intervall, eller något som Nörgård 
kallar ”mekanisk wavesteknik” där föremål vibrerar mot andra som har sätts 
i rörelse och också gradvis avstannar. Som en slags kontrollerad, 
okontrollerad slump.  
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Waves-teknik 

Waves-teknik är ett begrepp myntat av Per Nörgård och menar ett 
förhållningssätt till puls som skiftas genom crescendi, diminuendi och/eller 
accelerandi och ritardandi samt gradvisa accentueringar. Begreppet kommer 
från hans verk Waves (1969).  

¨Denna teknik används i flera av Nörgårds verk, däribland fjärde satsen ur I-
Ching (1987) i två kadenser mellan satsdelarna.  

 

(Nörgård, 1987, s.36)  
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Metod 

Fasförskjutningsmetoder 

I försättsbladet till Piano Phase föreslår Reich hur stycket kan övas. Han 
föreslår att under den första repetitionen lyssna på hur alla förskjutna 
mönster låter i förhållande till grundmönstret innan fasförskjutnngen 
påbörjas för att undvika risken att fasförskjuta för långt eller att inte nå fram 
utan falla tillbaks i grundpulsen.  

Ju långsammare övergångar mellan mönstren desto bättre anser Reich och 
för att vänja sig vid fasförskjutning föreslår han att musikerna övar 
tillsammans ofta och utspridd flera veckor innan framträdande.  

Trots att denna introduktion riktar sig till flera musiker anser jag att samma 
principer gäller för en ensam - att veta vart förskjutningen är påväg och att 
få processen så jämn som möjligt.  

(Reich, 1967)  

En metod för fasförskjutning av sig själv har jag hittat i en 
doktorsavhandling av John Lane. Texten förklarar instuderingen av satsen 
Victorio - Meditation on thunder ur verket Nana & Victorio (1991) av Peter 
Garland. Satsen utgörs av ett långt ritardando och diminuendo i vänster 
hand medan höger har ett långt accelerando och crescendo.  

Lane menar att ”enkelhandsmetoden”, att vardera hand har varsin funktion, 
är en intuitiv process där interpreten bör lära sig hur händerna relaterar till 
varandra. För att underlätta den gradvisa rörelsen kan interpreten lära sig att 
känna igen vissa motrytmer som bildas och använda dessa som punkter 
under processen att sträva till och utgå ifrån samt att ”vila” i ett bekvämt 
rytmiskt förhållande.  

Lane själv startar processen med tolv slag i vänster hand medan höger gör 
ett för att sedan accelerera och spela starkare i höger medan vänster gör 
motsatsen. Han passerar under processen flera stationer med polyrytmer han 
kan relatera till fast försöker undvika att dröja kvar för länge så att 
övergångarna blir organiska.  
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Övriga metoder  

Försök att glömma  

Utöver att fokusera på rörelsen som bildar en geometrisk figur, som t.ex 
cirkeln och öglan i Time samt ostinaton i Abes musik, har jag ofta använt 
metoden att försöka fokusera så mycket på kroppshalvan utan kontinuerlig 
rörelse (om så är fallet) och med hjälp av fokuset då ”glömt bort” den då 
automatiserade kroppshalvan.  

Spela liknande rytmer och ljug  

För att skapa en illusion av tempi som slits ifrån varandra (som ett 
accelerando mot ett ihållande tempo) använder jag ofta skisser i noterna där 
”enkla” notvärden och polyrytmer används och ”slätas ut” för att ge en 
audiell illusion (som jag då själv inte uppfattar som korrekt).  

Lyssna på annat än mig själv vid repetitioner  

För att uppfatta mina rörelsemönster och inte låta mig störas av hörseln hade 
jag som praktik under en period innan min examenskonsert, ca 1 månad, att 
lyssna på annan musik i hörlurar när jag övade. Musiken jag valde var det 
Chilenska bandet Föllakzoid. Jag blev avslappnad av att inte höra mig själv, 
och att lyssna till detta band, vilket ledde till att jag spelat mer kontrollerat 
och, enligt mig, med bättre klang. Jag spelade även nämligen spelat in mig 
själv vid övning utan att höra mig själv. Jag spelade då enbart efter det 
visuella och det kroppsliga. 
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Resultat  

Övningar  

Övning 1  

Den diffusa uppgift jag gett mig själv - att utveckla min höger respektive 
vänstersida ”individuellt” genom visualiserade geometriska figurer, tog sin 
början i verket Time. För att konkretisera den fysiska grundrörelsen i form 
av cirklar skrev jag Övning 1 där samma rörelsemönster, cirklar som i 
vänster rör sig medsols och höger motsols, används fast utan faktiskt 
spelade toner. Jag använde mig att glissandi bara för att fokusera på 
grundrörelsen och inte hur tonerna produceras. Med min notbild menar jag 
att tonerna i basstämman E och F i början rör sig parallellt upp för 
marimbaplattorna med diskantens D1 och E1 gradvist växande i rörelse tills 
elementen (i form av ”sträck”) långsamt utvidgas åt olika håll, vilket så 
småningom skapar cirkelrörelser. Efter valfri tid rör sig höger cirkel 
snabbare vilket leder till en parallell rörelse av båda cirklarna som i sin tur 
skapar en stor cirkel tillsammans. Resterande del av övningen är valfri i 
tempo och dynamik i de båda elementen och syftar till att försöka fokusera 
på den ena handen i taget och låta den andra röra sig automatiskt.  

(Övning 1, 2016) 
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Övning 2  

Min andra övning är en parafras på Reichs Piano Phase. Tonmaterialet 
består av staplade kvarter, vilket inte är ett fysiskt ansträngande intervall för 
marimbaspelare och fokus behöver då inte ligga på att träffa rätt toner. 
Stämmorna är inte identiska men i övrigt är principen densamma som i 
Reichs verk. Förutom att fasförskjutningen är för en person.  

Övning 2 kan praktiseras med flera variationer; fasningar kan ske framåt 
eller bakåt, alltså via accelrenando eller ritardando i ena stämman. Båda 
stämmorna kan vara i rörelse eller agera fundament.  

Tonmaterialet med tillhörande handsättning bildar kontinuerliga rörelser. 
Handlederna roteras konstant genom övningen vilket för mig underlättat att 
manipulera hastigheten. Jag visualisera någon slags halvcirkel i vardera 
sida.  

(Övning 2, 2016)  
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Övning 3 

Övning 3 är utformad efter Nörgårds waves-teknik. De gradvist i styrka 
ökande accenterna används för att förskjuta pulsen. För mig har det här varit 
en bra metod att skifta taktart och desto mer jag övat på följande takter desto 
snabbare har jag lärt mig att ”ställa om” pulsen vilket kan krävas i viss 
repertoar. Slagverksensembleverket Square and Round av Nörgård kräver 
av att vibrafonisterna snabbt kan skifta från puls till en sextondel efter (eller 
innan) puls och då spela i ett ”nytt” tempo.  

Förutom att lyssna på accenterna som ”lurar” mig att skifta puls har jag 
insett att det underlättar att titta på klubborna (som ju gestaltar pulsen) och 
att ”logiskt inse” var den nya pulsen är. Här hjälper även mitt 
”visualiserande av geometriska figurer” då klubbornas rörelse utgör dessa 
figurer.  

(Övning 3, 2017)  
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Preludium - Synkroniciteter 

I mitt verk använder jag en handsättning som utgår från vänster och 
benämner klubborna 1, 2, 3 och 4. Klubborna 1 och 2 är alltså vänster sida 
av kroppen (eller vänster hand) medan 3 och 4 betecknar höger.  
Verket inleds med material utgörande första temat (takt 1 och 2). Hela temat 
genomförs här av  kroppens högra sida med rörelser jag tycker motsvarar 
den enkla, tonala melodin - lugna, svepande och ibland avstannande 
rörelser. I takt 3 introduceras vänster sida av kroppen via en stor 
förberedelse med tonen C#. För mig realiseras här en tydlig kontrastverkan 
mellan såväl melodierna som rörelsemönstret. Min tanke med det här partiet 
är att tidsförhållandet mellan melodierna resulteras av tiden respektive 
rörelse kräver (till skillnad från att utgå från ett förväntat klingande resultat). 
Tonen C# i gällande sammanhang upplever jag som osäker i tonhöjd och 
påminner om en operagong med stigande glissando, här gestaltad med en 
uppåtrörelse. De båda melodierna sammanförs efter utbrottet och avslutar 
avsnittet i en halvkadens.  

(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.1) 

Till följande sektion -Tema 2 har jag gett instruktionen ”strikt rytmiskt” där 
jag menar att höger och vänster sida är lika betydande och ett strikt tempo är 
att föredra. Anledningen är att temat i den här utformningen inte är 
polyrytmiskt bearbetad men kräver användandet av båda händerna för att 
kunna genomföras tekniskt.  
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(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.1) 

I takt 5 mynnar det andra temat ut i en version av Tema 1 där vänster 
adderar en stämma med nytt tonmaterial i form av Ab som tillsammans med 
C refererar till förhållningen C# och C, enligt mina öron (kanske samma 
sorts spänningar i övertonerna). Rörelsekvalitéerna kontrasterar här mellan 
högerns svepande men nu också hoppande rörelser och vänsterns stora och 
nedåtgående som abrupt avslutas med ett dead stroke. Ytterligare ett 
element tillfogas i mitten av takt 5 där ett C plötligt accentueras som en 
tredje oberoende stämma. Ett tänkt störande kroppsligt moment för att åter 
skifta fokus eller automatisera och ”glömma bort” en rörelse.  
Tillsammans med tonen G i basstämman presenteras åter en del av det första 
temat (från andra frasen) fast nu utan sextondelsförskjutning. En varierad 
repris där melodin egentligen är identisk men förhållningen till pulsen är 
annorlunda (därav det accentuerade förslaget). Trots att jag i min 
instudering varit ganska fri i dessa partier upplever jag en kroppslig 
sensation, inte helt olikt från att spela exempelvis Pianophase - en osäkerhet 
i tiden där min lyssning och min kroppsliga förmåga inte är överens.  
Temat avbryts av en kvintolgrupp som leder in i svagt parti med vilande och 
unison rörelsekvalité varefter Tema 1 inträder (takt 7), något devalverat, 
med noterad förskjutning tillsammans med nytt material. Rytmiken i detta 
avsnitt bör vara strikt men det huvudsakliga är att alla stämmor framträder; 
melodin i form av en version av Tema 1, C- och C#-förhållningen samt 
baslinjen/ledtonerna. I väven som bildats avrundas melodin medan  
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sekundförhållningen tar över och leder fram till en ny stämma i baslinjen 
parallellt med en variation av Tema 2 som melodi.   

(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.2) 

Utmaningen i takt 9 ligger i att diminuera höger sida (melodin) och 
samtidigt fokusera på att bibehålla basstämman. Denna fungerar här trots 
allt som ett komplement till melodin men någonstans i takten upplever jag 
att funktionerna ändras. Så mitt fokus är snarare ett diffust mentalt sökande 
än något primärt hörbart eller kännbart. Jag har i min instudering försökt att 
knyta an till Nördgårds wavesteknik vid denna passage.  
I takt 10 varieras basstämman en oktav högre medan ny harmonin växer 
fram. Pulsen modulreas via materialet och jag uppfattar den genom tonen 
G#. För att tydliggöra pulsen har jag valt en handsättning där samma ton i 
följd spelas av klubborna 3 och 4 (vilket egentligen kan anses onödigt då det 
är en större ansträngning). Jag misstänker att de extra rörelsemomenten 
lurar mig att uppfatta rytmiken annorlunda.  
Därefter tunnas materialet ut och leds via ett Fm (liknande) och Cm återigen 
fram till förhållningen Ab och C. Fermaten över Ab är längre än den över C 
och med det menar jag att rörelsen ska vara avstannad alternativt långsamt 
förberedande i basstämman medan höger sidas linje spelas rytmiskt och 
slutligen möts med basstämman i förhållningen A och F# (som jag ser som 
en slags dubbeldominant). Satsdelen avslutas med ett B som samtidigt 
agerar ny tonart.  
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(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.2) 

Avsnittet från takt 13 tolkar jag som ett slags eko av Tema 1. Materialet 
bygger på inledningen av stycket men är transponerat en halvton ner. Det är 
samma princip med ledande högersida fast delvis nya rörelser eftersom 
tonarterna ”ser” annorlunda ut på ett klaviatur. I stället för tidigare C#- och 
C-förhållning infaller på motsvarande ställe i noterna (takt 14) ett ackord 
bestående av den nya transponerade melodin parallellt med den i 
grundtonarten. 

(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.3) 
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(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.3) 

En åter ny melodi bildas av de två tidigare och får triolbaserad rytmik i takt 
15 till följd av lagrens sammansmältning. Trots att den nya melodin är 
konstruerad av element utformade för höger sida blir handsättningen här 
praktiskt anpassad och båda sidorna används (nästan som en reflektion kring 
att försöka kopiera i stället för att utveckla individuellt).  
Materialens bearbetning leder i slutet av takt 16 fram till styckets höjdpunkt 
där jag upplever att melodierna nästan slits isär. Den tekniska ansträngning 
som krävs för att utföra avsnittet resulterar i kärv och desperat karaktär som 
enligt mig förenar rörelseuttryck med melodi/harmonik.  
Höjdpunkten avslutas med att enbart originalmelodin kvarstår och leds via 
förhållningen C# och C likt det första temat fram till en repris av Tema 2 
(takt 18).  

(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.3) 
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(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.4) 

Det andra temat avslutas med Ab- och C- förhållningen och kompletteras 
därefter av en kvintol uppträdandes i originaltonart och en mellan 
kroppshalvorna överensstämmande avrundnings-melodi. Pianopartiet som 
följer i takt 20 är material tidigare använt (takt 7) fast utan motstämmor. 
Trots den rytmiskt tydliga notationen bör interpreten förhålla sig relativt fritt 
till tempo för att ”hitta” den bakomliggande pulsen (vilken jag upplever trög 
och swing-baserad)  
Stycket avrundas med en dansant blandning mellan ’offbeat’ och 
’triolfeeling’ och avslutas med tonerna accentuerade G och C med färgad 
efterklang av Ab.  

(Preludium - Synkroniciteter, 2017, s.4) 
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Titeln  

Ordet synkronicitet kommer av psykiatrikern och psykoanalytikern Carl 
Gustav Jungs teori om tillsynes meningsfull slump eller sammanträffande.  

’By synchronicity I mean the occurrence of a meaningful coincidence in 
time. It can take three forms:  

a) The coincidence of a certain psychic content with a corresponding 
objective process which is perceived to take place simultaneously.  

b) The coincidence of a subjective psychic state with a phantasm (dream or 
vision) which later turns out to be a more or less faithful reflection of a 
’synchronistic,’ objective event that took place more or less 
simultaneously, but at a distance.  

c) The same, except that the event perceived takes place in the future and is 
represented in the present only by a phantasm that corresponds to it’  

(CG Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle, resume)  

Jag valde ordet som titel då innebörden speglar arbetsmetoden jag använt 
för att framställa verket. 

Examenskonserten och det klingande resultatet    

Under min examenskonsert spelade jag vissa av de i uppsatsen behandlade 
verken; Mirage, Ripple och Preludium - Synkroniciteter (fast då med namn 
Synkroniciteter del 1). Jag använde mitt stycke som ett förspel till Vinko 
Globokars kroppsstycke ?Corporel som jag avslutade konserten med.  

Gällande den till examensarbetets tillhörande klingande delen innehåller den 
en inspelning på Preludium - Synkroniciteter. Inspelningen gjordes 
11-16/7-17 på Ingesunds folkhögskola. Inspelningstekniker och mixare vad 
Tobias Carlsson.  
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Analys  

Frågeställningen  

Kan jag utveckla tekniska förmågor i form av omfattande tempomässig 
frihet genom att utforska musik analyserad genom eller baserad på 
rörelsemönster och visuellt uppfatta skillnader i tempi?  

Då jag formulerat frågeställningen som en ”ja- eller nej-fråga” blir mitt svar 
ja med reservation för svaret enbart bygger på subjektiva uppgifter från mig 
själv och att det inte funnits någon kontrollgrupp (med mig själv) som under 
tiden övat med andra metoder/”som vanligt” för att senare kunna jämföra 
resultaten (vilka ju även då skulle vara byggda på subjektivitet).  

Jag märker dock en ökad medvetenhet hos vänstra sidan av min kropp vilket 
underlättar utförandet av viss repertoar.  

En för mig ny teknik för tremolospel har uppenbarat sig under min period 
av utforskande av tempi då ”ojämna” tremolon (eller individuellt 
kontrollerade spelade toner) leder till en, enligt mig, ibland mer klangfull 
sammansättning.  

Kroppsliga sensationer  

Genom acceptans av asymmetri i kroppen (eller med andra ord individuellt 
uppfattande av armarna/kroppshalvorna) känner jag att min självbild blir 
bättre och inte lika destruktiv. Jag behöver inte längre sträva efter perfektion 
då den inte existerar. Att istället fokusera på att vara i hela min kropp 
(istället för att ”vara” i höger och ”försöka bli” höger med vänster) leder till 
harmoni.  

Upplevda formulerings- och trovärdighetsproblem  

Ett problem jag upptäckt med examensarbetet är den extrema svårighet jag 
känner inför att skriftligen eller verbalt uttrycka kärnan av mitt arbete. Eller 
ens själva arbetet. För mig som utövare av mina metoder och tankar kring 
visuella figurer och tempi är detta en sanning och självklarhet vilket gör mig 
frustrerad eftersom jag , när jag själv läser min uppsats, uppfattar vissa delar 
som ”flum” eller svårförståeliga. Även min delvis bristfälliga 
källförteckning är ett problem då merparten av mina metoder och tankar 
kring ämnet inte finner stöd i litteraturen. För säkerhets skull skrev jag ned 
frågor till marimbisten och läraren Daniel Berg där jag fann stöd till mina 
påståenden (bilaga 1.)  
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Trots att jag eventuellt sätter mig i en dålig sits inför ventileringen av arbetet 
har jag ändå svårt att låta bli att kritisera konstnärlig forskning då jag anser 
anser att dessa ord är motsatser och inte bör sammanfogas. Jag har ett ideal 
baserat på mysticism kring musik och konst och tycker att det är 
problematiskt att försöka konstruera vetenskaper. En anledning till min 
kritik kommer av att jag märker mina egna osunda försök att krysta fram 
information som bygger på ”fakta” . Hela processen att ens välja ämne blir i 
min mening så selektiv då vissa ämnen är lättare än andra att applicera i ett 
vetenskapligt fack, och jag inser att jag gjort det svårt för mig själv då det 
finns så lite litteratur jag kan hänvisa till.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Frågor till Daniel Berg:  
(Vissa frågor och svar är reducerade i efterhand för att tydliggöra 
kärnan.) 

1. Känner du igen tankarna kring ”geometri”/former genom klubbornas 
rörelser? Kolla bakgrund – Min perception av klubbornas rörelse vid 
marimbaspel - visuell form eller ”geometri” 

Svar JA. Det är ju självklart så att jag väl känner till Time och dess 
cirkelrörelse och att det kanske är därför jag så lätt förstår vad du 
menar. 

2. Tror du att det är en användbar metod att använda konstanta rörelser (Som 
i Övning 2 (där ju också en ”form” uppstår) för att automatisera 
tempo? (och därmed frigöra den andra handen/armen)?  

Svar: 
Ja, det tycker jag också är ett fint exempel! 

   
3. Fattar du vad jag menar med Övning 1? (cirkelrörelserna kommer från 

time och tempi varierar)  
Svar: 
Jag förstår hur du menar.  

4. Om du har kollat på mitt stycke; kan du förstå att det bottnat i arbetet/
uppsatsen genom ”diffushet” i tempo och ”målande” med vardera 
hand/kroppshalva individuellt?   
Svar: 
Absolut. Stycket ser inte helt lätt ut…  

5. Om du läst resultatet; förstår du kopplingen mellan mitt stycke och det jag 
vill utveckla? 
Svar: 
Absolut igen – förstår precis! 
Jag tycker också att dina frasbågar visar rörelsen. 

6. I uppsatsen jag skickade till dig fanns ett kort ofärdigt stycke där jag 
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skrivit om att jag övat till annan musik i hörlurar, kan du känna igen 
den här metoden för att renodla rörelser och slappna av utan krav på 
att producera ”bra” klang via örat?, Om inte; tror du att det kan vara 
en givande metod?  
Svar: 
Oj, nej det har jag inte testat tidigare, låter klurigt. 
Men, det låter egentligen som en kul idé. 

7. Övning 3 bildar en genemsam rörelse av händerna, förstår du hur 
övningen är relaterad till övriga arbete?  

Svar: 
Absolut. 
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Bilaga 2 
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