
Låt hjärnan vara med!
Ett arbete om vikten av koncentration vid övning och framförande

Bahareh Ahmadi

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

Låt hjärnan vara med! 
Ett arbete om vikten av koncentration vid 

övning och framförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahareh Ahmadi 2017 

Konstnärlig masterexamen, musikalisk gestaltning 

Konstnärlig handledare: Helge Kjekshus 

Forskningshandledare: Åsa Unander-Scharin 

Luleå Tekniska Universitet VT 2017  

 

 

  



ii 

 

Abstrakt 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur jag med hjälp av den kognitiva 

neurovetenskapens forskning om hjärnans koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga, kan 

förbättra och effektivisera min instudering och framförandet som pianist av tre verk med tre 

skilda speltekniska krav från tre olika tidsepoker. Jag har strävat efter att hitta metoder för att 

kontrollera min koncentration och uppmärksamhet bättre vid övning och framförande. Vidare 

vill jag genom bredden av repertoaren, skapa en mall som kan hjälpa mig och framtida 

musiker förbättra spelet genom kontrollerad koncentration vid övning och framförande.  

I det här arbetet har jag valt tre verk som är skrivna av kompositörerna J.S. Bach, W. A 

Mozart och F. Chopin. Verken är Preludium och fuga i Bess-dur BWV 866, Sonat nr 4 i Ess-

dur och Ballade nr 3 i Ass-dur. Dessa är verk som pianister vid ett eller annat tillfälle spelar 

och tacklar de eviga svårigheterna som är att behärska polyfonin, artikulationen och 

flexibiliteten i sitt spel. Jag har skrivit om arbetsminnet roll för koncentrationen och 

inspirerats och strävat efter att hitta en mall för att kontrollera min koncentration och 

applicera mallen på verkens svårigheter och vad min lärare föreslagit att jag förbättrar i mitt 

spel. 

Mitt arbete har resulterat i att jag utifrån en mall på olika sätt har applicerat forskningen om 

hjärnans arbetsminne och dess roll för koncentrationen till att hjälpa mig i musicerandet, hur 

mallen har sett ut för att kontrollera koncentrationen, hur jag har applicerat och arbetat utifrån 

den i min instudering och framförande och därigenom har kunnat förbättra mitt spel.  
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Förord 

 
Jag skulle inte vara den nyfikna och passionerade musikern bakom mitt instrument om det 

inte vore för alla fina pianopedagoger jag har haft genom åren, så först och främst vill jag 

rikta ett stort tack till dem alla för all kunskap och omtanke.  

Jag vill även rikta ett stort tack till mina medstudenter för stöd och intressanta samtal om sina 

erfarenheter kring övning och musicerande. 

Slutligen vill jag tacka mina handledare för deras tålamod och vägledning. 

Bahareh Ahmadi 

Piteå, juni 2017 
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Inledning med personlig bakgrund 
 

Musik är inte ett fält där du kan existera utan reflektion, en reflektion över din egen person 

som del av ditt spel. Den övertygelsen blev så stark i mig att jag skrev mitt kandidatarbete om 

relationen dem emellan. Det arbetet handlade om att ansluta olika karakteristiska 

beteenden/egenskaper hos mig till mitt spel. Jag använde mig då främst av en bok som gjort 

ett stort intryck på mig, den legendariske pianisten och dirigenten Daniel Barenboims bok 

Everything is connected. I den boken, och flera andra böcker av legendariska musiker som jag 

läst, har jag förstått att de alla har en sak gemensamt: ett behov av att ansluta sitt arbete med 

musiken till sig själva och sin värld, att sätta det i ett sammanhang. Den kunskap som 

skickliga musiker har, alltifrån deras teknik till interpretationer kommer från erfarenheter i 

verkliga livet. Det som vi har upplevt är det vi kan bäst. 

Det här arbetet blir på många sätt en fortsättning och fördjupning av mitt förra arbete men 

med en annan inriktning. Den nya inriktningen har fokus på ett område helt annorlunda än 

mitt eget. Det blir en annan typ av kunskap, nämligen kunskap om hjärnans funktioner och 

vilken roll vissa av dem kan ha för musiker till att medvetandegöra och lära sig behärska dem 

i sin övning. Jag vill se om det kan hjälpa oss musiker att använda kunskapen om våra hjärnor 

till att förbättra vårt spel. Jag är inte på något sätt unik i att låta mig fascineras av detta 

komplexa organ. Fascinationen för hjärnan har jag gemensamt med många forskare som ägnat 

sina karriärer och liv till att utöka sin kunskap om vår hjärna och dess uppbyggnad och 

funktioner. En del forskare som studerat hjärnan har även tidigare varit eller är musiker. En 

sådan forskare är Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet i Stockholm, han har fokuserat sin 

forskning på hjärnan hos musiker och är även själv verksam pianist. Jag hade på gymnasiet ett 

seminarium/masterclass med honom på Kaggeholms Slott, under gymnasiet då jag gick på 

Lilla Akademiens Musikgymnasium, som gjorde ett starkt intryck på mig.  

Vi musiker ställer oerhört höga krav på oss själva och är ofta väldigt självkritiska. Det ställer 

till det ibland och skapar frustration i övningsrummet när krav och resultat inte går hand i 

hand. Jag själv har haft svårt att koncentrera mig på rätt sätt och behålla koncentrationen i 

övningsrummet för att nå mina önskade resultat efter övningen. Jag vill med detta arbete 

försöka gå till botten med orsakerna bakom och ändra på detta. Jag vill försöka hitta ett sätt 

som kan hjälpa mig ändra på felaktigt invanda mönster som hämmar mig från att utvecklas 

och nå mina krav i övningen och framförandet. Jag har i jakten på detta svar letat i kunskapen 

om hur vår hjärna hanterar koncentration och uppmärksamhet. Jag kom fram till att mönstret 

jag behöver ändra sitter i min hjärna, i mitt sätt att tänka, så för att åstadkomma förändringen 

måste jag utgå från min hjärna i mitt sätt att tänka. 

Jag tror att kunskap om hjärnan och dess funktioner kring koncentration kan vara relevant för 

oss musiker. Jag kommer fokusera på hur vi med kunskap om hjärnan kan bli bättre på att 

kontrollera vårt sätt att tänka och styra vår koncentration/fokus i övningsrummet dit vi vill ha 

den. Jag kommer inte kunna svara på frågan hur vår hjärna fungerar i alla aspekter för det är 

inte neurolog jag vill bli utan en skickligare musiker. Däremot vill jag ta reda på: Vilka 

kunskaper om hjärnan kan hjälpa mig bli bättre som musiker? Hur kan jag bryta gamla 

mönster och öva bättre och effektivare med den nyvunna kunskapen? Kan vi bli bättre på att 

behärska vår fokus i övning? Det är till viss mån komplext för ingen hjärna är den andra exakt 

lik, men jag vill tro att om jag hittar ett sätt för mig kan det hjälpa andra att hitta sätt som 

fungerar för dem. 



2 

 

En dag satt jag i biblioteket och läste Dagens Nyheter. Den dagen hade de gjort ett reportage 

om en hjärnforskare och rubriken, som fångade mig direkt, löd: Lär barnen att de kan påverka 

sina hjärnor. Det var ett reportage om en professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska 

Institutet som heter Torkel Klingberg. Han hade nyss gett ut sin bok Hjärna, gener och jävlar 

anamma (2016, Natur & Kultur). Det jag läste i reportaget fångade mitt intresse direkt och jag 

förstod att det kan hjälpa mig i det här arbetet, så jag lånade de tre böckerna han skrivit och 

läste allihop. 

Dessa tre böcker har varit inspirationen till denna uppsats och varför de har blivit det är för att 

Torkel Klingberg i sin forskning har ett alldeles speciellt fokus på koncentration och lärande 

med en funktion i hjärnan som kallas för arbetsminne. Arbetsminnet är starkt korrelerat med 

koncentrationsförmågan och just av den anledningen har jag valt att låta hans litteratur 

inspirera mig till att hitta metoder att jobba upp koncentrationsförmågan hos musiker. Det jag 

vill förbättra hos mig själv och andra musikstudenter är nämligen just koncentrationen vid 

övning och vikten av rätt koncentration för att förbättra sitt spel. Att den här typen av 

praktiska och mentala verktyg överhuvudtaget är viktiga för musiker beror på att vi konstant 

är under kravet att prestera och att prestera så bra som möjligt. Vi har en hel del gemensamt 

med elitidrottare på det sättet. 

Jag har funderat fram mitt syfte med övertygelsen om att allt vi vill uppnå med vårt spel, kan 

vi göra. Vi behöver bara slipa på de rätta verktygen. Att vara musiker på professionell nivå är 

inget slumpartat ”hokus-pokus”. Det ligger val, bearbetning, många timmars övning och flera 

års förberedande utbildning bakom det. Det måste få göra det innan du kan våga ta dig an 

uppgiften. Vi har alla våra tidigare erfarenheter, vanor och förutsättningar med oss in i den 

person och musiker vi är. Vi har givetvis alla lättare eller svårare för diverse olika motoriska 

och praktiska delar av musicerandet.  

Den första gemensamma faktorn vi musiker har är: ljud. Det måste låta om det vi gör, och det 

vi skapar är ljudvågor. Detta översatt till en benämning vi är mer vana vid är: klang. Det 

klingande resultatet är sammankokningen av allt vi håller på med. Det som gör det 

allmängiltigt för alla musiker är att alla oavsett instrument, måste jobba med klangen. Den 

andra gemensamma faktorn vi musiker har är: frasering, möjligen den viktigaste delen i vårt 

musicerande som vi alla behöver jobba med oavsett instrument. Vad är en fras? Jo, för mig är 

en fras organisationen av klangens volym med hjälp av rytmen och betoningar. Det är som en 

musikalisk mening som ska göras förståelig och, helst, uttrycka något. Det är oftast just 

fraseringen som skapar de så kallade aha-ögonblicken i övningen, då man plötsligt förstår vad 

musiken försöker säga och det känns ”logiskt”. I vårt yrke som musiker, där den du är och det 

du gör är så sammanvävt, i min mening, så ska du uppmuntras till att hitta din egen ”röst” i 

klangen och din egen tolkning i fraseringen. 

Med dessa två faktorer som grund, vill jag i processen av mitt arbete se om jag kan utforma en 

mall för musiker att utgå ifrån vid instudering och framförande. Mallen ska hjälpa mig och 

andra musiker att förbättra koncentrationsförmågan genom praktiska tips om vad 

koncentrationen kan ligga på i spelandet. Min förhoppning är att den kan appliceras och 

skräddarsys efter egna behov och brister i spelandet hos andra musiker. Jag tror att vi hittar 

många svar genom att använda den fulla vidden av vår uppmärksamhet och koncentration. 

Den viktigaste anledningen till att jag vill ägna mitt masterarbete åt att utforska hur vi kan lära 

oss att behärska vår koncentration bättre, är att vi har alldeles för lite av den sortens arbete i 

vår utbildning. Det finns inget som säger att endast ett sätt och ett område har alla svaren vi 

söker. Det som kan förväntas av oss är att ta hjälp av kunskap inom andra områden som kan 

hjälpa oss inom vårt eget. Jag hoppas med detta arbete utveckla mig själv till att vara mer 
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medveten om forskning inom andra områden så att vi kan belysa och lära oss använda och 

lära av varandra för vår gemensamma utveckling. 
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Syfte 
 

Mitt arbete undersöker hur jag genom kunskap om arbetsminnet och dess roll för 

koncentrationen kan effektivisera min instudering och förbättra det musikaliska framförandet 

av tre verk skrivna av tre kompositörer från tre olika tidsepoker: Bach, Mozart och Chopin. 

Målet är att med hjälp av en mall för koncentration förbättra polyfonin, artikulationen och 

flexibiliteten i mitt spel genom kontrollerad koncentration som förbättrar min klang och 

frasering. Mina frågeställningar är: 

1. Hur kan kunskap om arbetsminnet och dess roll för koncentrationen hjälpa mig vid 

instuderingen och det musikaliska framförandet av de tre verken?  

2. Hur kan en mall för effektivare övning och förbättrat musikaliskt framförande se ut? 

3. Hur kan jag därigenom förbättra mitt eget spel genom kontrollerad koncentration på 

repertoaren och dess svårigheter?  
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Material 
 

Litteratur 
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i 

Stockholm. Den litteratur som jag läst är Torkel Klingbergs tre böcker: 

Den översvämmande hjärnan - en bok om arbetsminne, IQ och den stigande 

informationsfloden (Natur & Kultur,2007), Den lärande hjärnan – om barns minne och 

utveckling (Natur & Kultur, 2011) samt Hjärna, gener och jävlar anamma – hur barn lär 

(Natur & Kultur, 2016).  

Jag kommer under presentationen av litteraturen utförligt beskriva vilka delar av litteraturen 

jag hämtat idéer ifrån och vad jag funnit mest lärorikt och intressant. Dessa har jag noterat i 

den loggbok jag haft under tiden jag läst böckerna där jag skrivit ner egna tankar, citat och 

sidhänvisningar till böckerna.  

 

 

Repertoar 
 

För övning: 

 Johann Sebastian Bach – Preludium och fuga i Bess dur, BWV 866, Das 

Wohltemperierte Klavier, band 1. 

 Wolfgang Amadeus Mozart – Sonat nr 4 i Ess dur, första satsen. K. 282, band 1 

 

För framförande:  

 Frederic Chopin – Ballade nr 3 i Ass dur, op. 47. 

 

Dessa verk har jag valt i samråd med min lärare. Det stycke jag jobbat längst med, sedan 

hösten 2016, är Chopins Ballade. Därför har jag valt det stycket som framförande, medan de 

två andra fokuserar på instudering och resultat i övningsrummet.   
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Metod 
 

 Jag har genom litteraturstudier, individuell undervisning och kunskap om repertoarens 

svårigheter vävt samman vetenskapliga och musikaliska metoder för att tackla det jag 

behövt förbättra i instuderingen och framförandet. Jag har dokumenterat och 

analyserat resultaten genom inspelningar. Jag har även fört loggböcker genom de olika 

processerna för litteraturen, undervisningen och det egna övandet efter inspelningarna.  

 

 Loggböckerna: Jag har fört en undervisningsloggbok där jag skrivit viktiga 

anvisningar efter varje individuell pianolektion som jag har haft med min lärare. Sedan 

har jag jämfört och försökt hitta viktiga moment i spelandet som jag velat förbättra 

och dragit kopplingar till hur jag kunnat göra det mellan undervisningsloggboken och 

litteraturloggboken. På så vis så har jag haft siktet inställt på att hela tiden hand i hand 

hitta artistiska och vetenskapliga tillvägagångsätt i processen. 

Med litteraturstudier menar jag det som Torkel Klingberg kommit fram till genom sin 

forskning om arbetsminnet. Jag har analyserat och tänkt över vad i den litteraturen som kan 

hjälpa mig som musiker vid instudering och övning. Litteraturen har gett metoder som 

förbättrar träningen av arbetsminnet och via dem har jag reflekterat och låtit mig inspireras av 

sätt att träna upp min koncentration till att ta itu med aspekter i det egna spelandet. 

Med undervisningen menar jag samtal och reflektion med min lärare. Vi har diskuterat vad 

jag behöver fokusera på att förbättra i mitt spel och praktiska tillvägagångssätt för att göra det 

i övningen. Då mitt främsta hinder har varit att koncentrera mig på att öva rätt och kontrollera 

att jag övar på rätt sätt från början, så har litteraturstudien om koncentration varit ett 

hjälpmedel för arbetet med detta. 

Med repertoarstudier menar jag förståelse för det som repertoaren kräver samt dess 

svårigheter. Inspelningarna har varit den feedback som direkt hjälpt mig höra om jag uppnått 

de önskade resultaten. 
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Processbeskrivning 
 

Litteraturen och tankar från den 
Jag vill förtydliga att jag i det här avsnittet har valt att göra två grupperingar i presentationen 

av böckerna jag läst. Under rubriken ”Om boken” strävar jag efter att så troget författaren som 

möjligt beskriva hans forskning och tankar. Dessa är det som jag har tyckt vara mest 

intressant under läsandet av böckerna. Däremot är inget av det som står där mina egna tankar 

utan endast författarens, som jag tyckte var värt att lyfta fram och belysa. 

Det är först under rubriken ”Egna reflektioner” som tar jag upp mina egna tankar efter att ha 

läst boken. Det är där jag skrivit det som jag noterade i min loggbok som nyttigt och 

intressant under läsningen av boken. Där kommer jag också ta upp hur jag själv har blivit 

inspirerad och tänkt vidare från det han skriver.  

 

Första boken: Den översvämmande hjärnan, en bok om arbetsminne, IQ och den stigande 

informationsfloden (Klingberg, 2007) 

Om boken 

Boken inleder med att berätta om den typ av forskning som Torkel Klingberg bedriver; den 

handlar om hjärnan, med fokus på arbetsminnet och dess roll för hantering av information och 

uppmärksamhet. Han har studerat hur hjärnan och dess förmågor utvecklas under barndomen 

och hur de kan förbättras med kontinuerlig träning. Hans forskning kretsar kring vad 

arbetsminnet har för roll i detta och hur den kan tränas upp. Begränsningar i vårt arbetsminne 

är något han anser att vi kan träna upp eftersom forskningen visat att vår hjärna är formbar. 

Torkel Klingberg skriver: ”Våra hjärnor har en begränsad kapacitet för att hantera 

information. Temat för den här boken är att försöka söka svaret på varför det är så, vilka 

effekter det får i vår vardag och hur vi om möjligt kan tänja på de gränserna genom att träna 

upp våra hjärnor.” (s.9)  

Han börjar med att ge lite bakgrund och historia om uppbyggnaden av vår hjärna till den form 

den har idag. Dagens miljö är olik den miljö vi hade då våra hjärnor formades. Den hjärna 

människor föds med idag är genetiskt sett närmast identisk med den hjärna cromagnon-

människorna föddes med för 40 000 år sedan. Samma hjärna har idag ett större tryck på sig 

med en ständig mängd information som ska bearbetas med många distraktioner vilket 

naturligtvis gjort det svårare än någonsin för oss att ha kontroll över vår 

koncentrationsförmåga. En central del i handskandet med detta är just: hjärnans formbarhet. 

På så vis är det alltså möjligt att med intensiv träning påverka sin hjärna. Han ger följande 

exempel: 

”En typ av intensiv träning är när man lär sig spela ett musikinstrument, med övande timme 

efter timme, år efter år. När forskare kartlagt de områden som tar emot känselintryck från 

vänsterhanden hos stråkmusiker har man sett att det område som aktiveras av känselintryck 

är större än hos personer som inte spelar. Man har också sett att det område av hjärnan som 

aktiveras då man hör pianotoner är ungefär tjugofem procent större hos pianomusiker än hos 

icke-musiker och att bansystemen som leder motoriska impulser förändras.” (s.17-18)…”Om 

vi lär oss mer om våra mentala begränsningar och var de sitter i hjärnan skulle det också 
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kunna leda till att vi kan lära oss hur vi kan förändra de här funktionerna, genom träning 

eller annan påverkan på hjärnan.” (s.21) 

Vad i vår hjärna spelar en avgörande roll om vi lyckas koncentrera oss? Hur kommer vi ihåg 

vad det är vi ska koncentrera oss på? Jo, genom arbetsminnet. Arbetsminne är benämningen 

på en funktion i vår hjärna som gör att vi kan komma ihåg och hålla kvar information under 

en kortare tid. Det är en av våra mest grundläggande funktioner. Arbetsminnet ansvarar för att 

lagra visuell och verbal information och är det centrum som koordinerar dessa två. Om ditt 

arbetsminne ska testas kan du bli ombedd att upprepa ett antal serier av siffror eller olika 

positioner på klossar som du ska komma ihåg. Arbetsminnet är begränsat, vi kan inte minnas 

hur mycket som helst och forskningen har visat att gränsen går kring talet sju, sju saker att 

hålla i minnet. Arbetsminnet används således till att utföra olika mentala direktiv.  

Det som gör det praktiskt möjligt för arbetsminnet att hålla kvar informationen, alltså minnas 

det som man ska minnas, är att vissa nervceller oavbrutet är aktiva. Arbetsminnets kapacitet 

är högt korrelerat med läsförståelse. Språket är det som möjliggör planering, samarbete och 

överföring av kunskap. Därför korrelerar våra språkcentra och vårt arbetsminne. Ett flertal 

studier har ytterligare jämfört hur hjärnan påverkas av långvarig övning med 

musikinstrument, och här nämner han Fredrik Ulléns forskning:  

”Sara Bengtsson och Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet har också visat att bansystemet i 

hjärnans vita substans, där de motoriska signalerna leds, är mer utvecklat hos pianomusiker. 

Graden av förändring var också större hos dem som tränat länge.”(s.93)…Träning ger 

färdighet, och orsaken är hjärnans formbarhet. Att öva sig i att spela ett musikinstrument ger 

förändringar av områden som styr finmotorik, liksom av områden som uppfattar toner. Det 

finns inget som motsäger att man skulle kunna träna också de områden i hjärnan som har 

med arbetsminneskapacitet att göra” (s.107)… ”Vi vet idag mycket mindre om att träna 

hjärnan än vad vi vet om fysisk träning. Däremot vissa principer, såsom att träna nära sin 

maximala gräns, flera dagar i veckan i flera veckor, kan vara lika bra i båda fallen.” (s.118) 

Han fortsätter att beskriva hur träningen av arbetsminnet fungerar. Det måste finnas en viss 

intensitet i träningen för att den ska ge resultat, en princip som gäller för såväl muskelträning 

som mental träning. Därför har det myntats ett begrepp hos hjärnforskare och psykologer: Use 

it or lose it! Så träning av uppmärksamhet är träning av koncentrationsförmågan. Träning av 

koncentrationsförmågan och uppmärksamhet är träning av arbetsminnet. Dessutom visar 

många studier av arbetsminnet att tränar vi upp och förbättrar vår uppmärksamhet, så lär vi 

oss bättre det vi gör. Det hör samman med en effekt som kallas positiv återkoppling. Det 

innebär att om man upplever att man förbättras på något så är sannolikheten stor att man 

fortsätter träna det och därmed får ökad förbättring. 

Klingberg menar att dagens samhälle har blivit mer komplext, och som en konsekvens av det 

är det lättare att bli okoncentrerad och känna sig distraherad. De ökande kraven på vår 

mentala kapacitet påverkar vår hjärna, det blir för mycket att bearbeta och för svårt att ”sålla”. 

Vi är konstant på gränsen av vad vår hjärna klarar av. Flynneffekten, som innebär att 

prestationen på intelligenstester ökat under hela 1900-talet, döpt efter nyzeeländske 

professorn James Flynn, leder till tolkningen att de ökade kraven och komplexiteten är just 

orsaken till att vi blir bättre på att hantera information och lösa problem. Varför vi upplever 

oss vara okoncentrerade eller distraherade av det beror enligt Klingberg på differensen mellan 

kraven och vår kapacitet. Så vad vi egentligen upplever är alltså en relativ brist på 

koncentrationsförmåga menar han. 



9 

 

Ett begrepp som verkar ha satt målet för hur koncentrerade vi vill vara och hur bra vi känner 

oss då vi är det är begreppet flow. Mihály Csikszentmihalyi är en amerikansk forskare och 

psykolog som skrivit om detta begrepp. Flow är en känsla av att vara helt koncentrerad på 

och absorberad i det arbete man utför. En musiker som spelar och är helt inne i stycket och 

sitt spel så att han blir helt omedveten både om sig själv och tiden befinner sig alltså i ett 

tillstånd av flow. Flow kan även uppstå då man utför något väldigt svårt som kräver hela ens 

förmåga och skicklighet. Enligt Csikszentmihalyi så uppstår flow just i situationer med höga 

krav och hög kapacitet, där kapaciteten precis motsvarar kraven. Slutsatsen Klingberg drar 

är: ”När arbetsminneskraven precis matchar vår arbetsminneskapacitet, och vi balanserar 

runt det magiska talet sju, tränas vi som mest. När vi väl har kunskapen om detta är det upp 

till oss själva att kontrollera vår omgivning och omforma våra arbetsuppgifter efter vår 

förmåga.” (s.156) 

Egna reflektioner 

Om hjärnans formbarhet: Detta intresserade mig av två anledningar: a) det är möjligt att träna 

upp en förmåga i sin hjärna, hjärnan är inte statisk; b) vi som musiker har kapaciteten att öva 

upp vår hjärna med, som forskningen visat, redan väldigt goda förutsättningar genom våra år 

av träning/övning. Så det jag vill uppnå med mitt arbete är inte en omöjlighet. Förändringar 

och förbättringar är fullt möjliga och det går alltså att träna upp vår hjärna och forma den till 

det vi behöver och därigenom utvecklas vidare. För att träna upp min koncentration måste jag 

alltså träna upp mitt arbetsminne.  

Nästa fråga blir då, hur? Jag tolkar det som att för att träna upp sitt arbetsminne, måste man 

konstant påminna sig om och ha i åtanke vad man ska minnas och upprepa det för sig själv för 

att förbättra funktionen. Så genom upprepning av vad det är jag ska tänka på, kontrollerar jag 

min uppmärksamhet/koncentration, och därmed arbetsminnet. Det är när koncentrationen inte 

orkar hålla det som du ska tänka på, som distraktioner tar över. Så slutsatsen jag drar är: För 

att träna arbetsminnet måste jag träna uppmärksamheten. För att träna uppmärksamheten 

måste jag upprepa för mig själv vad det är jag ska koncentrera mig på. Jag ska helst undvika 

en omgivning med mycket distraktioner för då brister koncentrationen lättare. Varför behöver 

jag kontrollera min uppmärksamhet? För att när jag inte är uppmärksam, så lär jag mig sämre. 

Om jag tappar koncentrationen så tränar jag inte upp mitt arbetsminne. Dessutom minskar 

chanserna till att vara i ett flow. Varför är flow viktigt? Jo för att det hjälper oss att få en smak 

av hur bra det kan gå om vi kontrollerar koncentrationen på rätt sätt. Det är även ett tillstånd 

som ger oss energi att tackla bristerna i vår koncentrationsförmåga, så att vi oftare och enklare 

kan hamna i flow. När kraven vi sätter, går hand i hand med vår kapacitet, så presterar vi som 

bäst. 

Han hjälpte mig genom sin bok också i viss mån förstå varför det är nödvändigt och svårt att 

förbättra sin koncentrationsförmåga. Kraven dagens samhälle ställer på oss idag, med all 

information vi konstant översköljs av, är inte desamma som de för 40 000 år sen då vår hjärna 

formades till att bli som den ser ut idag. Det säger alltså sig självt att hjärnan står inför större 

utmaningar med att sålla information och behålla fokus idag med det informationsflödet och 

teknologi vi har tillgång till idag jämfört med för 40 000 år sedan. Vad jag försöker säga med 

detta är att, det är inte så konstigt att jag upplever mig ha ett problem med att hitta och hålla 

koncentrationen under övningen och även vid framförandet. Klassiska pianostycken är oftast 

långa och svåra och det gäller att hålla fokus från första ton till sista ton i ett minst 6-7 

minuter långt verk som helst ska framföras utantill. Att träna upp sin kondition är helt 

avgörande för att ha en chans att kunna hålla koncentrationen under hela stycket och utföra 

spelet precis såsom man vill ha det. Träning blir därmed något ytterst viktigt.   
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Andra boken: Den lärande hjärnan – om barns minne och utveckling (Klingberg, 2011) 

Om boken 

Denna bok är en fortsättning av forskningen som Torkel Klingberg bedriver med ett 

fördjupande och breddande av arbetsminnets utveckling i olika åldrar. Han beskriver 

utförligare sitt fokus på arbetsminnet och dess beståndsdelar samt hur de kan förbättras. 

Forskarna börjar se på arbetsminnet mer som en slags arbetskoncentration. 

Arbetskoncentration kan delas upp i tre sorter: vakenhetsgrad, stimulusdriven och 

kontrollerad uppmärksamhet. Den kontrollerade uppmärksamheten är den vi använder oss av 

då vi bestämt oss för att sätta vår uppmärksamhet på en specifik uppgift. Av de tre slagen av 

arbetskoncentration är det den kontrollerade uppmärksamheten som mest överlappar med 

arbetsminnet. Den information som en människa kan hålla i minnet är personens arbetsminne. 

När personen nått sin gräns, så är ett sätt att minska kravet på arbetsminnet, att ge det kortare 

instruktioner. Det går även att genom lappar eller bilder hjälpa till att avlasta arbetsminnet 

med vad som ska göras härnäst. 

Klingberg skriver vidare om minnet att den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus studerade 

under 1800-talet om hur minne försvinner med tiden. Han kom fram till glömske-kurvan som 

visar att minnet avtar enligt en regelbunden funktion beroende av tiden. Så utan repetition så 

minns vi efter några dagar bara ungefär 20 % av det vi ursprungligen kunnat. En repetition 

leder inte bara till att vi omedelbart efter återinlärningen minns mer utan även att vi inte 

glömmer lika dramatiskt nedåtsluttande. Några dagar efter andra inlärningen kommer man 

ihåg ungefär 40 % av informationen jämfört med 20 % om man bara läst det en gång. Detta 

har utvecklats vidare av psykologer och forskningen har visat hur man ska sprida repetitioner 

över tiden för att få maximal effekt. Genom att fördela inlärningstillfällena kan kunskapsnivån 

öka markant utan ökad tidsåtgång. Så en upprepad stimulus leder till ett bättre långtidsminne.  

Studier har visat att barn som tar musiklektioner presterar bättre på tester av spatial förmåga, 

minne, läsning och matematik. Det har gjorts försök, bl a av Glenn Schellenberg vid 

universitetet i Toronto, att ta reda på mer exakt vilken påverkan spel av musikinstrument har 

på barns prestationsförmåga. Forskarna följde barnen efter ett år med 36 veckors undervisning 

i sång eller piano, motsvarande en annan grupp som fick teaterlektioner på samma sätt. 

Barnen från musikgruppen presterade bättre på IQ-tester än barn i teatergruppen. Han 

beskriver det som att lära sig spela ett musikinstrument kräver daglig koncentrerad träning, 

träning på att hålla kortare stycken i arbetsminnet liksom memorerande av stycken i 

långtidsminnet. Tappar man koncentrationen får det direkt en konsekvens genom fel ton eller 

liknande. Dessa krav förklarar förbättringarna för musikgruppen. I en annan studie av Sissela 

Bergman Nutley visades återigen att barn som spelar, förbättrar sina resultat mer än andra, 

både för arbetsminnesuppgifter och problemlösningsuppgifter. Musicerande kan alltså ha en 

positiv effekt på den kognitiva förmågan. En annan aspekt som påverkar arbetsminnet är 

stress.  

Klingberg skriver: ”Stresspåslag i samband med presentation inför en grupp är en så allmän 

och pålitlig reaktion att den ofta används som experimentell metod för att studera effekten av 

stress. En testvariant av föreläsningsstress kallas Trier Social Stress Test där deltagarna ska 

hålla i en fem minuter lång föreläsning inför en publik som innefattar psykologer vilka ska 

filma, bedöma och kritisera framträdandet. I en studie där man mätte de fysiologiska 

reaktionerna vid ett sådant framträdande kunde man se hur stresshormonet kortisol i blodet 

ökade, pulsen stegrades och blodtrycket ökade. Man såg också att ökade kortisolnivåer ledde 

till försämrat arbetsminne och resulterade i en ungefär 10 % lägre prestation.” (s.127) 
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Han beskriver en stressreaktion med att kroppen förbereder sig på att ”fly eller fäkta”. Blodet 

slussas ut till musklerna medan kärlen i huden drar ihop sig, pupillerna vidgas och 

svettkörtlarna stimuleras vilket gör personen blek och kallsvettig. I hjärnan utsöndras 

noradrenalin, en viktig transmittorsubstans, som gör oss extra alerta. Det är alltså graden 

noradrenalin som utsöndras som avgör skillnaden mellan att vara dåsig och att vara stressad. 

Vid stress utsöndras även adrenalin och kortisol i blodet. Adrenalin kan inte passera från 

blodet in till hjärnan, men kortisol sprids i hjärnan och fäster på glukokortikoidreceptorer som 

finns i många områden. Glukokortikoidreceptorerna bidrar till att ge en negativ återkoppling i 

hjärnan som bromsar stressreaktionen, den fungerar som en inbyggd broms som skapar balans 

så man kan förbereda sig för flykt. När denna negativa återkoppling försvunnit, och hjärnan 

inte längre förbereder sig för att fly, ska systemet återgå till den normala balansen 

Egna reflektioner  

Det Klingberg gör i sin andra bok är att ge mer belägg för hur viktigt arbetsminnet är och 

presentera mer forskning som gjorts om hur man jobbar med det och vilka aspekter som berör 

det. Arbetsminnesträning ökar bevisligen hjärnaktiviteten. Det leder till ökad kontrollerad 

uppmärksamhet. På så vis förstår jag det som att med rätt information, rätt belöningar och 

direkt feedback kan inlärningen öka avsevärt snabbare. Därför har jag gjort en liten 

sammanställning från boken: 

a) Man kan avlasta minnet genom att ge kortare instruktioner till sig själv som hjälper en 

att komma ihåg vad det är man ska minnas. Kortare instruktioner kan vara att skriva 

lappar, eller ha bilder som påminner oss om vad som kommer härnäst. 

b) Man kan hjälpa sitt minne genom associationer som hjälper oss att snabbare 

strukturera det vi lär oss, genom att befästa och likna det vid något vi redan känner till. 

c) Att repetera och upprepa det vi lär oss hjälper befästa det ännu starkare. Genom rätt 

fördelning av inlärningstillfällena ökar kunskapsnivån enligt forskare och därför 

lägger de stor betoning på vikten av att upprepa systematiskt: en gång snabbt efter 

inlärningstillfället och sedan igen och några dagar efter med längre tid mellan 

repetitionstillfällena för att befästa kunskapen. 

d) Det är viktigt att medvetandegöra effekter av stress och dess påverkan för att enklare 

hantera fenomenet.  

Det säger sig självt hur viktigt det är att hantera stress för oss musiker som har vår arena på 

scenen; att vara musiker är att prestera. Allt vi gör är i stort sett i framträdandeformat, även 

våra lektioner. Det enda som inte är det är den egna övningen. Det är viktigt att känna till vad 

stress kan göra med vår hjärna och prestation. Jag tycker det arbetet är viktigt för att ju sämre 

vi presterar, desto mer sjunker vårt självförtroende, och det är inget att sträva efter. 

Den tredje boken: Hjärna, gener och jävlar anamma – hur barn lär (Klingberg, 2016) 

Om boken 

Han inleder boken med en insikt som han och hans forskningsgrupp fått och det är ett nytt 

perspektiv på tid vid inlärning. Barn är inte bra eller dåliga på att lära utan snabba eller 

långsamma på att lära. Ingen föds med kunskap och det som skiljer oss åt är den hastighet 

som vi lär oss i menar han. Vad forskningen nu visar är att tid kompenserar för hastighet då vi 

lär oss. Som en ekvation kan det se ut såhär: nivå=hastighet x tid. (s.54) De som har svårare 

för något och förbättras långsammare skulle istället behöva kompensera för detta genom mer 

tid till träning, mer fokuserad träning. Kognitionen omfattar flera funktioner: långtidsminne, 

arbetsminne, beslutsfattande osv. Arbetsminne är förmågan att hålla information i 

medvetandet under en kort stund: 
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”När du har en plan i huvudet om vad du ska göra härnäst, som att gå till kylskåpet och 

hämta juice, är det arbetsminnet du använder för att komma ihåg planen tills du håller glaset 

med juice i handen. När du löser komplicerade logiska och matematiska problem måste du 

också hålla informationen i arbetsminnet.” (s.85)  

Barn med nedsatt arbetsminne har koncentrationssvårigheter. Förstärkningen av kopplingar 

mellan olika hjärnområden är ett exempel på vad som övas upp i arbetsminnesträning. 

Starkare kopplingar mellan områden är alltså en förklaring till varför arbetsminnet förbättras 

genom träning. Starkare kopplingar leder till ökad aktivitet i hjärnan. Barn som regelbundet 

spelar ett instrument presterar bättre i både arbetsminnesuppgifter och 

problemlösningsuppgifter. Antalet timmar per vecka som barnen övar är direkt relaterat till 

utvecklingen av arbetsminnet. Forskningen har visat att sannolikheten att lyckas med något 

spelar in för både motivation och prestation. Till det har det formulerats en formel av 

psykologen Jacquelynne Eccles, som kallas Eccles formel: Ansträngning=värde x 

sannolikhet, alltså hur ansträngning i studier beror på belöningens värde samt sannolikheten 

att lyckas.(s.112) 

Utöver ansträngning har det tillkommit ett annat drag som forskare har kommit fram till 

spelar stor roll, nämligen grit. Grit ses som ett personlighetsdrag som är relativt stabilt över 

tiden. På så sätt skiljer det sig från motivation. Grit kan översättas till svenska som 

samvetsgrannhet, som då innebär att vara noggrann, ordningsam, målmedveten, pliktrogen 

bl.a. Men det ligger ännu mer bakom betydelsen av grit, nämligen uthållighet och fullföljande 

av vad man påbörjat. En beskrivning av dess funktion är följande ekvation gjord av Angela 

Duckworth: Talang x ansträngning=kompetens. Kompetens x ansträngning =resultat. (s. 142) 

Istället för att välja en enklare väg och få en liten belöning direkt väljer personer med grit den 

svårare vägen. En förklaring som Klingberg tar upp i boken är att grit antagligen är  något 

som kommer med mognad och ålder. Ju äldre vi blir desto mindre impulsstyrda och mer 

kontrollerande blir vi. Det andra kan vara att något i samhället och kulturen påverkar våra 

egenskaper och förändrar våra värderingar och krav som leder till en minskning av grit. En 

faktor som hör ihop med grit är passion, det som driver en person. Kan du hålla fast vid ett 

och samma intresse under längre tid? Intresset motsvarar en inre motivation. Detta intresse 

tillsammans med grit är då det som kan leda till ökat goda resultat och framsteg. En sådan 

kvalitativ träning är uppbyggt på följande sätt:  

 Ett tydligt definierat mål                          

 Full koncentration och ansträngning 

 Omedelbar feedback 

 Repetition, reflektion och finslipning (s.158) 

Resultaten kommer av att träna mer fokuserat, fler timmar. Tränar man hela tiden på gränsen 

av sin kapacitet så måste man därmed bibehålla full koncentration. Det är alltså bara den 

krävande träningen som ger resultat menar forskarna. Angela Heckworth har undersökt om 

barn kan uppmuntras att förbättra sina resultat genom att få rätt information och förberedelse. 

Hennes team informerade barnen om vad som är rätt sorts träning, de hade även en 

kontrollgrupp som de inte gav denna information, och undersökte skillnaderna. Till dem som 

fick informationen om rätt träning sa de följande:  

a) sätt upp ett mål 

b) var till hundra procent fokuserad 
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c) få återkoppling på din insats. 

De meddelade även barnen att rätt sorts träning innebär misslyckanden. För att förbättra sig 

måste man göra något svårt och vara beredd på att ofta göra fel. Deras forskning visade 

resultat. Barnen valde i högre grad att ägna sig åt övningsuppgifter efter ha fått denna 

förberedelse och deras träning ledde till bättre skolresultat (s. 160). En sådan förberedelse 

med grit hand i hand, är ett recept värt att tänka på för att uppnå sina önskade resultat och 

excellens inom det område man intresserar sig för. Redan kunskapen om att hjärnan är 

formbar påverkar hjärnans formbarhet.   

”Men att vara motiverad handlar inte alltid om att tycka något är roligt, utan att kunna 

kämpa mot ett meningsfullt mål trots att det inte alltid är så roligt. En rad studier visar också 

på konkreta åtgärder som påverkar barns motivation och lärande: att informera om vikten av 

koncentrerad träning och om betydelsen av att anstränga sig trots motgångar har en effekt på 

barn. Förståelse för ett större sammanhang kan förmedlas och barn kan inse att något kan 

vara tråkigt i stunden men viktigt i längden. Alla behöver också tro på att deras förmåga och 

framtida liv kan förändras till det bättre.” (s.166)  

Egna reflektioner  

Det var den här boken som Torkel Klingberg berättade om i reportaget i Dagens Nyheter som 

jag nämnde i inledningen av arbetet. Det var den som från början fick mig intresserad av 

Torkel Klingbergs forskning. Den flexibla inställning som forskarna tar upp handlar alltså om 

individens tro på att kunna förändra sin egen kompetens och förmåga. Det man måste lära sig 

att hantera är i vilken hastighet man lär, och lära sig lägga upp sitt arbete medvetet utefter det. 

Det han beskriver att forskarna kommit fram till, att vi lär oss snabbare eller långsammare, 

tror jag väldigt övertygat på. Det skänker mig också en tröst att det som inte funkar just nu i 

mitt spel, kommer komma med tiden då jag övar på det. För mig kanske det lossnar efter 

längre tid än för en annan.  

Träning av arbetsminnet och koncentrationsförmågan kräver en plan. En plan som du måste 

påminna dig om ofta och repetera för att behålla koncentrationen och på så vis träna ditt 

arbetsminne. Hur kan en plan se ut under instudering och under framförande? Vad är det 

viktigt att sätta koncentrationen på? Jag tror att koncentration inte kommer gratis, utan endast 

under strikt kontrollerade former och aspekter som den ska läggas på. Det som gör det extra 

intressant att träna arbetsminnet är att det påverkar flera andra områden i hjärnan likaså. 

Såsom jag förstod det får man en del funktioner ”gratis” av att träna arbetsminnet då den 

aktiverar inte bara ett utan flera områden i hjärnan och förstärker kopplingarna däremellan.  

De två formlerna som han tar upp har väckt många tankar i mig och inspirerat mig för de satte 

ord på något jag tror många funderar över, särskilt då man kört fast i spelandet. När man 

upplever frustration över sin egen utveckling och har fastnat så känns det oftast som att det är 

något i en personligen som fattas. För mig är det där som uppmuntran och sannolikheten att 

uppnå bättre resultat är viktiga. Det han skriver om att sannolikheten att lyckas är en 

avgörande faktor för oss om vi gör det eller inte gjorde stort avtryck på mig. Vad får oss att 

känna uppmuntran i tider av frustration över stillastående utveckling eller hämningar? Jag tror 

att svaret är passionen för musiken, kärleken till spelandet och privilegiet att få jobba med 

stora kompositörers musik. Det är just det vi behöver bottna i för att kunna, om vi inte redan 

har gjort det, hitta vårt eget grit. 

Grit är något jag har upplevt ett par gånger under mina studieår, alltså känslan av ett jävlar 

anamma som säger att jag kan klara allt om jag bara sätter mitt fokus på det. Med det här 

arbetet har jag behövt ta itu med många brister i musicerandet. För att kunna tackla en sådan 
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sak, måste man ha bestämt sig för att kunna hantera det svåra och frustrerande i arbetet som 

komma skall. Det gör man, såsom jag känner och förstått det, genom grit. Det fick jag på sätt 

och vis bevisat i texten då författaren tog upp ett exempel på att studenter som på förhand fick 

rätt sorts träning och en mental förberedelse på att det kan bli svårt och kommer innebära 

misslyckanden, lyckades i slutändan bättre i sina resultat än de som inte fick den träningen 

innan. Vad detta gjorde med eleverna var att de från början fick veta vad som krävdes av dem, 

och vad det innebar och hur de mentalt måste förbereda sig för att tackla uppgifterna. På så 

vis fick de hjälp som genererade bättre resultat i slutändan.  

Det är precis det som är min förhoppning med detta arbete, att om jag förbereder mig med rätt 

sorts träning inför det som komma skall och får verktygen till att ta mig an det, är det större 

chans att jag med större lust och övertygelse gör det och får bättre resultat. Jag har i samband 

med detta tänkt extra på den formel som Angela Dockworth tog upp att talang x 

ansträngning=kompetens och kompetens x ansträngning=resultat. Det är en formel som 

hjälper en sätta ord på vad som krävs av en och hur man kan komma vidare därifrån man är. 

Men slutligen: det viktigaste jag tar med mig från den här boken, som jag tror är en nyckel i 

att behärska sin koncentrationsförmåga är: att ha ett tydligt mål med vad man gör. Att kunna 

sätta fullt fokus på att utföra det, få omedelbar feedback på resultatet och slutligen: repetera 

och finslipa det tills det sitter i ryggmärgen. 

Summering av litteraturen    

Arbetsminnet är en av våra mest grundläggande funktioner och det som hjälper oss komma 

ihåg vad det är vi ska komma ihåg. Det har bevisats av forskningen att det kan tränas upp för 

att vår hjärna är formbar. När arbetsminnet tränas, tränar man också upp sin 

koncentrationsförmåga. Med bättre koncentrationsförmåga blir träningen mer kontrollerad 

och effektiv. Hur kan man då träna upp sitt arbetsminne? Jo, genom ett antal steg. Till att 

börja med måste man bestämma sig för vad är det är man ska koncentrera sig på och ha ett 

tydligt mål. 

Ett annat sätt att träna upp arbetsminnet är att ha en plan och organisera sin aktivitet till att 

följa planen och på så vis hålla kvar den i minnet. Knep att göra det enklare för sig att hålla 

kvar något i arbetsminnet är att ta en instruktion i taget, gör instruktionerna tydliga, korta och 

specifika. Repetera de viktiga delarna i instruktionerna och lägg till visuell support via 

associationer med lappar eller bilder som avlastar minnet om det är för mycket att komma 

ihåg. För att undvika distraktioner då man gör detta, kan man placera sig någonstans där man 

inte blir störd - chansen för distraktioner ska helst vara minimal. Man kan även använda larm 

som påminner om uppgifter man ska göra och återigen att fokusera på att göra en sak i taget 

och undvika simultanutföranden. Träningen måste utformas så att den är repetitiv, utföras 

dagligen och uppgiften måste vara tillräckligt svår för att göra skillnad. Att träna kontinuerligt 

är viktigt, och inte heller bara träna, utan aktivt medvetet hela tiden ligga och tänja på gränsen 

av sin förmåga. 

Det är bevisat att det är bättre att sprida ut repetitioner än att lägga dem för nära inpå varandra 

dagligen, och detta kallas för spridningseffekten. Psykologer har kommit fram till att det 

verkar optimalt att gradvis sprida ut repetitionstillfällena, så att den första repetitionen sker 

direkt efter den initiala inlärningen men att tiden mellan varje repetition sedan gradvis ökas. 

Det bästa sättet att lära in är att testa sig själv kontinuerligt. 

Jag vill applicera dessa tankar på övandet, i den tankegången är en av mina egna metoder 

utifrån forskningen att jag måste ha en klar bild av vad det är jag vill göra och sedan verbalt 
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påminna mig själv om det och koncentrera mig på att producera den klang och det resultat 

som jag vill ska klinga. Får man inte direkt en positiv återkoppling, är sannolikheten mindre 

att man fortsätter enligt forskarna. En positiv återkoppling gör chanserna större för att jag 

kommer fortsätta på det här sättet. Jag måste alltid tänka ett par takter i förväg då jag övar så 

jag alltid kan vara förberedd på nästa steg, detta för den egna tryggheten och stabiliteten vid 

övning och vid framförande.  Att tänka i förväg är bland det mest intensiva man kan göra för 

att öva sitt arbetsminne och just därför tränar man upp den som mest genom att tvinga sig 

tänka så förberedande inför nästa steg i övningen som man kan och på så vis jobba för att nå 

det önskade resultatet. 

Här kommer en sammanfattning av hur jag kan träna upp arbetsminnet från litteraturen: 

 Träna arbetsminnet = träna uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Vad ska 

koncentrationen ligga på? 

 Se till att befinna sig i en stimulerande miljö, utan distraktioner. 

 Upprepa,  gärna med olika tidsintervall samt testa sig själv kontinuerligt. 

 Arbetskoncentration: kortare instruktioner och fler associationer för att hjälpa minnet  

 Hitta flow: balans mellan kapacitet och förmåga 

 Hantering av stress genom att känna till symptomen 

 Hitta en större mening med det du gör för att få bättre motivation och grit 

 Ett tydligt definierat mål 

 Full koncentration och ansträngning 

 Omedelbar feedback.  

 Repetition, reflektion och finslipning 

Råd i undervisningen 

Samtal i undervisningen med min lärare 

Litteraturen jag läst och beskrivit utförligt ovan har hjälpt mig inse att det jag vill uppnå är 

fysiskt och vetenskapligt möjligt. Jag söker alltså inte svar på om detta är möjligt att 

genomföra utan hur det kan gå att genomföra. För att veta  hur måste jag först förstå vad. Jag 

är helt övertygad om att det finns praktiska medel för allt man vill åstadkomma. Man måste 

bara veta vilka de medlen är. Till min stora glädje har litteraturen svarat på mina frågor om 

hur, dock bara i en annan kontext än i det musikaliska. Nu vill jag ägna arbetet åt att hitta sätt 

som gör att forskning om hjärnan kan appliceras på praktisk instudering i övningsrummet och 

under framförande. Jag vill starta med att beskriva det som jag efter samtal med min lärare 

kommit fram till behöver arbetas med under instuderingen och framförandet. 

En av våra slutsatser var att det måste vara något i övningen som inte står rätt till. Jag måste 

börja söka där, så följaktligen blev mina frågeställningar: Hur övar jag? Vad i övningen måste 

jag förbättra? Vilka brister måste jag tackla för att uppnå den klang och frasering och 

därigenom kontroll över mitt spel som jag vill ha? Efter flera samtal med min lärare i 

undervisningen har jag kunnat göra en sammanställning tillsammans med min lärare över vad 

jag behöver lägga min kontrollerade koncentration på, med andra ord vad  jag praktiskt 

behöver förbättra i spelet: 

 Förflyttningar: förberedelse av ackord – vara före i tanken vart jag ska 

 Öva rätt från början – felfritt spel, upprepa 5 ggr utan fel för säkert resultat 

 Oekonomiska rörelser – nära till klaviaturen och tangenterna med samlad hand 
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 Onödiga stopp –  undvika att stoppa flödet p.g.a. tekniska hinder som fragmenterar 

och hackar upp musiken 

 Öva utan ogenomtänka stopp – träna upp att spela organiskt flytande 

 Frasering - låta musiken vara fri över en jämn puls, sångbar  

 Lyssnandet – lyssna på varje ton och lyssna kritiskt på mitt eget övande 

 Pedal – olika pedalisering på Bach, Mozart och Chopin 

 Fingerlegato – inte vara beroende av pedalen för ett hållbart legato   

 Fördelandet av energi - ge mer eller mindre energi till olika fraser och sekvenser för 

ett bekvämare spel 

Man kan sammanfatta alla dessa punkter med att jag ska använda mig av allt jag hittills har 

kunnat lära mig från litteraturen och undervisningen till att ta itu med ovanorna som hämmar 

mig i mitt spel. Även min egen största insikt under tidigare övning har varit att det är mina 

dåliga vanor som hämmar mig. De hindrar mig från att öva rätt och effektivt, vilket gör att 

koncentrationen lätt brister, och de dåliga vanorna har konsekvent följt med mig även vid 

framförandet på scen. Så nyckeln för mig till att förbättra klang och frasering är att 

medvetandegöra och vända de dåliga vanorna till bättre vanor med hjälp av att kontrollera 

koncentrationen utifrån litteraturen, och lägga koncentrationen på ovanorna som jag har blivit 

medveten om efter samtalen i undervisningen med min lärare och genom egna insikter. 

Repertoaren och dess svårigheter 
Kompositörerna och musiken jag valt från dem är standardrepertoar inom pianolitteraturen. 

Med det menar jag att styckena spelas av pianister världen över otaliga gånger. I dessa verk 

övar pianister och strävar efter att uppnå och behärska samma grundprinciper i pianokonsten. 

Bach och Mozart är som musikens ”bröd och vatten”, alltså de mest principiellt 

grundläggande kompositörerna att använda för att lära sig behärska fundamentet i sitt 

musicerande och sin teknik. Även Chopin kan klassas som grundläggande fast främst för 

pianister, om än han är lite senare i historien. Varje kompositör har jag valt för ett syfte: Bach 

för att behärska polyfoni, Mozart för att behärska artikulation och Chopin för att behärska 

plastik och flexibilitet. Genom denna bredd vill jag kunna nå så många musiker som möjligt 

som direkt kan relatera till min process. Alla dessa begrepp är verktyg för att kunna nå den 

klang och frasering tidens praxis och den egna interpretationen kräver. 

Summering inför applicerandet  

Innan varje inspelning och inför varje övningstillfälle har jag formulerat för mig själv vad det 

är jag ska sätta mitt fokus att tänka på. Vad är mitt mål med det här partiet? Vilka svårigheter 

måste jag sätta min absoluta koncentration på i dessa takter? Hur vill jag att det ska klinga? 

Hur uppnår jag den klangen? För vilka övningar behöver jag aktivt sitta vid instrumentet? På 

vilka sätt kan jag öva utan tillgång till instrumentet? Vilka tekniska hinder stöter jag på här? 

Jag har inte kunnat gå till övningsrummet utan en plan för vad den dagen ska innehålla för 

moment i övningen. En klar struktur som nästan påminner om att gå till sitt arbete, utföra sina 

uppgifter och ta med sig arbetet hem ibland. 

Jag har gjort en inspelning i ett tidigt skede av arbetet med varje verk och en inspelning som 

resultat efter att ha aktivt under en längre tid övat med kontrollerad koncentration. Det blir 

resultaten från de inspelningarna som jag kommer reflektera över i resultat- och analys-delen 

av arbetet längre fram i uppsatsen. 
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Applicerandet i övningen med notexempel och inspelningar 
 

Jag kommer nu att redovisa hur jag har applicerat min kunskap från litteraturen och 

undervisningen till praktiskt utförande i instuderingen och framförandet. Jag kommer inför 

varje notexempel skriva vad jag bestämt är det viktigaste att koncentrera mig på och mitt mål 

med respektive notutdrag. Jag kommer även nämna vilka av punkterna under ”Råd i 

undervisningen” jag fokuserat på att jobba med i varje exempel. Den sista inspelningen är det 

närmaste jag kommit till det bästa resultat jag utvunnit av arbetets gång.  

Inför varje notexempel och dess inspelning har jag utgått ifrån en och samma mall för hur jag 

kontrollerar min koncentration. Denna har jag skapat efter min litteraturstudie. Jag har genom 

att väva samman det allra viktigaste från litteraturstudierna kommit fram till att det är detta 

som kan vara användbart för musiker i övningen. Mallen är: 

 

Jag kommer att systematisera applicerandet på musiken och övningen utifrån punkterna i 

denna mall och kommer på så sätt gå igenom hur jag gått tillväga i instuderingen av de tre 

olika verken av tre skilda kompositörer med olika svårigheter.  

1. Ett tydligt definierat mål 

- Vad vill jag uppnå: Kortare instruktioner 

med associationer                         

 2. Full uppmärksamhet och ansträngning  

- Miljö utan distraktioner och med grit för 

maximal ansträngning 

 3. Omedelbar feedback 

- Inspelningar och reflektion 

 

4. Repetition och finslipning 

- Systematisk upprepning: en gång snabbt 

efter, sedan upprepa efter några dagar 

 

Mall för kontroll av koncentration 

1. - Klang, teknisk jämnhet, frasering, 

pedalisering, artikulation, polyfoni 

2. - Konkreta tekniska aspekter att behärska 

såsom sextondelsrörelser eller andra 

passager med noggranhet 

3. - Reflektion över resultaten av 

inspelningarna, för- och nackdelar som ett 

alterego 

4. - Repetera nya övningar och insikter 

systematiskt uppstrukturerat efter en 

särskild tidsmodell 

Applicerandet i musiken 
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Johann Sebastian Bach – Preludium och fuga i Bess dur, BWV 866, band 1.   

Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i notexempel 1: 

 Mål: lyssna på varje ton så att trettiotvåondelarna klingar jämnt och lätt. Det ska inte 

höras vilken hand som spelar, så jämnt ska det klinga. 

 Uppmärksamheten har därefter legat på fraseringen. Den ska vara en betoning på 

första åttondelen i varje grupp om fyra åttondelar i vänster hand, så inte varje åttondel 

accentueras och på så vis hackar upp fraseringen. (takt 1-3) 

 Jag vill ha ett undantag för betoningarna av åttondelarna i takt 6-7 där harmoniken 

kräver annan frasering än betoning på endast första åttondelen i gruppen (se accenter i 

notexemplet) 

 Upprepning 5 ggr utan fel för noggrant och felfritt spel. För varje gång ett fel uppstår, 

nollställs räkningen och börjas på nytt. Dagligen i en vecka, sedan upprepning en gång 

i veckan. 

Notexempel 1: takt 1-10 
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Notexempel 2: takt 10-21. 



20 

 

Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen med följande tillägg i notexempel 2 är: 

 Vara före i tanken vid förflyttning av ackord – fokusera koncentrationen på att 

förbereda varje nytt ackord genom att innan förflyttningen hinna se vart jag ska, vara 

på plats på tangenten innan jag till sist ska trycka ner tangenterna (t.11, 13) 

 Hålla mig nära tangenterna med samlad hand – noggrann uppmärksamhet på att ha 

tangentkontakt så att punkteringarna i ackorden kan klinga dubbelpunkterat. Detta hör, 

enligt min lärare, ihop med den franska ouvertyren och är traditionell överpunkterings 

praxis.  

 Vara ekonomisk med energin – koncentrera mig på att fördela energin på de tre 

ackorden. Första ackordet med gradvis minskning genom att avfrasera mot slutet av 

frasen, sedan lätt ökning under passagen till nästa ackord med hjälp av agogik. (t. 15-

18)  

 Agogik – hur jag arbetat med agogiken i Bach tänkte jag beskriva lite mer nu. Att 

spela Bach metronomiskt är enligt min mening att spela Bach omusikaliskt. Jag har i 

mitt arbete med preludiet jobbat med att undvika att spela det metronomiskt för jag 

upplever mig då vara omusikalisk. Å andra sidan går det inte att spela Bach i ett fritt 

tempo heller, så det gäller att hitta en balans mellan metronomen och friheten, och den 

balansen uppstår genom agogiken. 

- Agogik handlar om att kunna fördela tempot konsekvent, alltså att där du i frasen 

ger lite mer tid åt en ton/toner måste du kompensera med att ge mindre tid längre 

fram åt en annan ton/andra toner för att ta igen den förlorade tiden.  

- I varje takt innan ackorden och takten efter ackorden har jag försökt jobba med 

detta (t. 11, 13, 15). Jag har gett passagen innan ackordet en klar riktning framåt 

genom att öka tempot lite, för att sedan kunna ge första ackordet lite mer tid 

genom en klar betoning och slutligen accelererat lite i löpningen som följer efter 

bågen för att ta igen tiden och avsluta och inleda nästa fras i tempo. (exempel t. 

13-14) 

- Det jag menar då jag pratar om att avgöra med vilken energimängd man går in i 

frasen, och hur man fördelar energin i frasen är just detta, hur man använder sig av 

agogik i musiken. 

Summering av Preludium 

Mina två stora utmaningar i det här preludiet har varit jämnheten i sextondelarna och att inte 

använda för stora rörelser och ryck i mitt spel. Jämnheten har jag övat med exakta 

rytmiseringar för 32-delstonerna, alltså olika rytmer, för att få in precisionen i fingrarna. 

Under det arbetet har min koncentration legat på att alla rytmiseringar låter exakt i tempo i 

alla fingrar, att ingen ton får en oönskad accent och att inget finger är tyngre det det andra så 

att klangen blir egaliserad.  

I just preludiet har polyfonin inte fått en så stor plats som i fugan, som jag strax ska beskriva 

arbetet med. Men här har det handlat om att avgöra vilken hand som har vilken funktion för 

att arbeta med tvåstämmigheten som uppstått ibland, främst på första sidan, takt 1-4 och 6-8. 

Även i ackorden på andra sidan har jag funderat ut vilka toner i ackordet som har viktigast 

funktion och lagt min koncentration på att höra just de tonerna klart då jag förbereder och tar 

ackordet. På andra sidan är det ett särskilt parti, takt 17-18:2,3 till takt18:1 som jag arbetat 

med på detta vis då melodin har legat i tummen i vänster hand som lätt kan försvinna i 

diskantens ackordtoner om jag inte aktivt och koncentrerat kontrollerar att jag fördelar 

klangen så att de sticker fram.  
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Notexempel 4: takt 45-48. 

Notexempel 3: takt 1-24 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i notexempel 3 och 4 är: 

 Mål: Minimera oekonomiska rörelser – genom att hålla handen nära klaviaturen och 

spela från tangenten,  detta för att jag vill ha bättre klangkontroll och inte mista 

kontrollen över varje stämma i polyfonin.  

 Uppmärksamhet – jag har fokuserat på ovanan som jag har att göra för stora och 

onödiga rörelser i fugan och strävat efter att ändra detta. För stora rörelser långt ifrån 

tangenten gör att chansen för oönskade accenter blir större och då kan jag inte 

kontrollera klangen och fraseringen. Jag har intensivt fokuserat på att fingrarna ska ha 

kontakt med tangenten hela tiden, så långt som möjligt men särskilt i takt 17-21. 

 Onödiga stopp - stanna inte frasen innan taktstrecken, det stoppar flödet i musiken 

och bromsar upp fraseringen (t.21-24, t.13-16). Detta har jag haft väldiga problem 

med att undvika, de tekniska hindren i dessa takter har gjort att jag omedvetet gjort ett 

stopp för att hinna med övergången. Jag har medvetandegjort detta och styrt in min 

tanke på att riktningen i frasen ska vara framåt obehindrad av svårigheten i fingrarna. 

Det har varit ett oerhört intensivt fokus som krävts för det då stoppet hade satt sig hårt 

mentalt för mig, som en blockering i hjärnan.  

 Repetition: Upprepa varje temainsatsstart 5 ggr för att befästa läge och tonart. Ju större 

säkerhet, desto bättre kontroll, desto bättre kontroll, desto bättre klang. 

 Polyfoni – öva behärskandet av att följa flera olika stämmor samtidigt i Bachs musik 

genom att spela en stämma och sjunga den andre (ex. takt 5-9, sjung överstämman och 

spela understämman och vice versa). På så vis övar jag upp förmågan att höra flera 

stämmor enklare om jag redan vet hur var och en klingar. 

 

Summering av arbetet med Bach 

Innan jag började öva på de sätt som jag fått råd att göra från undervisningen och utan att 

kontrollera koncentrationen upplevde jag att jag spelade väldigt slarvigt (många fel), ojämnt 

med dålig kontroll över klangen, ingen struktur över polyfonin och vilken stämma som var 

viktigast och för stora rörelser som fysiskt tröttade ut min hand och arm. Detta berodde främst 

på att jag för det första inte visste hur fraseringen ska vara och för det andra för att jag var 

omedveten om hur mycket energi mina stora rörelser förbrukade (flera centimeter ovanför 

tangenterna innan de skulle tryckas ner). Det är väldigt enkelt att säga att man ska arbeta bort 

oekonomiska rörelser men i praktiken har det varit en stor utmaning för mig.  

Stora rörelser är som sagt en ovana jag har haft i många år. Så fort jag inte kontrollerar 

rörelserna jag gör, mister jag koncentrationen och faller tillbaka i ovanan igen. Så har det 

också varit under övningen, att om jag inte har bestämt mig för att uppmärksamma var jag gör 

onödiga rörelser, så har de bara fortsatt. Arbetet med att minska dem har därför varit väldigt 

jobbigt och intensivt för mig därför att jag själv så länge har varit omedveten om att jag gör 

dem. Så därför om jag för en sekund skulle slappna av och inte orka tänka på det, kommer de 

tillbaka. Ett sätt för mig att tackla detta, utan att helt tappa lusten att öva, har varit att hitta 

olika kreativa sätt att ta hjälp av annat för att hjälpa mig kontrollera rörelserna. Ett sådant sätt 

har varit att tvinga mig själv att lyssna på klangen som varje ton jag trycker producerar. När 

jag har bestämt mig för vilken klang jag vill ha, har jag också behövt anlysera vilken rörelse 

som hjälper mig producera den klangen tekniskt på instrumentet. Jag har börjat inse mer och 

mer i övningen att det klangideal jag har förutsätter att jag spelar från tangenten, istället för 

ovanifrån ner till tangenten. På så vis har jag kunnat göra arbetet med att göra mina rörelser 

mindre genom att inte lägga fokus på rörelsen utan på klangen som återskapas. Ett annat sätt 



23 

 

har varit att låta ena handen vila över den andra för att minska onödiga rörelser. Jag har 

exempelvis lagt min vänstra hand på min högra hand och vice versa för att se till att händerna 

inte lyfter för högt från klaviaturen. På så vis har jag fått på köpet hur mycket kraft jag 

egentligen behöver för att trycka ner en tangent och utgått ifrån minimum av det jag behöver. 

Så på detta vis börjar jag med det minimum av kraft och rörelse som jag behöver och jobbar 

mig uppåt beroende på vilken klang jag vill ha. Jag har också övat på en annan ovana jag har 

på detta vis, nämligen min överrörliga tumme.  

Min tumme har ovanan att felbelasta vikten från hand/armen genom att vika in och ”tappa sin 

knoge”. Jag har under en lång tid vetat om att detta är ett hinder för mig tekniskt, i vissa 

passager med långa arpeggion och snabba löpningar märker jag av detta särskilt mycket. 

Genom att använda mig av kontrollerad koncentration har jag hittat ett sätt att tackla detta 

genom att återigen ta hjälp från min andra hand. Jag har låtit min andra hand dra ut min 

tumme till den position där den ska vara. Jag har alltså spelat en särskilt problematisk passage 

långsamt och med höger hand dragit ut vänster tumme och vice versa för att hjälpa den få ut 

sin knoge och vara på sin plats istället för att åka in under handen. Vad detta gjorde, efter att 

jag upprepat det många gånger, var att det satte ett slags muskelminne för min tumme om där 

den skulle vara. Det gick alltså enklare att behålla den i sin position efter ett par veckors 

intensivt fokus och upprepning av att dra ut den med min andra hand. Det har inte helt 

försvunnit, och slutar jag tänka på det så faller tummen tillbaka, men nu har jag efter flera 

månaders upprepning vant mig vid att tänka på den. Det hjälper mig steg för steg vidare till att 

förhoppningsvis en dag till slut bli av med den felbelastningen. För det har jag i så fall att 

tacka arbetet med kontrollen av koncentrationen under det här arbetet. Övandet med stora 

rörelser är absolut inget som slutar med styckena av Bach, det är något jag jobbar på med 

varje stycke jag spelar. Det är som en röd tråd igenom mina tekniska hinder. Men jag har 

upplevt en klar förbättring hittills särskilt tack vare övandet på fugan på detta vis. 

En annan problematik jag har haft är att ta beslut under spelet om vad som är viktigast att 

lyssna på då jag spelar, en slags prioritering. Det är något alla bör tänka över när man spelar 

verk av polyfon karaktär, vilket egentligen de allra flesta stycken är, och särskilt de av Bach. 

Men man måste bestämma den inbördes hierarkin i stycket för varje stämma, i varje stycke 

man spelar. Det är inget arbete man på något vis blir klar med under ett år, utan ett 

kontinuerligt utvecklande. Det resultat som jag kommit till hittills finns nedan i 

inspelningarna. Såhär lät det innan jag applicerade råden från undervisningen koncentrerat på 

instuderingen respektive hur slutresultaten blev efter råden och med den kontrollerade 

koncentrationen: 

Inspelning: Bach notexempel 1, 2, 3 och 4 – före applicerandet 

Inspelning: Bach notexempel 1, 2, 3 och 4 – efter applicerandet 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI 

När jag efter råden från undervisningen började öva på att hålla mig nära klaviaturen, blev jag 

mindre trött i händerna tekniskt och därför mer avspänd.  Det gjorde att jag kunde spela 

snabbare med förbättrad klang. Genom att jag var nära klaviaturen och ”på plats” på 

tangenten innan den skulle tryckas ned blev klangen mjukare, mer kontrollerad, och mindre 

energi spilldes på onödiga rörelser som tröttade ut mig fysiskt och tog energi från lyssnandet.  

Som jag nämnde ovan är det mest intensiva som går att arbeta med på piano en jämn klang, 

särskilt jämna sextondelar i snabbt tempo. Så under övningen av preludiet fick jag vara 

noggrann med att ta paus efter 25 minuter för att orka hålla fokus på att lyssna så noggrant. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI
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Dessutom har jag spelat flera andra övningar som hjälper i arbetet med jämnhet i fingrarna. 

Det egentliga arbetet med att uppnå en så jämn klang som möjligt är bland annat att öva annat 

som specifikt syftar till jämnhet i spelet. I varje pianists bokhylla finns Hanons övningar och 

de sätt som han i sin bok föreslår att man ska rytmisera olika passager för att öva upp styrkan i 

sina fingrar. Jämnstarka fingrar är en förutsättning för jämnt spel. Utöver att ha repeterat 

dessa övningar, så handlar jämnt spel givetvis om att lyssna. Det spelar egentligen ingen roll 

hur starka fingrar du har, om du inte kan höra vart det blir ojämnt. Den enda chansen jag har 

gett mig själv till att höra jämnheten, har varit att spela det väldigt långsamt och kontrollera 

att varje ton får samma anslag och nyans, alltså ingen är starkare eller svagare än den andre. 

Det är det här som jag menar är så intensivt att 25 minuters-passen har varit viktiga för att jag 

ska orka hålla kvar koncentrationen. 

Det blev mer jämnt för varje gång jag övade på det här sättet men processen är inte på något 

vis klar, behärskandet tar lång tid, långt utöver tiden att skriva en uppsats. Med Bachs musik 

sysslar vi med musikens byggstenar på molekylnivå. Behärskande av polyfoni och jämna 

toner är inget du någonsin blir klar med. Den typen av övning kräver ett noggrant mål med ett 

noggrant uttänkt tillvägagångssätt för varje specifik situation i övningen. Varje ny harmonik 

har jag provat associera med en viss förändring i uttryck för att på så vis memorera stycket 

bättre men även hålla det intressant för mig själv att spela. Jag avgudar Bachs musik, och det 

är en förutsättning för att stå ut med ett så petigt tillvägagångssätt. Man måste älska det man 

gör och det man spelar för att överhuvudtaget kunna göra det. 

Om än jag som sagt älskar Bachs musik så måste jag skilja på när jag spelar hans musik för 

nöjes skull och när jag övar koncentrerat på svårigheterna i hans verk. Att öva på 

svårigheterna i hans verk är inget nöje alls. Den enda moroten är att det arbete du lägger ner 

för det här stycket, har du sedan tillgodo nästa gång du spelar ett liknande verk. Då givetvis 

med nya utmaningar men du har genomfört ett slags förarbete genom de tidigare stycken du 

spelat. På så vis vill jag knyta an till det som forskarna nämnde i litteraturen om att man 

ibland gör ett arbete inte för att det är kul hela tiden men för att det skänker en större mening 

och ger ett resultat i det långa loppet. Den klangkontroll och utmaning i jämnhet som jag 

jobbat med här kommer hjälpa mig i framtida stycken av verk av Bach och andra 

kompositörer. Så ser övning för musiker ut generellt tror jag, det arbete du lägger ner för varje 

stycke av varje kompositör innebär ett steg mindre i arbetet med nästa stycke, av en annan 

kompositör. Detta gäller särskilt en kompositör som Bach som de allra flesta kompositörer 

efter honom har inspirerats av i sitt musikskapande. På så vis är arbetet med kompositörer 

som haft stort inflytande på senare generationer något som alltid lönar sig och är mödan värt.  

Avslutningsvis vill jag säga ett par ord om hur jag resonerat kring användandet av pedal i 

Bach. Jag anser, och min lärare likaså, att helst ska man inte använda någon pedal då man 

spelar Bach. Detta främst av den anledningen att instrumenten då han komponerade inte hade 

någon pedal. Givetvis är man fri att göra som man vill, men jag har undvikit att använda 

pedalen så mycket jag kunnat. Den enda gång jag använt den har varit vid ackorden i preludiet 

för att få en fylligare klang och mjukare övergång mellan ackorden och de snabba notvärdena. 

Så, som sagt helst ingen pedal i Bach och ska den användas måste det vara mycket 

sparsmakat. 
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Wolfgang Amadeus Mozart – Sonat nr 4  i Ess dur, första satsen. K. 282 

 

 

 

 

Notexempel 5: takt 1-13. 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i notexempel 5 är: 

 Mål: Kritiskt lyssna på artikulationen i varje takt för att uppnå en kontrollerad klang 

och frasering genom mjuka avfraseringar och ovassa staccaton och portaton. 

 Frasering – mitt fokus har varit att låta musiken flöda över en jämn puls utan onödiga 

stopp. Att hålla ett stabilt och jämnt tempo är praxis för klassicismen och tekniska 

svårigheter får inte rubba tempot (ex. takt 4-6 även takt 9-13). Lika stor är betydelsen 

av mjuka övergångar genom långsamma förslag. (t.13) Ingenting i den klassicistiska 

musiken får låta vasst eller ”vulgärt”, spelet ska vara som en reflektion av den tidens 

ideal. 

 Fingerlegato – att spela legato utan pedalens hjälp (ex. takt 4-6, t.8, t. 9-13). 

- Fingerlegato handlar om två saker: för det första om hur tätt (legato) du kan spela 

två stämmor i en hand och för det andra om hur länge du kan hålla toner för att 

genom kvarhållen ton åstadkomma en pedaleffekt. I denna sonat av Mozart har jag 

fått träna upp båda dessa typer av fingerlegato.  

- Ett exempel som tar upp bägge typerna av fingerlegato är takt 8, andra slaget. Där 

finns ett fingerlegato som tar upp hur tätt du kan spela flera stämmor i en och 

samma hand, i det här fallet i höger hand, och i vänster hand hur du håller kvar 

bastonen för att uppnå en pedaleffekt utan att faktiskt använda pedalen. Den frasen 

ska låta sångbar och som en helhet utan pedal. 

- Fingerlegato är viktigt i Mozart eftersom pedalen måste användas väldigt 

sparsmakat för att inte bli oren. Mozart, precis som Bach, behandlar harmonik på 

ett annat sätt än det som senare utvecklades under romantiken, där dissonanser 

spelande en helt annan roll. Varje harmonik måste endast innehålla sina 

ackordtoner i pedalen och då det oftast i melodier av Mozart finns toner i melodin 

som ligger ovanför eller under ackordtonerna bör man inte använda pedalen för 

mycket. Det blir helt enkelt för grötigt, orent och otidsenligt.     

 Uppmärksamhet på ovanan att använda oekonomiska rörelser – ett sätt som jag prövat 

för att bli av med min ovana är att fokusera på att inte göra för stora cirkel- samt upp-

och-ned-rörelser med handleden. Dessa rörelser är nödvändiga att göra i Mozarts 

musik för att spela bekvämare för handen och mjukare för klangen, men om de blir för 

stora så kan de i stället orsaka en spänning i handen och därmed ett hinder. Så genom 

att koncentrera mig på att hålla fingrarna nära tangenterna, spela från tangenten istället 

för att komma ovanifrån till den, så gjorde jag rörelserna fast mindre, och då 

förbättrade jag mina jämna sextondelar (t.1-7) och fick jämnare drillar (t.3,5 och 6). 

- Drillar ska enligt traditionell praxis utföras ovanifrån har min lärare påpekat, 

och ju tätare drill man vill åstadkomma, desto närmare tangenten ska fingrarna 

vara och desto mer ska man ta hjälp av armen.   
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Notexempel 6: takt 16-26. 

Notexempel 7: takt 34-36. 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen med följande tillägg i notexempel 6 och 7 är: 

 Öva rätt från början – full koncentration på att vara noga med att inte slarva med 

rytmen vid synkoperna (t.16-21) 

 Jämnhet – lyssna på 32-delstonerna, lyssna på varje ton som en melodi så att det 

klingar som en fras enligt bågen och inte uppstyckat ton för ton (t.22) 

 Pedalisering – som jag nämnde i exemplet ovan ska pedalen användas väldigt 

sparsmakat i Mozart för att följa framförandepraxis. Istället ska fingerlegatot användas 

så långt det är möjligt för att ge en pedaleffekt. Likaså kan man ta hjälp ifrån 

långsamma förslag för att få mjuka övergångar och undvika hackigt spel (t.17, t.22-

23). Som jag nämnde ovan ska man hålla kvar första bastonen i sextondelsrörelser i 

vänster hand lite längre (t. 22-25) för att skapa pedaleffekten. 

- Pedalen får brukas endast för enstaka takter där det ska framhävas en särskild 

harmonik eller där man vill uppnå fylligare klang i Mozart. Det beror på att det 

helt enkelt inte får klinga orent. A) Med särskild harmonik menar jag oväntad 

harmonik utanför vad vi är vana att kadenser leder till. Ett exempel är en bedräglig 

kadens, d.v.s. en kadens som inte går hem till tonikan. B) Med fylligare klang, 

menar jag att piano som instrument kan ibland låta torrt om man inte använder 

pedalen alls. Detta passar bra i framförande av barockens musik då dåtidens 

instrument var cembalo som plockar strängen istället för att slå an den som pianot 

gör. Men i Mozarts musik, och även andra kompositörer inom klassicismen kan 

det bli för torrt att inte använda pedal alls. Så för att få ackordet att klinga varmare 

och vibrera och leva lite längre kan man använda pedalen. Ett exempel på detta i 

noterna är sista takten i codan, där man kan trycka ner pedalen på varje båges start 

och ta upp pedalen vid bågens slut.  

 

Summering av arbetet med Mozart  

När jag först beslöt att ta mig an sonaten av Mozart, så visste jag att jag hade en utmaning 

framför mig. En klanglig utmaning. Mozart är en svår och mycket transparent kompositör att 

spela. Lite utav en skräck pianotekniskt, för allt hörs i den avskalade notbilden, minsta felspel 

hörs direkt, och med stel handled och spänd överkropp kommer du aldrig uppnå den klara 

klangen musiken kräver och den mjuka fraseringen. Att jobba med sin klang kan vara det 

mest intensiva i pianospel du kan lägga din koncentration på. Även arbetet med att inte 

använda så mycket pedal utan istället tvingas förlita sig på fingerlegatot är ytterligare en 

sådan intensiv utmaning. Mozart har aldrig varit en enkel kompositör att spela för mig, 

särskilt inte med mina ovanor att använda för stora rörelser och ta an tangenten för långt 

ovanifrån istället för från tangenten.  

Jag tog mig an problematiken med mina ovanor genom att fokusera på handledens rörelser, 

till skillnad från i Bach där jag mer tacklade problemen med att hålla fingrarna närmre 

tangenterna. Jag ville med arbetet i Mozart utöver det lägga till att även hålla handleden lugn 

och nära klaviaturen. Vad innebär egentligen en plastisk handled? Jo för min del har det 

handlat om att följa med melodin i handleden med flexibla rörelser utan för stort avstånd till 

tangenten. För att göra det tydligare vill jag ta hjälp av en liknelse. En bil har hjul och ovanför 

s.k. stötdämpare. Stötdämparna i sig har ingen kontakt med väglaget men gör det möjligt för 

hjulen att ha det. På samma sätt kan man tänka kring fingrarna och handleden, fingrarna ska 

ha kontakt med tangenterna, men det är plastiken i handleden som ska göra det möjligt för 
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fingrarna att behålla kontakten. Handledens plastisk är våra stötdämpare i pianospel. Den ska 

följa fingrarna men inte överdrivet i för stora rörelser får då kör bilen av vägen eller fingrarna 

tappar kontakten med tangenten. Det här har jag försökt träna upp genom att se hur minimalt 

jag kan göra rörelserna som jag behöver göra utan att lämna eller hamna för långt ifrån 

klaviaturen. Under processen förstod jag en gång för alla varför jag haft väldiga problem med 

att spela Mozart: jag vill alltför ofta lämna tangenten så fort som möjligt. Det har gjort att 

spelet blivit ryckigt och skapat oönskade accenter i avfraseringen.  

Då jag höll min hand på handleden, gav det samma effekt som då jag höll handen på fingrarna 

i Bach. Det blev ett sätt för mig att förstå när impulsen att lyfta handen kom, och på dessa 

punkter trycka ner handleden till att vara lugn. På samma gång gav jag genom att hålla handen 

på handleden också en gräns för hur högt handleden fick lyfta sig. Detta är något jag kommit 

att öva på under hela processen med Mozart och troligtvis kommer fortsätta förbättra under 

nästa klassicistiska stycke jag spelar.   

Till en början under instuderingen var pedalen smutsig, drillarna var felaktiga för det ska 

drillas uppifrån enligt praxis, ackompanjemangstämman lät starkare än melodin och pulsen 

var ojämn. Anledningen till att pedalen måste användas sparsmakat i Mozart är just p.g.a. 

ackompanjemanget, det blir helt enkelt för grötigt tillsammans med meloditonerna. Jag gjorde 

många inspelningar för att arbeta med detta och gjorde en stor skillnad efter applicerandet av 

mallen och råd från läraren. Nedan följer inspelningarna på hur det lät före och efter 

arbetandet på detta vis: 

Inspelning: Mozart notexempel 5,6 och 7 – före och efter applicerandet 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI 

Jag fick efter att ha arbetat med svårigheterna i spelandet av Mozart, en större kontroll över 

min kropp och mina rörelser vid instrumentet. Det slog mig plötsligt efter att jag i många 

övningstimmar suttit och försökt koncentrera mig på att vara nära och att spela klart och jämnt 

och tydligt, att inget av det är möjligt utan hjälp av min egen kropp och vikten av mina armar 

och händer. Att sitta mer stilla vid instrumentet har gjort det möjligt för mig att spara energin 

till koncentrationen på de aspekter jag ville förbättra. 

Det är viktigt att hålla koll på vad kroppen håller på med under tiden man spelar. All onödig 

energi som kan medvetandegöras ger desto mer energi över till det som kan förbättras. Med 

en lugnare kropp lyssnar man noggrannare eftersom kroppen har energi över till lyssnandet. 

Gör man en massa onödiga rörelser går den energin till spillo. Aktiviteten är inte bara i 

fingrarna, och vid behov handleden och armen. I vissa lägen ska vi ta hjälp från kroppen, i 

andra ska vi låta den vara stilla. Från arbetet med Mozart har jag förstått att man får mer 

tillbaka av att sitta stilla. Ryckiga rörelser leder till oönskade accenter och stjäl fokus från 

lyssnandet. Det har man aldrig råd med i spelandet av Mozart. Det är färre toner i Mozart än 

vad det är i exempelvis tredje balladen av Chopin som jag kommer ta upp härnäst, och med 

färre toner hörs felen tydligare. Det främsta man ska applicera koncentrationsmallen på i 

spelandet av Mozart är klangen. Klangen är ledtråden till vilka fel du gör och varifrån de 

kommer. Mozarts musik är så välkomponerad att du som interpret inte behöver göra annat än 

utföra notbilden. Paradoxen med Mozart är att så fort du börjar övertolka musiken så förlorar 

den sitt helhetliga värde. Genom att bara öva noggrant att fraseringen blir som den är noterad 

och att varje avfrasering är kontrollerad, mjuk och välavvägd, så låter man den vackra 

musiken tala för sig själv. Det är på samma gång lyxen och lidandet med att spela Mozart: du 

ska förstå och gestalta dess skönhet men inte uppleva den.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI
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F. Chopin – Ballade i Ass-dur, nr 3 

 

Det här stycket har jag övat på och haft undervisning i sedan september 2016. Det är det 

stycke som jag har jobbat mest med av de verk som jag tagit upp i det här arbetet. Det är 

också det mest tekniskt och musikaliskt krävande, enligt mig, av de tre. Jag har ett alldeles 

speciellt förhållande till det här stycket. Det var det första stycket jag började jobba med då 

jag kunde spela igen efter att jag ramlat i slutet av november och brutit handleden. Jag har 

haft en unik resa med det här stycket genom att en del som har förbättras i stycket, har gjorts 

under tiden jag inte fysiskt spelade det. Då jag tog upp och började spela det igen, så hade den 

gått igenom en process av mognad jag inte hade kunnat förutse. 

Jag halkade i november månad 2016 och fick tre frakturer i min vänstra handled. Denna skada 

hindrade mig från att öva vid instrumentet under december månad då jag var gipsad. Istället 

fick jag hitta nya sätt att öva, utan att praktiskt kunna utföra det vid instrumentet. En av de 

saker jag gjorde med Chopin-stycket var att memorera det under tiden jag var gipsad. Jag 

satte mig med noterna och analyserade ackorden och föreställde mig hur jag skulle spela det 

då jag kunde. Det här var en ny och svår erfarenhet för mig och skapade mycket frustration 

till en början. Frustrationen att vilja spela och testa fram vissa fingersättningar, klanger och 

fraseringar men inte kunna göra det. Men att sätta sig och ”öva” på sitt stycke mentalt, utan 

instrumentet, måste ha varit nyttigare än jag då förstod. För då jag började spela det igen var 

det vissa saker som hade fallit på plats och blivit bättre. Efter avgipsningen har jag haft 

intensiv rehabilitering för min vänster handled hos arbetsterapeuterna på Södersjukhuset i 

Stockholm, en erfarenhet som varit mycket lärorik då jag fått uppleva vad rätt träning kan 

göra då man ska bygga upp sina muskler efter 5 veckors gips. Jag hade turen att ha en otroligt 

erfaren och kunnig arbetsterapeut som tränat många musiker innan. Jag har därför lärt mig 

mycket om vår hands funktioner, vår arms muskulatur och vikten av att kroppen måste ges 

bästa möjliga förutsättning för snabb återhämtning. Jag har blivit mer medveten om vikten av 

att hushålla med min energi vid övning. Då denna händelse var omöjlig att förutse, kommer 

jag inte gå in mer på djupet än så om det jag har fått med mig från rehabiliteringen. 

Däremot var det en hel del som hade hänt då jag satte mig vid instrumentet och sakta började 

spela igen efter att i flera veckor bara suttit och övat genom att titta på noterna. Några insikter 

som jag tar med mig från den perioden är: 

a) Hur viktigt det är att inte endast se på övning som något som sker vid instrumentet 

utan även då man sitter utan sitt instrument och övar i tanken. Jag blev helt förbluffad 

av hur svårt och ovant det var att öva i tanken. På kuppen fick jag dock träna upp att 

tänka på tekniska hinder och faktiskt tänka att allt är möjligt att med enkelhet utföra på 

instrumentet. Det fick mig också att förstå att vi kan bli av med så många av de hinder 

vi möter i vår övning genom att inte sätta oss bakom instrumentet direkt då vi börjar 

öva på något. Vad menar jag med det? Jo att om du bara sitter med notbilden i din 

hand som din första kontakt med stycket, så tänker du fraserna så som du vill ha dem 

och inte så som du är tvungen att göra dem för att de ligger risigt till i händerna 

exempelvis. Så kort sagt det var en otrolig befrielse att öva med noterna utan 

instrument där tolkningen slapp bli hämmad av vad fingrarna klarar tekniskt. Det är 

något jag vill ta med mig till alla stycken i framtiden, oberoende om jag är skadad eller 

inte. 

b) Konsten att bara använda den vikt och energi vi behöver och inte mer än så. Då min 

arm var svag, förstod jag för första gången hur mycket vikt man egentligen behöver 

för att trycka ner en tangent eller ett ackord. Det är betydligt mindre än man tror och 
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av att endast använda det man behöver kan man lära sig förstå och spara mycket 

energi vid sitt spel. Detta är särskilt applicerbart på svåra partier i stycken som man 

lätt kan få inflammationer och andra skador av om man inte är noga med att inte 

överanstränga sig med för mycket statisk vikt. 

c) Vikten av att inte förlita sig endast på sitt muskelminne vid utantill-inlärning utan ha 

en klar överblick i huvudet för vad som harmoniskt och formmässigt sker i stycket. 

Jag förstod då jag provade att testa att spela lite på ett bord i början att fingrarna 

egentligen inte hade exakt koll på vart de skulle utan bara hade spelat på muskelminne 

vid instrumentet. Detta är farligt av två anledningar. För det första: om du övar in fel i 

muskelminnet så är de nästintill omöjliga att få bort sen. För det andra: vid ett 

framförande kan vad som helst ske, och när nerver och stress börjar spöka inför ett 

framförande är muskelminnet det minst pålitliga. Så att veta harmoniskt och 

musikanalytiskt vad som sker är en livboj för oförutsägbara händelser vid 

framförandet, inte bara för att det ger större chans att spela rätt, men också för att du 

då har studerat in verket grundligt och kan ha fått en ännu solidare grund för din egen 

interpration av det från analysen. 

Eftersom jag har ett något annat upplägg med det här stycket än med de två tidigare, kommer 

jag även ha ett annat upplägg för redovisningen av arbetet med stycket. Jag kommer här 

nedan redogöra vilka kritiska partier jag behövt jobba extra med. Men då detta inte är ett verk 

jag använder som övningsexempel utan som framförandeexempel, kommer jag slutligen att 

göra två inspelningar av hur jag spelade stycket i sin helhet under två olika framföranden. 

Mitt fokus har legat på förberedelsen för framförandet. Jag kommer därför inte redovisa några 

inspelningar av det klingande slutresultatet i övningsrummet utan bara under framförandet. 

Jag kommer dock som ovan gå igenom hur jag övat och med vilka metoder. Efter första 

framträdandet gjorde jag en analys över vad som gick bra och vad som fortsatt var osäkert och 

slutligen en andra inspelning för att se om jag lyckades förbättra mig ytterligare med mallen, 

råden men framförallt viloperioden då jag endast övade genom att sitta och analysera och 

tänka stycket i huvudet.  Resultatet av det arbetet kommer jag beskriva mer under ”Resultat 

och analys”. 
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Notexempel 8: takt 1-20 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i takterna 1-20 är: 

 Mål: Flexibilitet i fraseringen och plastik i handleden. Ett sångbart legato uppnås 

genom en handled som kan följa melodin och flexibilitet i frasen innebär att släppa 

den fri och fånga in den i ett smakfullt rubato. En förutsättning för detta är att inte låta 

taktstreck eller snabba rytmer bromsa upp frasen i sin helhet. 

 Klangkontroll - det har varit det som jag har lagt min koncentration på, och jag har 

övat på klangkontrollen med hjälp av en prioritering av vilken stämma som är 

viktigast, både i egenskap av melodi och harmonik. De första takterna har för mig 

varit det svåraste i hela stycket att forma som jag vill klangligt. Jag har därför i varje 

takt bestämt vilken stämma som måste höras starkast och kontrollerat att det klangligt 

låtit så i takterna 1-8. 

 Pedalisering – en svårighet med pedaliseringen i Chopins musik är att det inte får bli 

för mycket pedal, så att det låter grumligt. Jag har fokuserat på att öva så att pedalen är 

ohörbar i byten och ren i ackorden, särskilt i avfraseringar (t. 9-14, t. 17-20) 

 Repetition - upprepning 5 ggr felfritt i varje parti motsvarande de notexempel jag 

visar. Jag har då detta är ett stycke för framförande även lagt till att spela igenom 5 ggr 

utantill. 

 Oekonomiska rörelser – jag har koncentrerat mig på att hålla en samlad hand med 

knogarna synliga som ett sätt att undvika för stora rörelser med hela handen. På så vis 

är jag nära till klaviaturen utan onödigt yviga rörelser som skapar oönskade accenter 

(t. 1-8, t. 11-12, t.16-20) Det första jag började koncentrera mig på är att kontrollera 

noggrant att ingen frasstart börjar med en accent som exempelvis sextondelsrörelsen i 

takt 14. Jag behöll principen och övade varje ny frasstart på det här sättet koncentrerat. 

 Onödiga stopp – Jag har undvikit ännu mer än i de två tidigare styckena att stoppa 

innan taktstrecket. Jag har därför koncentrerat försökt lyssna så att en ny harmonik får 

mer betoning/tid efter takstrecket men inte före på ett sätt som stoppar flödet (t. 1-8, t. 

17-20). 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen med följande tillägg i takterna 25-37 är: 

 Förflyttningar av ackord – vara på plats på tangenterna innan och ha tangentkontakt 

före nedtryckningen för att på så vis spela säkrare, felfritt och med bättre kontroll över 

klangen (t. 26-33). 

 Handens läge – öva koncentrerat på att inte komma högt ovanifrån till tangenten vid 

positionsbyten. Uppmärksamt lyssna på att tummen inte startar med en accent och 

hålla handen nära tangenterna (t. 30-35). 

 Lyssna på varje ton – en jämn drill uppnås genom rätt energimängd in i drillen från 

handen, se till att drilla hela vägen fram till nästa ton, så att drillen inte stannar innan 

nästa ton.  Jag har lagt min koncentration på att lyssna på varje ton i de brutna 

ackorden så det inte uppstår onödiga accenter på någon ton. Jag fokuserar även på att 

övergången från drillen vidare till nästa ton inte blir accentuerad i takterna 25-33. 

 Fingerlegato – Chopins musik mår bäst av subtilt användande av pedalen där varje 

harmoni klingar rent. Jag har därför försökt att undvika för mycket pedal i lägre 

registeren på pianot (t.36). 

Notexempel 9: takt 25-37 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen med följande tillägg i takterna 48-63 är: 

 Oekonomiska rörelser i handleden – jag har haft ovanan att då jag ser en båge göra 

alltför stora upp-och-ner-rörelser med handleden. Jag har koncentrerat mig på att 

kontrollera att jag inte gör detta i takterna 54-61 genom att hålla handleden helt stilla. 

 Fingerlegato – de förslag som är i takt 55, 57,59, 61 och 62 har accentuerats ofrivilligt 

då jag spelat. Ett råd från undervisningen var att spela förslaget med fingret förberett 

på tangenten för att undvika att förslaget blir accentuerat. Jag har därför noga 

fokuserat på att inte lyfta fingret innan förslaget utan i stället ha det förberett, vilande 

på tangenten. 

 

 

 

 

Notexempel 10: takt 48-63 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i takterna 74-88 är :  

 Inte spela för korta fraser – jag har i undervisningen ofta fått höra att jag hindrar frasen 

från att flöda vidare genom att jag bromsar in tempot på ett oorganiskt sätt. Jag har 

lagt uppmärksamheten på att lyssna så att jag inte gör stopp och inbromsningar vid 

ackord som ska lösas upp så frasen kan flyta på (t.79-88). 

 Förflyttning av ackord – förberedelser av ackordet genom att vara på plats på 

tangenten och se till att gå till botten av tangenten för att få en fri arm är något jag 

koncentrerat mig på i takt 86-87. På så vis får jag större klangkontroll och mindre 

felspel om jag är på tangenten innan den trycks ner. När jag tagit hjälp av armen, har 

jag kunnat känna mig friare i händerna genom att svänga ut med armbågarna och 

kontrollera att armen verkligen är avspänd då jag går in i tangenten. Det har jag 

därefter repeterat 5 ggr felfritt. 

 Fingerlegato med hjälp av fri arm – i stora ackord under styckets gång går det inte att 

använda för mycket pedal. Därför har jag vid de tjockare ackorden behövt förlita mig 

mer på ett fingerlegato, eller armlegato. Legatot blir svårare att uppnå om armen inte 

hjälper till genom att vara avspänd och göra en lätt rörelse utåt från armbågen. Den 

friheten i armen ger bättre klang och gör det bekvämare att utföra legatot samt den 

frasering och avfrasering jag önskar i takterna 84-87. 

Notexempel 11: takt 74-88 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i takterna 116-123 är: 

 Mål: Spela jämna sextondelar med flexibel och avspänd handled. Det är av yttersta 

vikt i det här partiet. Dessutom är det viktigt att inte accentuera långa brutna ackord i 

egenskap av förslag när de kommer i ackompanjemanget (t. 115, 118 och 122) 

 Frasering av långa förslag – Jag har i det här partiet fokuserat på att inte starta de långa 

förslagen med en accent och att spela dem lätt och snabbt in i ettan. Jag har tänkt över 

vilken energi jag behöver gå in i dem med då de både är som en svans till föregående 

fras och starten på nästa fras. Hur jag fördelar energin så att frasen klingar organiskt i 

övergångarna är det jag lagt min uppmärksamhet på och repeterat många gånger i 

takterna 117-125. 

 Pianotekniskt arbete med min tumme - i de långa förslags-arppeggiona i takterna 118 

och 122 har jag fokuserat på att fixera tummen och starta arpeggiot något innan slaget 

för att hinna i tempo till högsta tonen som är ettan i nästa takt.  

 Repetition och finslipning: varje punkt har jag upprepat felfritt 5 ggr och vid fel har 

jag nollställt räkningen. 

 Lyssnandet – om än detta parti går i ett relativt snabbt tempo, har jag övat det 

långsamt och metodiskt genom att lyssna på varje ton som om det var en melodi. 

Notexempel 12: takt 116-123 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd 

i undervisningen i takterna 126-135 är: 

 Mål: Jämna sextondelar som klingar mjukt och melodisk fraserat. Det här är ett 

exempel på det jag nämnde i avsnittet om Bach: att de principer som man övar på i 

hans musik är till hjälp också i många andra kompositörers musik. Sextondelarna i 

Chopin ska klinga lika jämnt som sextondelarna i Bachs preludium. Jag har via det 

arbetet lättare att höra då det klingar ojämnt i Chopin och därmed arbeta med det.  

 Övergångar utan stopp – Det ligger en svårighet i att spela jämna övergångar mellan 

takterna 126 och 130, eftersom det är tummen som ska ha ett legato mellan två toner 

och då är det viktigt att inte göra något lyft utan glida med tummen mellan de två 

tangenter som ska göra legatot. 

 Jag har lagt min uppmärksamhet på att öva varje ton starkt in i instrumentet så att det 

först blir tydligt och felfritt, och sedan svagare med mjukt legato så det klingar 

melodiskt och mjukt. Detta för att ha en chans att med stor vikt vila i instrumentet och 

sedan avgöra hur mycket vikt jag behöver och hur den ska fördelas mellan händerna.  

 Jämna drillar – jag har haft en särskilt utmaning med drillarna i detta parti. Jag har 

koncentrerat mig på att det inte ska stanna upp i övergången till nästa ton i drillarna i 

takterna 134-135. Detta ställe är det första ställe i hela stycket där en drill överlåts 

vidare till andra toner fyra gånger om innan drillen till slut är framme. Att hålla en i 

stort sett fyra takter lång drill, har varit en utmaning tekniskt. Jag började öva på det 

genom att första ta bort drillar och endast spela meloditonen med förslagen för att få 

grepp om ramen. Sedan lade jag till drillarna en i taget och fokuserade på att drillen 

inte skulle stanna upp innan förslaget tog över. Då detta fortsatt inte klingade bra, 

Notexempel 13: takt 126-135 
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började jag efter råd från min lärare tackla problemet från vänster hand genom att 

spela helt raka och jämna åttondelar som inte väntar på drillen utan fortsätter oavbrutet 

och utan accenter för att inte hindra drillen. Detta tog många timmar att reda ut och det 

tog flera veckor innan det blev en förbättring. 

 

Notexempel 14: takt 167-183 
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Det jag arbetat med att förbättra i mitt spel med hjälp av koncentrationsmallen och råd i 

undervisningen i takterna 167-183 är: 

 Mål: Att hålla huvudet kallt är det viktigaste i det här partiet. Med det menar jag att 

planera och se framför sig vad som kommer härnäst minst en takt i förväg. Det är 

styckets tekniskt mest krävande del och kräver totalt fokus och en vana att tänka några 

takter i förväg för att kunna genomföra felfritt.  

 Positioner/ förflyttningar: Min koncentration har fokuserat på tre skilda aspekter i 

arbetet med denna krävande sida. 

- I takterna 167-172 där höger hand växlar mellan två olika lägen för gisset, har jag 

fokuserat på att tummen och lillfingret byter ton så tätt som möjligt med en samlad 

hand nära klaviaturen, samtidigt som basen spelar melodin i överstämman i 

vänster hand (tummen) legato och sångbart. För att få tummen mer hörbar så har 

jag just här, till skillnad från i många andra partier i stycket, fått rådet att lyfta 

tummen och falla ner på tangenten ovanifrån för att förtydliga melodin som 

tummen har. 

- I takterna 173-178 har jag fokuserat på positionsflyttningen i vänsterhanden. Den 

är svårare än höger, eftersom avstånden i vänster handens hopp är längre. Det 

främsta råd jag tagit med mig från undervisningen till att öva på detta är att 

fokusera på att hela tiden veta vart jag ska härnäst, att visuellt och harmoniskt 

(ackordanalys) veta vart jag ska och till vilket ackord. På så sätt ser jag tangenten, 

håller mig nära klaviaturen och tar närmaste väg till att förbereda fingret på den 

tangenten innan jag spelar. Så minimerar jag också risken att spela fel och komma 

åt fel toner på vägen mellan positionerna. Jag har i långsamt tempo övat att vara på 

plats innan och tänka före vilket ackord som kommer härnäst, flytta handen och 

sedan spela. 

- De allra mest krävande takterna är 179-183 där höger hand och vänster hand är 

lika svåra och båda ändrar positioner åt olika håll. Jag startade med att koncentrera 

mig på att öva var hand för sig såsom jag beskrev ovan med förberedelse inför 

kommande ackord och ny position. Därefter lade jag uppmärksamheten på en takt i 

taget där jag upprepade harmoniken till nästa ackord. Avslutningsvis tog jag två 

takter i taget, så tre takter i taget och slutligen hela passagen som en enda lång fras 

ner till starten på codan.   

 Upprepa och repetera: Det enda sätt jag kunde förbättra de passager som jag beskrev 

ovan var genom att lägga koncentrationen på att upprepa och upprepa varje parti, varje 

dag kontinuerligt.  Jag upprepade proceduren som jag beskrev ovan var takt för sig 

felfritt 5 ggr innan jag gick vidare till nästa takt. Sedan tog jag de två takterna felfritt 5 

ggr innan jag gick vidare till tre takter felfritt och slutligen hela passagen felfritt 5 ggr. 

Då jag nått detta stadium lät jag det vila 3 dagar innan jag upprepade hela proceduren. 

För varje gång blev det säkrare och finslipades mera men vid framförande finns det 

ändå aldrig någon garanti att det funkar även om det gjort det i övningsrummet. 

Summering 

Det jag har beskrivit ovan, att öva på balladen på det här viset, har vart en lång, intensiv och 

ofta frustrerande process. Tekniskt spelade jag från början hackigt, fragmenterade upp fraser, 

hamnade ofta på fel toner för att jag inte var förberedd på vart jag skulle härnäst, handleden 

var stel och min kropp var spänd och hindrade det jag spelade från att klinga ut vackert och 

mjukt. Det var inte ”bekvämt” att spela stycket, min hand och underarm gjorde oftast ont efter 

de mest krävande partierna. Chopin kräver flexibilitet och plastik i handleden och armen, så 

kort sagt var det mycket arbete just med handleden som behövde förbättras. Jag följde min 
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lärares råd och vi var mitt i processen och hade precis börjat komma på rätt väg och se en 

utveckling då jag halkade och var tvungen att ta en paus i spelandet. Men när jag började 

spela igen efter pausen, var stycket som sagt på en helt annan nivå och hade mognat av den 

övningen som jag beskrev tydligt i inledningen till avsnittet om balladen. Då kunde jag 

fokusera mer noggrant på att följa mallen och råd från undervisningen och stycket utvecklades 

till att till slut ge mig friheten att interpretera det till att klinga som om det vore mitt eget 

stycke.  

Inspelningar: Chopin före och efter  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI 

Jag upplevde mindre problem med koncentrationen när jag fokuserade på att tänka på ett visst 

antal takter åt gången med specifika indikationer på vad jag behövde förbättra. Jag fick 

mindre ont i armen av att kontrollera mina rörelser till att vara mer ekonomiska och på så vis 

sparade jag energi. Jag spelade ett mindre parti, pausade och tog nästa parti. På så vis är det 

enklare att hålla uppmärksamheten när du varierar vad du fokuserar på. Dessutom behövde 

jag bygga upp min kondition i vänsterhanden sakta, så jag hade inte råd att sitta för länge 

okoncentrerat. Ett svårt verk som detta klarar inte att övas genom att spelas igenom 5-6 

gånger utan att systematisera vilka partier du övar vilka dagar.  Det har därför varit ett nytt 

steg för mig i övningen att endast ta vissa partier en dag, och andra partier en annan dag. Det 

har också gjort arbetet mer stimulerande att då du övat på ett visst parti, låtit det vila och 

sedan återkommer till det så har det oftast blivit bättre.  

Vår övning är vårt arbete. Vi arbetar med våra stycken och strukturerar upp dem efter en plan 

för att kunna genomföra dem så väl som möjligt. Men, ett resultat i övningsrummet är inte 

alltid lika med samma resultat vid framförandet. Då jag har gjort mina tidigare inspelningar av 

Bach och Mozart har jag kunnat lyssna och göra om många gånger innan jag slutligen nöjde 

mig med en inspelning. Vid framförande är det annorlunda. Du har en enda chans och kan 

inte som i övningsrummet göra om tills du blir nöjd. 

Det har varit en av svårigheterna med inspelningarna till balladen att även då flera partier har 

fungerat väl i övningsrummet har de vid framförande inte blivit exakt som jag velat. Detta har 

berott på att vid framförandet skiftas mitt fokus ibland till aspekter jag inte är van att tänka på 

p.g.a. stresspåslaget som kommer i samband med uppspel. Scenvana är något vi musiker 

måste jobba på för att en dag vara lika bekväma på scen som i övningsrummet. Det jag har 

försökt tänka på i förberedelsen för framföranden är att i spelandet behålla min koncentration 

på samma saker som jag fokuserade på i övningen. På så vis känner hjärnan ”igen sig” och 

kan tackla nervositeten genom att fokusera på dessa igenkännandefaktorer. Jag är övertygad 

om att den enda vägen till att kunna hantera den naturliga nervositet som uppstår i samband 

med framföranden är att omsätta energin som den alstrar i konstruktivt fokus på det man 

behöver koncentrera sig på under spelandet. Hittar man sätt att skifta och kontrollera sin 

koncentration på detta vis kan man kanske en dag uppnå samma resultat på scen som under 

övningen. Det är min förhoppning. För det här arbetet som ställde nerverna till det lite för mig 

under de inspelade framförandena men jag har blivit mycket mer medveten om hur jag kan 

förbereda mig och arbeta vidare med det även efter detta arbete. Jag kommer i kommande 

kapitel att utförligare beskriva lärdomarna som processen har gett mig.  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwtSg_UowoATULrwcd_pQZfU-p0gHWQI
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Resultat och analys 

  

Sammanställning av mina insikter från processbeskrivningen 

 

Tekniska insikter: 

 

 Använd dig av handens egen vikt i avfraseringar. Genom att låta handen bara få vila 

på klaviaturen har du redan en hel del vikt automatiskt, alltså på plats, som hjälper i 

formandet av klangen. Vikt uppnås inte endast genom att fingret kommer ovanifrån till 

tangenten. Så med andra ord, så behöver inte handleden göra en stor upp-och-ned-

rörelse med handleden för att avfrasera och det räcker att den rörelsen görs subtilt 

genom att lyfta och lägga på mer eller mindre vikt av handen själv. På detta sätt håller 

du dig per automatik nära klaviaturen för att få bättre kontroll över din klang. 

 

 Frasering handlar om att strukturera energi, d.v.s. att bestämma var du ska vara aktiv 

och var du ska vara passiv med energin under frasen. När du är aktiv, oftast i bågens 

start upp till kulminationstonen, så ligger du på med vikten. När du sen är passiv lättar 

du upp den vikt du lagt och återvänder mjukt till händernas ursprungliga vikt. Så varje 

fras som vill vara levande och fri i sin utformning måste utgå ifrån att ha punkter där 

musikern är aktiv respektive passiv. Bestäm energimängd, fördela mellan aktiv och 

passiv för att få en mer organisk frasering. 

 

 Ett generellt tekniskt problem jag har är min tumme och dess vikthantering. Min 

tumme har helt enkelt en tendens att felbelasta om jag inte kontrollerar dess hållning. 

Ibland måste jag t.o.m. göra detta manuellt med hjälp av att min andra hand håller ut 

tummen till rätt hållning. Pianotekniskt är tummen central för flexibiliteten och 

stabiliteten i handen, eftersom den är länken mellan handens och handledens rörelser. 

Något jag alltid lägger extra koncentration på under övningen, är att kontrollera att 

min tumme inte felbelastar och ofrivilligt accentuerar vissa toner med sin klumpighet. 

 

 Då jag kommit på mig själv med att slösa energi med för stora ”oekonomiska” 

rörelser och för stora avstånd till klaviaturen, har jag försökt tänka att fingrarna ska 

krypa över klaviaturen likt en spindel. Med det menar jag att nästan inte tillåta alls att 

fingrarna förlorar kontakt med klaviaturen. Denna närhet till instrumentet, har hjälpt 

mig förstå vikten av att vara lugn och stilla i kroppen då jag spelar. Varje rörelse i 

kroppen tar energi som ska ges till en viktigare aspekt nere vid klaviaturen i spelandet. 

 

 

Mentala insikter: 

 En stor hjälp under övningen är att reda ut sina prioriteringar. Jag har en tendens att 

alltid prioritera att det ska kännas bra att spela, men vad jag känner kanske inte är det 

som är nödvändigt och kompositören försökt skriva ner. Alltså gäller det att alltid vara 

noggrann med indikationerna man får från notbilden. Prioritering ett ska vara att så 

troget som möjligt efter sin förmåga spela frasen som den står nerskriven och att inte 

låta tempot vara i vägen. Var trogen notbilden, och använd den som ett hjälpmedel.  
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 Grit är förmågan att envetet ligga på tills man är där man vill vara och har uppnått det 

man vill. Det har många gånger under övningen dykt upp stunder då jag vill resa mig 

upp från mitt instrument och bara ge upp och fortsätta nästa dag av frustration över att 

övning inte verkar leda någon vart. Men det är då jag suttit kvar och envist försökt 

lyssna på varje ton, varje harmoni och gett mig själv all tid som krävs till att verkligen 

höra varje ton, varje ny harmoni. Då det upplevs som att övningen ger föga resultat i 

stunden, är det ett säkert kort att inte ge upp utan spela långsamt gång på gång och 

tvinga mig själv höra varje ton och varje harmonik i långsamt tempo med min fulla 

koncentration. Dagen efter upplever jag att de passager jag övat på detta sätt klingar 

bättre. 

 

 Inför varje fras, då man bestämt sig för hur man vill ha den, ska det på förhand 

bestämmas med vilken energimängd man ska gå in i frasen och hur energin ska 

fördelas. Till min hjälp för att förstå detta har jag tänkt en liknelse som jag hört i 

många år men först nu börjat förstå på egen hand, nämligen andningen. En fras är som 

regel aldrig längre än vad du orkar andas ut, om du måste andas om eller får ont om 

luft, då har du inte valt en ”rätt” och organisk frasering. Detta har jag använt som 

tumregel. Med detta tänk, att du ska kunna andas det du spelar, har jag kunnat relatera 

och associera musiken till något som vi pianister ofta fått höra nämligen att ”sjunga på 

piano”.  

 

 Några av de aspekter jag ville förbättra efter första inspelningen av Chopin var att få 

det att klinga mer fritt och inte så noga utstuderat. Ibland når ett stycke en nivå där 

det inte berör en om man inte gör det till sitt eget. Till skillnad från Mozart och Bach 

där du aldrig får uppleva det du spelar utan endast skildrar det, så kräver Chopin att du 

till slut gör stycket till din egen berättelse, dina upplevelser. Den lyxen har man med 

Chopin till skillnad från Mozart och orsaken till det är att det är två kompositörer från 

två skilda epoker. Chopin är från romantiken där musikern ses som en konstnär som är 

upphöjd nästan till helgonstatus till skillnad från Bach och Mozart som är från 

hierarkins tid där konstnären inte var det högsta i näringskedjan. Du uppmuntras med 

romantikens tankesätt till egen tolkning och att vara individuell och unik med just ditt 

sätt att förstå stycket. Så det främsta jag tog med mig från arbeta på det här sättet var 

just att våga uttrycka och spela det som jag, Bahareh Ahmadi, upplever och tolkar att 

stycket skildrar. 

 

Det har varit till stor hjälp att lära sig kontrollera energin med hjälp av struktur och lite jävlar 

anamma (grit). De insikter jag beskrev utförligt ovan är resultatet av mina nya erfarenheter 

genom det här arbetet. Koncentrationsmallen var ett verktyg som hjälpte mig framåt. Den gav 

mig en modell att lägga upp arbetet på. Att ha en bra pedagog som ger de rätta råden är 

givetvis en annan förutsättning för utveckling i arbetet. Men att själv hitta en mall till att 

gediget strukturera upp och öva på råden är en förutsättning man endast kan skapa själv. 

Mallen har varit den förutsättning jag gett mig själv till att ta vara på råden jag får på 

effektivaste sätt. Jag har lärt känna mig själv och mina egna brister i spelandet ännu mer nu 

tack vare hjälpen att tygla min koncentration till att förstå problemet. Det är genom mina egna 

upplevelser som jag utvecklas, som jag nämnde i inledningen av arbetet. 
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Diskussion 
 

Här kommer jag att redovisa svaren på mina forskningsfrågor. Jag har för att förtydliga satt 

varje fråga som rubrik innan dess svar. 

Fråga 1: Hur kan kunskap om arbetsminnet och dess roll för koncentrationen hjälpa mig vid 

instuderingen och det musikaliska framförandet? 

Jag fick med hjälp från litteraturstudien förståelse för arbetsminnets roll för koncentrationen. 

Därigenom har jag fått bättre förståelse för hur vår koncentration fungerar och med inspiration 

från den sammanställt en mall för att kontrollera koncentrationen bättre och därmed öva 

effektivare för att förbättra mitt spel. Jag har format min övning utefter koncentrationsmallen 

för utan den hade jag inte haft ett tillvägagångssätt att medvetandegöra råden från 

undervisningen och mina egna reflektioner i handling. Genom undervisningen har jag förstått 

vad jag behöver förbättra och hur jag kan öva på det men tack vare den kontrollerade 

koncentrationen har jag lyckats tackla och förbättra det mer effektivt och medvetet.  

Genom mina ändrade rutiner i övningsrummet har jag fått bättre kontroll över mitt 

framförande. När jag övat noggrant och uppstrukturerat har det gett mig bättre kontroll över 

vad jag vill göra och hur jag utför det i spelandet. Vid ett framförande/uppspel då nervositet 

lätt kan ta över, så har jag genom att koncentrera mig kunnat rikta mitt fokus på konkreta 

aspekter från övningen snarare än nervösiteten. Med hjälp av  att jag vet vad jag ska tänka på 

under ett framförande så blir det mindre energi över till nervositeten. På så vis får jag hjälp att 

prestera bättre genom att rikta koncentrationen medvetet på det jag behöver tänka på under 

framförandet.  

Fråga 2: Hur kan en mall för effektivare övning och förbättrat musikaliskt framförande för 

mig själv och andra musiker se ut? 

Jag kunde genom ta reda på hur man tränar upp arbetsminnet och koncentrationen skapa en 

mall för hur man övar upp sin övning och framförande. Den mallen grundar sig på att ha ett 

klart och tydligt mål med vad man vill göra, anstränga sig fullt ut till att utföra det 

koncentrerat, få feedback både genom egna reflektioner och råd från sin lärare samt 

avslutningsvis finslipa och upprepa kontinuerligt vad man lärt sig för att befästa kunskapen. 

Detta är allmängiltigt för alla musiker oavsett instrument och genre. På så vis har jag genom 

en allmängiltig mall för hur hjärnans funktioner tränar uppmärksamhet och koncentration 

kunnat skapa en allmängiltig mall för träning för rätt övning och framförande. Detta hade inte 

gått utan den gedigna litteraturstudien av Torkel Klingbergs böcker och hans och andra 

forskare tidigare forskning om arbetsminnets roll för koncentrationen.  

Så grunduppfattningen som jag utgick ifrån med mitt arbete, alltså att kunskap om hjärnans 

funktioner kan hjälpa mig medvetandegöra aspekter som utvecklar mig som musiker, har till 

viss mån stämt. Detta gäller inte all hjärnforskning, men det som gjorts om arbetsminnet och 

dess roll för koncentrationen har kunnat göra det därför att vi musiker behöver under övning 

och framförande kontrollera vår koncentration för att utvecklas och prestera med vår fulla 

potential.  
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Fråga 3: Hur kan jag därigenom förbättra mitt eget spel genom kontrollerad koncentration på 

repertoaren och dess svårigheter? 

Jag valde tre olika kompositörer vilkas musik tar upp musikaliska principer som jag vill 

förbättra med mitt eget spel. Som en följd av det har jag fått öva koncentrerat på dessa 

aspekter och därför uppnått en förbättring av dem: polyfoni i Bach, artikulation i Mozart samt 

flexibilitet och plasticitet i Chopin. Jag har förbättrat dessa genom att koncentrerat ta mig an 

problematik kring en spänd handlede och mina överrörliga tummar genom att 

medvetandegöra vilka rörelser som hämmar mina musikaliska avsikter då jag sitter vid 

instrumentet. Jag har med hjälp av egna insikter och råd från läraren kunnat tackla ovanorna 

som varit oekonomiska rörelser, obalanserad energimängd i fraseringar och kroppen som ett 

hinder för mina klangliga mål. 

Jag fick efter arbetet med svårigheterna i spelandet av dessa kompositörer en större kontroll 

och förståelse över min kropp och mina rörelser vid instrumentet. När jag satt mer stilla med 

kroppen så fick jag mer energi över till att fokusera på att hålla pulsen, lyssna på klangen och 

kontrollera pedalen. Det fick mig att verkligen förstå hur viktigt det är att tänka ekonomiskt 

med sin rörelse och energi. Ju mer energi du slösar på omedvetna och onödigt stora rörelser, 

desto mindre energi får du över till att lyssna och kontrollera det du spelar. Jag tvingade mig 

själv att främst i Mozart, använda pedalen så lite som möjligt så jag blev tvungen att hela 

tiden fokusera på att förbättra mitt fingerlegato så det verkligen klingade legato. Detta tog jag 

sedan med mig in till arbetet med finger- och armlegatofrasering i Chopin. 

Taktstreck har länge varit som ett mentalt och fysiskt hinder för mig. Mentalt för att jag 

automatiskt har haft ovanan att tänka att där takten tar slut tar frasen slut, vilket långt ifrån 

alla gånger stämmer i dessa verk, och fysiskt för att jag tekniskt tagit för långt tid på mig vid 

taktstrecket in till nästa takt. Denna aspekt har jag övat på med alla tre verken och det är något 

jag lyckats medvetandegöra att jag har ett problem med och därför kunnat förbättra fast det är 

en bit kvar innan jag helt är fri från det mentala hindret med taktstreck. 

Jag har nu med den koncentrationsmallen ändrat mina rutiner i övningsrummet och övar mer 

medvetet. Jag behövde den koncentrationsmallen för att kunna göra det, till att börja med för 

att förstå hur upplägget för vår koncentration fungerar och vilken del av hjärnan som har hand 

om det och hur man tränar den, och vidare för att jag genom den har fått valfriheten att 

bestämma vad jag ska lägga min koncentration på. Det är tack vare det här upplägget som jag 

känner att jag verkligen kontrollerar och förstår mitt eget musicerande och vilka friheter jag 

har som musiker till egna och medvetna konstnärliga val. 

Jag hoppas att jag kommer att kunna fortsätta detta projekt mer på djupet någon gång i 

framtiden. Den kognitiva neurovetenskapen har antagligen hela tiden nyvunna insikter och 

erfarenheter om arbetsminnet och koncentrationen som kan hjälpa mig förstå mig själv som 

människa bättre. Jag vill lära mig mycket mer i framtiden om hur den mänskliga hjärnan 

fungerar och hur vi kan dra nytta av den kunskapen och de möjligheter detta öppnar för oss 

musiker i framtiden. Jag är helt övertygad om att vi nu idag blir mer och mer beroende av 

tvärvetenskapliga forskningsmetoder och resultat då världen blir mer komplex för varje dag 

med nya tekniska och musikaliska framsteg. Jag skulle vilja veta ännu mer om hur vi kan 

tygla och koncentrera vår uppmärksamhet och vårt fokus ännu mer. Hur vet vi att vi 

anstränger oss maximalt? Hur ofta gör man något på ett sätt som ligger på gränsen till ens 

förmåga? Vad kommer framtiden kräva av oss? En sak som är säker är att musicerande har 

tagits upp tillräckligt många gånger i forskning så att vi kan vara lugna med att det är en 

sysselsättning som förbättrar och ökar hjärnans aktivitet.  
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