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Sammanfattning 

Under hösten 2019 har jag undersökt två strategiers effektivitet vid instudering av noterat 
musikmaterial skrivet för klassisk kontrabas utan användning av instrument. Jag har under 
fyra tillfällen undersökt och modifierat strategier framtagna med hjälp av tidigare forskning 
på området. Innan första tillfället var strategierna rent teoretiskt framtagna och otestade från 
min sida. Efter det första undersökningstillfället gjorde jag en analys av de olika strategiernas 
effektivitet för att sedan modifiera dem. Detta ledde fram till en slutgiltig metod som 
applicerades vid ett sista femte undersökningstillfälle. De två strategierna som har undersökts 
benämns som Visualisering och Praktiskt föreställande. 
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1 Inledning och bakgrund 

Idén till min undersökning härstammar från ett behov i min egen yrkesutövning som musiker. 
Behovet av att kunna lära sig noterat material utan att ha tillgång till mitt instrument. Det är 
alltså inte en fråga om att ersätta inlärningen med hjälp av ett instrument utan mer en 
undersökning i hur jag kan effektivisera inlärningen utan ett. Idén att dela upp min metod i två 
huvuddelar kom från Timmy Gasslanders (2018) uppsats Att studera in musik mentalt: Hur 
långt kan jag komma utan mitt instrument? I den undersöker han i stort samma sak som jag 
fast med inriktning på klassisk gitarr. Med utgångspunkt i hans metod undersöker jag 
huruvida strategierna är individ- eller instrumentanpassade eller om det finns övergripande 
fördelar med vissa metoder, oberoende på instrument eller individ. Vid mina 
undersökningstillfällen granskades två huvudstrategier som benämns som 
Visualisering och Praktiskt föreställande. Jag kom först i kontakt med “mental inlärning av 
musik” på en föreläsning på musikhögskolan i Malmö med en jazzsaxofonist som jag inte 
minns namnet på. Han pratade om hur han inte längre övade på sitt instrument förutom i 
samband med repetitioner utan istället gjorde fingerrörelserna i luften för låtarna han skulle 
spela och spelade upp musiken i sitt huvud. Den föreläsningen inspirerade mig fram till ämnet 
för detta arbete. 

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet behandlar forskning som fungerar som redskap för undersökningens 
utformning samt underlag för diskussion. Dels beskrivs den forskning som hjälpt till att 
utforma undersökningens design och dels den forskning som behandlar begrepp och slutsatser 
kring ämnet mental övning.  

 

1.1.1 Ämnets bakgrund  

Timmy Gasslanders (2018) uppsats Att studera in musik mentalt: Hur långt kan jag komma 
utan mitt instrument? har fungerat som en förebild för min studies 
utformning. Gasslander undersöker de två metoderna Visualization och Praktiskt 
föreställande genom att applicera dem på fem renässansstycken skrivna för klassisk 
gitarr. Gasslander (2018) anser att visualiseringsmetoden fungerar adekvat för målet att 
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memorera men att denna inte var tillräcklig då han saknar en “koreografi” för fingrarna. 
Praktiskt föreställande blir då ett komplement för att stärka inövandet. 
 
Erkki Huovinen och Kai Tuuri (2019) nämner i artikeln Pleasant musical imagery : Eliciting 
cherished music in the second person hur musiker talar om “mental övning”, utan instrument, 
vid förberedelse inför ett framträdande. Vid ett sådant tillfälle använder sig musiker 
av Volontary musical imagery (VMI), alltså ett föreställande av de toner som spelas i likhet 
med att se bilder framför sig vid visualisering. Huovinen och Tuuri (2019) tar även upp hur 
musikteoretikern Edwin E. Gordon (1984) benämner denna process som audiation vilket jag i 
denna uppsats översätter och benämner som audiering (lat. höra). Artikeln pekar också på de 
empiriska bevis som visar att musikalisk träning ökar förmågan för audiering 
(Aleman, Nieuwenstein, Böcker, & de Haan, 2000; Bailes, Bishop, Stevens, & Dean, 2012).  
 
Visualisering är ett begrepp som ofta relateras till mentala bilder och föreställningar (SAOB, 
2017). Med tanke på hur Gasslander (2018) använder sig av visualiseringsbegreppet krockar 
det med en SAOBs definition. I denna undersökning ger begreppet visualisering en mer 
kontextuell bild av hela styckets sammansättning och svårigheter. Vad som vanligen relateras 
till formanalys. Gieseking och Leimers bok Piano Technique (1972) beskriver hur 
metoden Visualization appliceras för klassiska pianostudenter med målet att utveckla sin 
pianoteknik och sin musikaliska memorering. Boken beskriver hur de ser på visualisering som 
ett medel för instudering av material. Visualiseringsmetodens användningsområde är att ta sig 
an stycket genom att analysera med målet att memorera det. Detta göra man genom att leta 
efter svåra passager, repetitioner, tillämpa funktionsanalys, leta efter tillfälliga förtecken, 
bestämma taktart och att göra en grundläggande musikalisk analys av ett musikstycke. Efter 
det delar man stycket i mindre beståndsdelar för att sedan påbörja en memorering av passager 
då repetition eller mindre variationer är vanligt förekommande i klassisk musik. 
Gasslander (2018) beskriver även en metod inom visualisering som handlar om att göra 
stycket till en musikalisk resa där man gör det tydligt hur styckets dynamiska kronologi ser ut 
för att lättare kunna memorera det.  
 
Pujols (1983) metod Praktiskt föreställande har för avsikt att förbereda musikern inför ett 
speltillfälle genom att preparera sig mentalt. Föreställandet är en kombination av att höra 
tonmaterialet mentalt (audiera) och att öva upp det motoriska minnet genom att planlägga hur 
stycket skall spelas på greppbrädan. Pujol betonar vikten av en djupare förståelse för stycket 
genom att undersöka kompositörens bakgrund och den kulturella kontext stycket skrevs i.   
 
Noa Kageyama är lärare vid Juilliard School i New York där han jobbar med 
prestationspsykologi. Kageyama har hemsidan bulletproofmusician.com där han 
återkommande skriver om nya rön inom både musik och psykologi. I artikeln Does 
mental practice work? (2017) beskriver utifrån sin bakgrund som musiker och forskning hur 
musikalisk mental övning kan fungera i praktiken. Artikeln hävdar att det finns två viktiga 
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punkter att ta i beaktande när man ska utföra mental övning. Övningen måste både vara 
systematisk och levande. Han konkretiserar en metod med det i beaktning som presenteras i 
metodkapitlet.  
 
Williamon skriver i sitt kapitel Strategies for individal practice (2004, S. 225) om tidigare 
forskning gjord kring ämnet enskild övning. Kapitlet betonar vikten av att vara en erfaren 
musiker för att ta hjälp av mental övning. En studie gjord av Bird och Wilson (1988) på 
dirigeringsstudenter och deras lärare undersöker med hjälp av EEG (Elektroencefalografi) och 
EMG (Elektromyografi) hur hjärnan och muskler reagerar vid dirigeringsutövande. EEG 
registrerar hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet (Tuominen, 2018) och EMG registrerar 
hur olika muskler reagerar på signaler skickade av hjärnan. Undersökningen visar att läraren 
och de mer kunniga studenterna visade en upprepning av mönster vid en EEG skanning. 
Lärarens EMG mönster vid mental övning var liknande de som uppstår vid ett faktiskt 
framförande. Dirigenter håller naturligt på med mental övning i sitt instrumentutövande. 
Enligt den här undersökningen kan mental övning vara ett substitut för fysisk övning. Alltså 
kan det användas för att undvika överansträngning. Kapitlet beskriver några riktlinjer som 
kommer från sportpsykologin:  

 

 

 

 
I Per Olssons (2016) uppsats behandlas olika metoder för memorering av pianomusik. En av 
de metoder Olsson använder sig av är Gieseking och Leimers metod visualization (1972). En 
av Olssons slutsatser är att metoden blir bristfällig på grund av att den inte tar hjälp av 
muskelminnet för att memorera.   
 
”Det finns en princip som gör all övning möjlig: när vi gör en sak en gång är det lättare att 
göra samma sak en gång till” (Schenk, 2000. s. 170). Vid användandet av strategin praktiskt 
föreställande finns ett steg som benämns som spela in det (se tabell. 4). Detta förklaras 
närmare i metodkapitlet. Som bakgrund till det steget hänvisar jag till Robert Schenks 
forskning gällande övning som bakgrund. Han använder sig av liknelsen stigen i snön där 
stigen representerar övning och snön representerar nervbanor. Genom att upprepa en övning 
befäster och förstärker man den motoriska responsen (ibid. s. 171). 

1. Regelbundenhet – speciellt på morgonen.  
2. Hellre ofta och kort än långt och sällan – Övningstillfällen alltså.  
3. Börja med avslappning.  
4. Öva på specifika saker som ligger på eller strax över din kompetensnivå.   
5. Var positiv – fokusera på det som gör dig bättre.  
6. Använd alla dina sinnen – Gör upplevelsen så levande som möjligt.  
7. Medvetenhet – konkretisera hur du visualiserar. Ser du dig själv utifrån (externaliserar) eller inifrån 

(internaliserar). När man korrigerar något observerar man ofta utifrån medans när man övar något man kan 
internaliserar man och fokuserar på olika förnimmelser (Williamon, 2014, S. 225).  
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att applicera strategier för instudering av noterat material på elbas för att 
utveckla en handfast strategi vid musikalisk instudering utan instrument samt att utvärdera 
dessa strategiers effektivitet i min egen inlärningsprocess.   
 
Vad finns det för strategier för att öva på sitt instrument eller att öva in ett stycke musik utan 
själva instrumentet?  

 

2 Metod 

I denna undersökning granskas strategierna visualisering och praktiskt föreställande genom 
att appliceras på en notbild och genomföras utan användning av ett instrument. Tidsramen för 
varje strategi var 30 minuter vardera för att sedan avslutas med ett framförande med elbas. 
Framförandet spelades in med hjälp av mobiltelefonkamera med syftet att kunna gå tillbaka 
och analysera det ytterligare för att kunna utveckla strategin till nästkommande 
vecka. Musikstycket spelades i vissa fall utantill och i vissa fall med hjälp av en notbild, detta 
framgår i resultatkapitlet. I metodkapitlet beskrivs båda strategierna i sin ursprungliga och sin 
slutgiltiga1 fas. Undersökningens omfattning var fem veckor med en undersökning i veckan. 
Utvärderingen mellan undersökningstillfällena gjordes med hjälp av en processloggbok för att 
systematisera de slutsatser eller frågor som dök upp under 
undersökningstillfällena. Metodkapitlet ger en djupare förståelse för hur de två olika 
strategierna såg ut i sin ursprungsform och i sin slutgiltiga form. 

 

2.1 Metoder för reflektion 
Loggboksskrivandets syfte är att skapa djupare förståelse genom att systematiskt reflektera 
över den egna praktiken (Bjørndal, 2006). För att dokumentera undersökningen valdes 
processloggbok på grund av sin strukturerade form för att registrera observationer i en 
pedagogisk process. Loggboken fylldes i efter varje delmoment vid undersökningstillfällena 
i en anteckningsbok som sedan sammanställdes och fördes över digitalt. Rubrikerna som 
används i loggboken är: Vad kände jag? Vad hände? och Vad lärde 
jag mig? Frågan Vad kände jag? hanterade direkta reflektioner över känslomässiga 
yttringar. Vad hände? Avhandlar en pragmatisk reflektion över processens progression 

 
1 Slutgiltig i den bemärkelsen att strategierna inte utvecklades efter denna punkt i undersökningen. 
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och vad lärde jag mig? Behandlar de tankar som föds av undersökningen i en mer 
diskussionsartad avslutade del av varje loggboksinlägg. Grunden för loggboksmetodens 
utformning ligger i en vilja att kunna gå tillbaka och se huruvida en korrelation mellan 
punkterna vad kände jag och vad hände visar sig. Loggboken behandlar de två olika 
strategierna avskilt från varandra och har en tredje del för framförande. Dessa tre delar har de 
underkategorier som beskrivs i processloggbokens utformande.    
 
Vid slutet av varje undersökningstillfälle gjordes en videoinspelning av ett framträdande för 
att kunna gå tillbaka och bedöma prestationen och eventuella känsloyttringar. 
Videoobservationens syfte var att vara en resurs att kunna gå tillbaka till för att jämföra med 
loggboksanteckningarna men de analyser som är dragna från dessa kommer behandlas under 
framföranderubriken i resultatkapitlet.   

2.2 Design av studien 

2.2.1 Val av musikaliskt material 

Det musikaliska materialet samlades in med hjälp av Jan Adefelt, basdidaktiklärare på KMH. 
Materialet utgår ifrån en samling av 24 duetter för klassisk kontrabas, sammanställd och 
omarbetad av Fred Zimmerman. Materialet är passande på grund av att de representerar ett 
brett spektra av svårigheter. Till undersökningens första tillfälle valdes ett stycke med en 
svårighetsgrad som inte var för utmanande i relation till min musikaliska nivå. Sedan valdes 
ett nytt stycke i samband med utvärderingen av föregående veckas undersökning.  
 
Sidhänvisningar i Duets for two string basses (Zimmermann, 1963):   

• Minuet, J.S Bach – första undersökningstillfället (s.7). 
• Divertimento, J. Hayden – andra undersökningstillfället (s.12–13). 
• Minuet, W. A. Mozart – tredje undersökningstillfället (s. 9). 
• Aria, J. Cohn – fjärde undersökningstillfället (s.17). 
• Etude, Milton Weinstein – sista undersökningstillfället (s.21). 

 

2.2.2 Beskrivning av strategiernas utformning och progression 

I utformningen av visualiseringsmetoden gjorde jag en lathund baserad på Gasslanders (2018) 
metod för visualisering. Lathunden består av fem punkter som utförs i ordning. 
   
 

 
 
 

1. Titta på tonart, taktart samt eventuella byten av dessa. 
2. Dela upp stycket i delar, (A, B, C – delar). 
3. Leta efter återkommande passager. 
4. Leta efter längre delar av skalor. 
5. Bestäm olika harmoniska knytpunkter. 

  Tabell 1 Visualiseringsstrategins grundutformning  
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Denna lathund är strategins utgångspunkt och togs fram innan de undersökande tillfällena 
hade startat. Vid denna punkt i undersökningsprocessen var alltså strategin oprövad och redo 
att utvärderas. Efter första tillfället togs punkt 5 bort på grund otydlighet vid praktiskt 
användande under undersökningstillfället och lathunden förtydligades för att kunna användas 
utan större kognitiv ansträngning. Det skedde också en omformulering av punkt 3 och 4 till: 
3. “Harmonik och skalor – Börja från styckets början och bestäm harmonik samt leta efter 
längre delar av skalor” och 4. “Sekvenser – leta efter skalsekvenser” på grund av att det 
passade bättre in i arbetsprocessen. Under undersökningens gång tillkom även punkt 5. 
“Intervall – leta efter större intervallhopp” och punkt 6. “Styckets helhet – Bestäm en 
kronologi för stycket, en början, mitten och slut. Bestäm hur dessa går dynamiskt.” Vid 
undersökningstillfällena gjordes anteckningar på notbladet för att hjälpa analysen. Ett 
exempel på dessa anteckningar finns representerade i bilaga 1.  
 
Den sista versionen av strategin för visualisering som användes i undersökningen: 
 

1. Överblick – Titta på tonart, taktart samt eventuella byten av dessa.   
2. Dela upp – Dela upp stycket i delar, (A, B, C – delar). Leta efter återkommande delar.  
3. Harmonik och skalor – Börja från styckets början och bestäm harmonik samt leta efter längre delar av skalor.  
4. Sekvenser – Leta efter skalsekvenser.  
5. Intervall – Leta efter större intervallhopp.   
6. Styckets Helhet – Bestäm en kronologi för stycket. Början, mitten och slut. Bestäm hur dessa går dynamiskt.  

Tabell 2 Visualiseringsstrategins slutgiltiga utformning  

              
Målet med lathunden är lägga lite fokus på vilket steg som skulle göras när. Därför är 
kronologi väldigt viktigt i arbetet med strategin. Det är endast tillåtet att gå tillbaka till ett 
tidigare steg vid misstag eller omvärderingar.    
 
 
Praktiskt föreställande är en strategi sammanställd av Gasslander med hjälp av Pujol (1956) 
och Willamons (2004) forskning. I det praktiska föreställandet används något som på 
engelska benämnas som audiate (Gordon, 2019). Jag använder en böjningsform som passar 
bättre för det svenska språket i audiera (lat. höra). Vid förberedelseprocessen av 
undersökningen då grundformen av strategierna skulle fastställas var det svårt att precisera 
hur det praktiska föreställandet skulle gå till. Till en början såg lathunden för momenten vid 
praktiskt föreställande ut som följer:   
 

 
 
 
 

1. Genrekännedom – hur kan det här stycket låta?   
2. Sjunga stycket mentalt – fokusera på det rytmiska   
3. Läsa stycket mentalt – hur ska det motoriskt spelas på greppbrädan? Eventuella förflyttningar 

 Tabell 3 Lathund för praktiskt föreställandes grundutformining 
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Under undersökningens gång reviderades strategin med hjälp av en artikel av Noa Kageyama 
(2017). Där hittade jag konkreta verktyg för att utveckla min strategi för praktiskt 
föreställande. Den reviderade lathunden för praktisk föreställning ser ut som följer:   
 

1.  Lugn – Slut ögonen och fokusera på din andning. Fokusera på dina muskler och känn hur olika spänningar 
släpper. 

2.  Utöka ditt fokus – Försök att föreställande dig olika föremål som finns i rummet. Gör dessa föremål så 
detaljrika som möjligt. 

3.  Uppvärmning – Föreställ dig att du värmer upp, spelar skalor osv. Spela något som du är väldigt bekant med 
och försök höra tonerna genom audiering. Lägg märke till hur det känns i olika musiker och leder. Försök att 
göra föreställningen så levande som möjligt. 

4.  Föreställning – Använd så många sinnen som möjligt och börja spela. Spela tills du gör ett misstag eller att du 
känner att du vill rätta till något.  

5.  Spela in det – När något inte låter so du vill, tryck omedelbart på pausknappen och spola tillbaka till en del 
innan misstaget skede. Börja då om därifrån men i ett mycket långsammare tempo. Genomför denna process 
flera gånger till att ett önskvärt resultat uppnåtts. 

6.  Keep it real – Det är viktigt att hela processen känns så levande som möjligt. Känn instrumentet i handen och 
hör tonerna du spelar i huvudet. 

Tabell 4 Lathund för praktistiskt föreställandes slutgiltiga utformning 

 
 

2.3 Metodkritik 
Problemet med loggbok som metod för reflektion är att den bygger på subjektets kunnighet i 
att föra den. Det finns en risk för otillräcklig förmåga att få ner de tankar och lärdomar som 
dragits varav resultatet senare går miste om detsamma. Jag anser mig själv vara en väldigt 
verbal person och har ofta lättare att formulera mina tankar i samtal med andra. Skulle då en 
kvalitativ intervju, gjord av en utomstående som spelas in ge en djupare bild i 
arbetsprocessen? Detta vet jag inte men att tolka en relativt skral loggboksanteckning efter 
vad som då upplevdes som ett svårt eller misslyckat moment i undersökningen kan ge ett 
ytligt analysunderlag. Ett annat tillvägagångsätt skulle kunna vara att göra loggboken i en 
muntlig version.  När det gäller undersökningens tidsplan har jag i efterhand erfarit att fler 
och längre undersökningstillfällen hade tillfört mer empiri vilket hade gett ett mer gediget 
resultat. Jag kan även känna ett behov för en mer experimentell fas vid undersökningens start 
där strategiernas ordning inverteras eller en strategi faller bort med målet att göra större 
skillnad mellan undersökningstillfällena för komma fram till mer meningsfulla slutsatser. 
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3 Resultat 

I mitt resultatkapitel visar jag hur de olika undersökningstillfällena gick till genom att dela 
upp varje tillfälle i tre stycken. Visualisering, praktiskt föreställande och framförande. 
Loggboken är indelad i dessa tre rubriker. Jag redogör även för hur min utvecklingsprocess av 
strategierna sett ut genom att skriva en brödtext från och med andra veckans undersökning om 
vad som förändrats i min metod genom utvärdering av föregående veckas 
undersökning. Varje strategi granskades under 30 minuter vardera med pauser för 
loggbokförande.  
 

3.1 Första veckans undersökning 
Loggboksanteckningarna speglar en upplevd problematik vid första undersökningstillfället av 
visualiseringsstrategin. Kunskapen i hur strategin skulle fungera i praktiken kändes då inte 
tillräcklig. Problematiken visar sig först då analysen blir för grund för att senare stöta på 
tidsbrist i slutet av arbetet, vilket ledde till att visualiseringsanteckningarna inte kändes helt 
genomförda. Jag upplevde att steg 5 i lathunden var otydlig och svåranvänd (se tabell 1). 
Allteftersom undersökningen pågick utvecklades en metod för att skriva ner harmonisk analys 
i stycket (se bilaga 1). Loggboken beskriver en vilja att utveckla denna anteckningsmetod 
vidare.  
   
Det praktiska föreställandets första steg var att sjunga igenom stycket rytmiskt genom 
att audiera för att sedan försöka använda högerarmen för att simulera en bashals vilket visade 
sig vara ergonomiskt ohållbart. Efter experiment med olika kroppshållning kom bästa 
upplevda resultat att bli ett försök att simulera en “luftbas” alltså sitta så verklighetstroget som 
möjligt. Steg 3 i min metod var det som fungerade bäst men det stora problemet var att 
behålla fokus (se tabell 3). Mot slutet av det praktiska föreställandet spelade jag hela stycket 
utantill.   
 
Nervositet och rädsla för tappad koncentration var två ledord i framförandeprocessen. Trots 
detta gick första genomspelningen, som var med noter, bra med bara några få stakningar. 
Efter det spelade jag hela stycket ytterligare en gång utan att använda en notbild och denna 
gång blev det först fel när en upplevd brist av koncentration ledde till en paus och en omstart. 
Sedan spelade jag stycket rakt igenom utantill. 
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3.2 Andra veckans undersökning 
Inför andra veckans undersökning utvärderades första veckans undersökning med fokus på 
strategiernas effektivitet. Jag fattade ett beslut om att prova metoderna med liknande 
utformning och progression på ett svårare stycke på grund av svårigheter i att se självklara 
brister i strategiernas utformning. Något som inte hade dykt upp i förarbetet med 
visualiseringsstrategin var hur anteckningsmetoden skulle fungera. Jag drog en slutsats om att 
praktisk övning krävdes för att förfina metoden och med det togs ett beslut att öva på 
visualiseringsmomentet vid två tillfällen innan andra veckans undersökningstillfälle. 
 
Den största framgången under visualiseringsprocessen kom då jag stötte på svårigheter med 
den inledande fasen, att dela upp stycket i mindre delar. Svårigheterna resulterade i en 
fokusering på visualiseringsprocessens progression. Jag började då med att bryta ner stycket 
gradvis i mindre beståndsdelar och röra mig framåt en takt i taget. Detta ledde till att jag 
upptäckte mönster som inte tidigare hade uppenbarat sig. Anteckningsmetoden upplevdes 
fungera bättre än föregående vecka då onödig information skalades bort och fokus låg på att 
skriva ner det som var mest användbart. Loggboksanteckningarna betonar även god 
musikteoretisk förståelse för att kunna använda sig av visualisering.  
 
Här märktes det att svårighetsgraden påverkade strategin för praktiskt föreställande i 
jämförelse med första veckans undersökning. Audieringsprocessen tog för lång tid relativt till 
den utsatta tidsbestämmelsen och jag stressade igenom flera delar av stycket. När den utsatta 
tidsramen för det praktiska föreställandet hade passerats var inte hela stycket genomfört. 
Loggboken beskriver en upplevd saknad av mental förberedelse för det praktiska 
föreställandet.  
 
I framförandedelen spelade jag stycket så långt som det praktiska föreställandet hade hunnit 
förbereda, med gott resultat. Efter det stannade jag för att sedan se hur stycket skulle kunna 
spelas prima vista och gjorde ett försök att spela resterande del av stycket men det slutade 
med att framförandet var ofullständigt.  

3.3 Tredje veckans undersökning 
I utvärderingen av andra veckans undersökning fastställde jag ett behov av en strategi för att 
förbereda hjärnan för det praktiskt föreställandet. I efterforskning av detta hittades en artikel 
skriven av Kageyama (2017) som kunde hjälpa mig genom att ge en tydlig progression till det 
praktiska föreställande. Jag tog ett beslut om att följa punktlistan i kronologisk ordning för att 
undersöka hur den fungerade (se tabell 4).  
 
Visualiseringsprocessen följdes i en strikt kronologisk ordning enligt lathunden (se tabell 2). 
Stycket bröts ner i mindre beståndsdelar vilket ledde till att jag analyserade detaljer sist och 
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att ursprungligt fokus låg på övergripande delar och motiv. Loggboken beskriver en saknad av 
ett steg som leder till en bättre helhetsbild av stycket.  
 
Det praktiska föreställandet började med att jag gick in i ett avslappnat tillstånd genom att 
fokusera på andning och muskelspänningar (se tabell 4). Sedan föreställde jag mig olika 
föremål i rummet med så hög detaljrikedom som möjligt. Efter det gjordes 
uppvärmningsövningar som kunde utföras med hög förtrogenhet. Uppvärmningsövningarna 
utfördes genom att dels audiera och dels använda fingrarna som om instrumentet spelades på. 
Efter det började jag spela stycket. Långsamt från början och så fort ett misstag skedde tryckte 
jag på ”spola tillbaka-knappen” och passagen upprepades. Vid stunder av tappad fokusering 
återvände jag till steg 2 för att återfå fokus för att sedan återuppta arbetet med stycket. Fokus 
låg på detaljrikedomen i föreställande och det hjälpte mig att bibehålla fokus.  
 
Vid första genomspelningen spelades stycket igenom helt utan noter då 
föreställandeprocessen fört med sig en känsla av tilltro och lugn över att stycket kunde spelas 
utantill. Vid ett tillfälle överensstämde inte det klingande resultatet med det som audierats i 
det praktiska föreställandet. Trots detta fortsatte fingrarna spela utan tydlig aktiv 
medvetenhet då en motorisk inlärning hade skett vid det praktiska föreställandet.  

3.4 Fjärde veckans undersökning  
Genom utvärdering av tredje veckans undersökning fastställde jag att Kageyamas (2017) 
strategi fungerade bra då det märktes skillnad i prestation gällande fokusering. 
Visualiseringsstrategin behövde fortfarande praktisk övning för att fungera mer effektivt och 
under två tillfällen valdes två enklare stycken ut för att användas som övningsexempel. Jag 
tog även ett beslut om att välja ett undersökningsunderlag med en högre svårighetsgrad till 
nästa tillfälle. I Gasslanders (2018) uppsats skriver han kring sin visualiseringsstrategi om att 
göra hela stycket till en kronologisk resa med en början, mitten och ett slut. Jag valde att 
pröva detta genom att placera det momentet sist i visualiseringsprogressionen (se tabell 2).  
 
Visualiseringsprocessen inleddes på samma sätt som vid tidigare undersökningstillfällen, att 
gradvis skala ner stycket i mindre beståndsdelar. När tiden för visualiseringsprocessen visade 
att det var 4 minuter kvar lade jag fokus på att göra ett tydligt övergripande narrativ gällande 
styckets dynamiska och tonala gång, analys på styckets tempo och struktur. Jag genomförde 
detta genom att bestämma hur stycket kunde upplevas känslomässigt för att skapa ett starkare 
band utanför det strikt analytiska som förekommer i de tidigare stegen. Detta fungerade bra då 
det upplevdes som en tydligare övergång till det praktiska föreställandet. 
 
Strategin för praktiskt föreställande såg lika dan ut som föregående veckas undersökning. Jag 
spelade stycket sakta men säkert med hjälp av audiering och “luftbasen”. Mot slutet kunde 
nästan hela stycket spelas utantill. När jag stötte på svårigheter att komma ihåg en viss del 
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tillförde det en känsla av tappat momentum vilket i sin tur ledde till tappat fokus. Istället för 
att fokusera på motgången återvände jag till det föreställande steget och ett beslut togs att det 
stycket inte behövde spelas utantill. Det befriade en del stress om att inte lyckas och efter en 
stunds föreställande återvände jag till ett fokuserat och produktivt tillstånd.  
 
Efter en granskning av videoinspelning av framförandet upplevde jag att resultatet visade 
ökad förståelse och praktisk kunskap för de två strategierna. Under framförandet pausades 
genomspelningen två gånger vid svårare passager för att sedan upptas vid samma ställe och 
spelas hela vägen ut. Stycket spelades med noter på grund av att erfarenheterna från det 
praktiska föreställandes förde med sig kunskap om att hela stycket inte kunde spelas utantill.   

3.5 Utformning av slutgiltig metod 
Det stora framsteget i fjärde veckans undersökning låg i det sista steget i 
visualiseringsmetoden (se tabell 2). Det kronologiska steget förankrade den mer sakliga 
information som getts av de tidigare stegen. Jag kände att strategin för praktiska föreställande 
är prövad och fungerar väl.   

3.6 Undersökning av slutgiltig metod 
Visualiseringsstrategin följdes steg för steg och jag avvek endast från den då en omvärdering 
av styckets delar gjordes. Denna upptäckt skedde i ett senare steg men jag tog beslut om att gå 
tillbaka för att ändra uppdelningen för att sedan återvända till det steg jag befunnit mig på 
innan upptäckten. 
 
De olika stegen för det praktiska föreställandet utfördes i kronologisk ordning. Det skedde 
dock en förflyttning tillbaka till steg 2 (se tabell 4) de gånger ett ofokuserat tillstånd 
uppenbarade sig. Precis innan den utsatta tiden var slut spelade jag igenom hela stycket med 
hjälp av audiering en gång men det upplevdes inte som tillräckligt vilket ledde till att stycket 
kom att spelas med noter vid framförandet.  
 
Framförandet flöt på bra tills jag kom till en del som hade upplevts som svår även vid det 
praktiska föreställandet. Detta gjorde att framförandet pausades. Efter några lugnande andetag 
började jag från början och stycket spelades rakt igenom med några få stakningar. På några 
ställen hade jag genom föreställandet dragit slutsatser om det klingande resultatet som inte 
överensstämde med framförandet. Trots detta lyckades jag spela vidare med hjälp av mitt 
muskelminne.  
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3.7 Sammanfattning av undersökningens resultat 
Sammanfattningen beskriver strategiernas olika steg och slutsatser i större detalj. Jag 
demonstrerar även styrkor och svårigheter med de olika stegen med hjälp av loggboken och 
ytterligare reflektioner. 
  
För förtydligande av visualiseringens olika steg se tabell 2. Steg 1 i visualiseringsprocessen 
ger en övergripande bild av stycket och är samtidigt ett enkelt sätt att påbörja arbetet med 
tanke på sin tydlighet och objektivitet. Det finns inte utrymme för tolkning. Steg 2 är ett av de 
stegen i visualiseringsprocessen som kräver störst notationsteoretisk förkunskap. Att kunna 
dela upp stycket utan att först ha lyssnat på det innebar svårigheter vid undersökningens 
början men underlättades av övning. Genom att anteckna på notbilden och att använda ett 
bokstavssystem för att kategorisera de olika delarna ger steg 2 en bättre inblick i styckets 
struktur än steg 1. Dock kräver steg 2 att man tolkar stycket vilket gör steget till en mer 
subjektiv uppgift. Steg 3 ger förståelse för stycket med tanke på att en harmonisk analys görs 
på ett stycke utan utskrivet ackompanjemang. Detta steg kräver en hög musikteoretisk 
förförståelse för att kunna utföras men undersökningen visade att även en grund harmonisk 
analys räcker till för att ge djupare förståelse för styckets komposition. Steg 3 innefattar även 
att identifiera längre delar av skalor där längre definierades olika beroende på musikstycke. 
Steg 4 är i vissa musikstycken ekvivalent med sökandet efter skalor men ger i samband med 
framförandet en bra förberedelse. Steg 5 kan uppfattas som trivialt men fungerar väl som ett 
förberedande steg till det praktiska föreställandet. Det hjälper extra mycket om 
notläsningsförmågan inte är på en hög nivå. Steg 6 är visualiseringsprocessens avslutande del 
och avviker från lathundens progression (helhet till detalj). Detta steg blandar det abstrakta 
konstnärliga tänkandet med konkret teoretiskt perspektiv. Steget kräver god notationsteoretisk 
förståelse då styckets narrativ ska fastställas med hjälp av dynamik och harmonisk analys. 
Anledningen till att visualisering utförs som första del vid undersökningstillfällena är dess 
preparerande effekt inför det praktiska föreställandet.   
 
För förtydligande av det praktiska föreställandets olika steg se tabell 4. Steg 1 i processen för 
praktiskt föreställande används på grund av ett behov att hitta ett sinnestillstånd som hjälper 
processen. Steg 1 kan liknas vid första steget vid meditation. Steg 2 har också en preparerande 
funktion då föreställningarna görs på föremål som redan har en konkret och fast form. Det 
fungerar även i en avslappnande kapacitet då steget kräver full fokusering på en specifik sak 
och leder även till en upplevd känsla av fokus. Efter det går steget vidare till att fokusera på 
att förbereda audieringsprocessen. Av undersökningen att döma förbereds hjärnan för 
kopplingen mellan det föreställda instrumentet och den audierande effekten genom att 
föreställa sig instrumentuppvärmningar med så hög detaljrikedom som möjligt. Det är först 
vid steg 4 som arbetet med stycket tar vid och vikt ligger på att audiera samt använda 
motoriken för att simulera instrumentanvändning. Stycket spelas från början i ett långsamt 
men fast tempo. Steg 5 används som ett komplement till steg 4 då det sker 
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i audieringsprocessen. Steg 5:s fokus ligger på att lära sig styckets svårare delar som ofta 
redan är identifierade i visualiseringsprocessen. Steg 5 används genom att “spola tillbaka” 
stycket vid misstag och upprepa delen tills ett önskvärt resultat har uppnåtts. Steg 6 är mer ett 
hjälpmedel för hela processen från och med steg 2. I strategins centrum ligger behovet av att 
göra föreställningarna så levande och detaljrika som möjligt. Som en avslutande kommentar 
ges rådet att gå tillbaka till steg 2 eller 3 vid ett upplevt ofokuserat tillstånd. 
 
Det två olika strategierna upplevs representera två olika delar vid musikalisk inlärning. 
Visualiserandet tillförde en mer konkret musikalisk analys med lite fokus på det abstrakta 
tolkandet av musik och det praktiska föreställandet adderade en motorisk förberedelse till 
framförandet. Det var även i det praktiska föreställandet som det musikaliskt konstnärliga fick 
ta plats i förberedelsen.  
 

4 Diskussion 

Undersökningens syfte är att applicera strategier för instudering av noterat material på elbas 
för att utveckla en handfast strategi vid musikalisk instudering utan instrument samt att 
utvärdera dessa strategiers effektivitet i en inlärningsprocess. Diskussionskapitlet granskar 
resultatet samt strategiernas upplevda effektivitet. Detta gör jag dels med hjälp av 
strategiernas ursprungsmaterial och dels med hjälp av annan forskning på ämnet. Jag 
diskuterar även undersökningens potentiella bred gällande andra instrument än elbas.  
   

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Hur speglar resultatet av undersökningen den tidigare forskning som 
ligger till grund för de strategier som används? 

Visualiseringsprocessen kräver i sin utformning att den utövande musikern måste vara långt 
gången i sin musikaliska utveckling (Gieseking & Leimer, 1972). Detta bekräftades för mig 
redan under undersökningens första tillfälle. Det krävs mycket god musikteoretisk kunskap 
för att få visualiseringsmomentet att bli något användbart. Steget som yrkar på harmonisk 
analys (se tabell 2) kan ge ett varierat resultat då det finns utmaningar i att utföra en sådan på 
en melodi enkom. Den harmoniska analysen ger en bredare musikalisk förståelse vilket av 
egen erfarenhet kan leda till en högre musikalisk verkshöjd. I Piano technique beskrivs inte 
heller någon metod för anteckning. Som resultatet visar så var en anteckningsmetod central 
för visualiseringsprocessen och denna behövde utvecklas utan vägledning från Gieseking 
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och Leimer (1972). Strategins huvudfokus ligger på memorering av ett musikaliskt stycke 
vilket jag finner problematiskt med tanke på bristen av ett taktilt steg. Att intellektuellt 
memorera ett stycke kan fungera som ett medel för att transkribera det men skiljer sig från att 
framföra det. Olsson (2016) beskriver visualiseringsmetoden som hjälpsam i form av ett 
komplement till en metod som inkluderar muskelminnet. Detta är dock med syftet att 
memorera vilket inte har varit huvudsyftet i den här uppsatsen men jag drar samma slutsatser 
som Olsson i den mån att visualiseringsmetoden är ett utmärkt komplement till en mer taktil 
process. I mitt fall var det praktiskt föreställande som erhöll den rollen.   
 
I Willamons (2004. s. 225) forskning beskrivs hur man mätt hjärnans elektriska signaler till 
olika muskler i kroppen (EMG) för att se hur dirigenters muskler reagerar i samband med att 
läsa en notbild. De beskriver att en hög musikalisk nivå krävs för att dessa impulser ska 
skickas utan att faktiskt spela. Min hypotes är att den tröskeln sänks med hjälp av det 
praktiska föreställandet. Genom att leva sig in i en imaginär övningssituation tror jag att 
hjärnan skickar de signaler som vanligen används vid instrumentutövande. Under 
undersökningens gång märktes ett behov av struktur gällande det praktiska föreställandet. För 
mig var det väldigt viktigt att konkretisera strategins progression på grund av de olika stegens 
abstrakta natur. Vid undersökningens start, då strategin mest baserades på Pujols (1983) 
metod, upplevdes det praktiska föreställandet alldeles för obestämt gällande den praktiska 
övningen. Jag konkretiserade strategin med hjälp av Kageyamas (2017) steg (se tabell 4) 
vilket tillförde den struktur som behövdes för att ge strategin en stadig grund vid 
undersökningstillfällena. Resultatet visar en upplevd inlärning gällande motoriska färdigheter 
där steg 4 (se tabell 4) är avgörande för att befästa musiken i muskelminnet. Till skillnad från 
vanlig övning med instrument där detta steg ofta görs mer automatiserat utan större inlevelse i 
det medvetna steget att faktiskt gå tillbaka utförs det i det praktiska föreställandet med ett stort 
kognitivt fokus på själva processen att spola tillbaka för att sedan upprepa det felspelade 
partiet. Med hjälp av Schenks beskrivning om stigen i snön (2000) kunde jag föreställa mig 
hur det muskelminnet befästes via den praktiska föreställningen. Detta visades senare i 
framförandet då de svårare partierna där det tidigare skett misstag utfördes till största del med 
lätthet. 
  
 

4.1.2 Strategiernas effektivitet samt hypotetisk omvärdering 

För att återupprepa en slutsats som dragits vid flera tillfällen i uppsatsen kräver båda 
strategierna hög musikalisk nivå. Detta visar sig på två olika sätt för de olika strategierna. Den 
slutsats jag drar av detta är att ju högre nivå musikern som använder sig av strategierna är på 
desto bättre kommer strategierna fungera. Vilken är då den lägsta nivå en musiker kan befinna 
sig på för att strategierna fortfarande ska uppfattas som effektiva? Går det att förenkla 
utformandet av strategierna så att de är anpassade efter musikalisk nivå? Med vilken 
måttstock mäts musikerns nivå? Dessa frågor är omöjliga att svara på utan vidare 
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efterforskning men spekulativa svar och omvärderingar kan göras med bas i undersökningens 
resultat. Det finns stora skillnader mellan de två olika delarna av huvudstrategin då den ena 
kräver ett mer akademiskt tillvägagångsätt och det andra en kinestetisk vana vid ett 
instrument. Det praktiska föreställandet lägger även stor vikt vid att ett utvecklat musikgehör 
krävs för att kunna audiera vilket är centralt för den föreställande processen (Aleman et al., 
2000; Bailes et al., 2012). Om man hypotetiskt tar bort den audierande processen genom att 
ha en klingande förlaga att jämföra med sänks den begärda musikaliska nivån då det endast är 
muskelminnet som måste arbeta. I de genrer jag mest verkar i är ett utvecklat gehör oftast 
mycket viktigare än en utvecklad notläsningsförmåga. Detta gör att jag i efterhand saknar ett 
mer gehörsbaserat moment i undersökningen. Hur väl fungerar det praktiska föreställandet 
enkom med hjälp endast av en klingande förlaga för min inlärning? 

4.1.3 Hur pålitliga är resultatens validitet? 

Resultaten är trovärdiga relativt sett till undersökningens syfte. Det stora problemet med att 
undersöka olika strategiers effektivitet enbart på mig själv är att resultatet blir högst 
subjektivt. Denna subjektivitet kan minska med hjälp av empiri samlad från andra 
undersökningar gjorda med liknande förutsättningar och ämne. Med tanke på att grunden 
vilket resultatet bygger på är hämtat från musikakademiska forskares rön kring metoder för 
visualisering och mental övning kan man likna undersökningen vid en kontroll av 
dessa.  Alltså visar undersökningen hur dessa strategier implementerades utifrån 
mitt eget sociokulturella skikt. Om jag, hypotetiskt sett, hade varit en klassiskt skolad 
violinist, hur hade undersökningens strategier då fungerat?  

4.2 Kan strategierna fungera på andra instrument? 
De slutgiltiga strategierna är framtagna med hjälp av en metodbok för klassiskt piano och i 
huvudsak en artikel skriven av en klassiskt skolad violinist. Med dessa två utgångspunkter 
kan jag fastställa att det finns goda förutsättningar för strategiernas potentiellt breda 
användningsområde då de appliceras av en elbasist med ursprung i afro-amerikansk 
musiktradition. Det som dock måste sägas är att visualiseringsstrategin inte är anpassad och 
kommer förmodligen inte fungera alls för någon med enbart gehörsbaserad musik. Det 
praktiska föreställandet kan appliceras av alla musiker som har en tillräckligt god 
instrumentvana för att kunna föreställa sig sitt instrument med tillräckligt hög detaljrikedom 
samt ett utvecklat gehör nog för att kunna utföra audieringsprocessen.  
 

4.3 Audiering 
Att göra inre mentala bilder av olika sinnesintryck är för mig inget främmande. I det svenska 
språket finns begrepp som visualisering, kinestetiskt minne och auditivt minne. Det som dock 
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saknas är verbformen av de senare två. Att som musiker audiera hjälper till vid förberedelse 
av ett musikaliskt stycke (Huovinen & Tuuri, 2019). Audiering var inte undersökningens 
fokus men dök upp som en nödvändighet för processen och presenterade något väldigt 
intressant. Jobbar en musiker med audiering på ett medvetet sätt eller sker det som en 
biprodukt av utövade eller övning? I diskussion med andra musiker har jag ofta märkt 
att audiering tas upp som en självklarhet utan reflekterande kring den faktiska processen.  

4.4 Vidare forskning 
En intressant infallsvinkel på i stort sett samma inriktning hade varit att röra sig från den 
klassiska musiken till en annan genre. Att se vilka skillnader som yttrar sig i strategiernas 
upplevda effektivitet eller att ta in ett element i övandet som rör klingande förlagor för att 
försöka anpassa någon av strategierna med den premissen. Kan vi som musikpedagoger 
använda oss mer av föreställande i vår undervisning och vilka krav ställs då på oss som 
pedagoger? En undersökning i praktiskt föreställande i en pedagogisk kontext med grupp 
jämfört med enskild undervisning hade varit mycket intressant att göra på grund av 
möjligheten att kunna dra mer generella slutsatser om de olika strategierna. Prata om ökad 
validitet med hjälp av fler undersökningar på samma ämne. 
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Visualiseringsanteckningar Minuet. J. S. Bach (s.7) 

 

 

 



 

 

 
 
 


