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Abstrakt 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka en övningsmetod som skulle göra min övning mer 

effektiv och ge mig möjligheten att öva när och var jag vill. Övningsmetoden jag använde mig 

av var visualisering, vilket innebar att studera notbilden och föreställa sig hur fingrarna spelade 

utan att använda instrumentet.  

Processen inleddes med en jämförelse mellan två jämnsvåra stycken som jag spelade för första 

gången, där jag hade visualiserat notbilden samt fingersättningen på endast ett av styckena. Det 

jag kom fram till i jämförelsen applicerade jag efteråt på instuderingen av ett tredje gitarrstycke, 

David Kellners Phantasia i A-dur, där jag fortsatt använde visualisering som övningsmetod. 

Först när jag hade studerat och visualiserat noterna tills jag kunde dem utantill i minnet började 

jag öva med gitarren. Fortsättningsvis övade jag med gitarren parallellt som jag övade med 

visualisering tills stycket kändes instuderat. Jag prövade även denna metod på ett stycke med 

svårare fingersättningar och har redogjort för den processen. Arbetet redovisas i inspelade 

ljudfiler och med noter jag använt mig av.  

Arbetet resulterade i att jag tillgodogjorde mig kunskap om en övningsmetod som hjälper mig 

att vara effektiv, att minimera felspelningar, ha ett mer kontrollerat spel samt att få en djupare 

medvetenhet, både hos mig själv i form av mitt spel och i musiken.  
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Ordförtydligande 
 

I detta arbete använder jag mig av begreppen ”spela fel”, ”fel” och ”felspelning”. Med 

felspelning menar jag när man spelar något oavsiktligt, som inte var planerat. Oplanerade 

händelser är inte medräknade, tex om en sträng skulle gå av. I detta arbete är ”spela fel” och 

”felspelning” enbart relaterat till instrumentspel. Eftersom arbetet handlar om inlärning ligger 

fokus på rätt toner och med rätt fingersättning. Rytm, artikulation och frasering räknas inte 

med i ”felspelning” eller ”spela fel”. 

Att ”spela rätt” betyder att spela det som planerats att spela.
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Bakgrund och ämnesval 
 

Jag studerar klassisk gitarr vid musikhögskolan i Piteå sedan år 2016. Eftersom det vi 

musikstudenter gör mest är att öva, har jag på senare tid börjat fundera på hur det bästa sättet 

för mig är att öva. Det finns en inlärningsmetod som jag har fascinerats av under en längre 

period, nämligen att öva utan att använda instrumentet.  

Den övningsmetoden kallas ibland för visualisering eller mental övning och går ut på att 

musikern inte använder sitt instrument för att öva utan istället studerar notbilden och 

föreställer sig hur fingrarna spelar. Det är en känd övningsmetod1 men för mig är den helt ny 

och den används främst som ett komplement till övning med instrumentet. Anledningen kan 

bland annat vara att man vill avlasta händerna genom att öva utan gitarren, inte har tillgång till 

sitt instrument eller som hjälp att memorera ett stycke.  

Första gången jag fick höra om denna metod var under min studietid på Framnäs folkhögskola 

där jag fick berättat för mig om en metod som en gitarrist hade använde sig av under en 

period där han inte haft möjlighet att spela eller öva. Han kollade istället på noterna och 

visualiserade hur fingrarna rörde sig, tills han kunde spela stycket i minnet. När han sedan 

skulle spela stycket på riktigt kändes det som att han redan kunde stycket fast han aldrig hade 

spelat det förut.  

En annan lärare sa till mig ”Man spelar som man övat, spelar du fel har du övat fel”. Med det 

menade han att om en felspelning skulle inträffa på en konsert innebär det att den 

felspelningen tidigare hade övats in. När visualisering används som övningsmetod är det 

omöjligt att göra felspelningar, på grund av att man inte spelar alls.  

Jag ser flera positiva anledningar till varför visualisering verkar vara en mycket användbar 

övningsmetod, till exempel att ha möjlighet att öva varsomhelst och närsomhelst, att kunna 

öva på ett hälsosammare sätt för händer och fingrar samt att inte öva in misstag. Därför är den 

här övningsmetoden något jag verkligen skulle vilja fördjupa mig i.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Litteratur och uppsats som berör visualisering:1  

Ryan, Lee. F (1984). ”Mind over fingers” ur The natural classical guitar – The principles of effortless playing. 

S. 176 ff. New Jersey: Prentice- Hall, Inc.  

Musgrove Stetson, F. A (2017). ”Visualization” ur Music Memorization for the Classical Guitarist.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

 

Syftet med detta arbete är tredelat:  

• Genom att använda mig av visualisering av notbild samt fingersättning, en för mig ny 

inlärningsmetod, kunna bli en säkrare och bättre musiker. 

• Att identifiera och beskriva vilka för- och nackdelar som uppkommer när visualisering 

av notbild samt fingersättning används som inlärningsmetod.  

• Att tillgodogöra mig effektivare instuderingsstrategier med stort fokus på att inte öva 

in misstag 

 

Frågeställningar  

 

Inlärningsmetoden är för mig ny. Den är helt annorlunda mot hur jag i vanliga fall övar. I 

vanliga fall är min övning ofta effektivt en kort stund för att sedan bli succesivt mer ineffektiv 

ju längre övningspasset pågår. För mig hör ineffektiv övning ihop med dåligt fokus och det 

följs av slarv och misstag. Det betyder att när jag övar ineffektivt övar jag på att vara slarvig 

och att göra misstag. Jag vill veta hur min övning och mitt musicerande skulle påverkas om 

jag så ofta som möjligt övade effektivt och samtidigt var fullt medveten om vilka toner jag 

spelade och med vilka fingrar. 

 Den första frågeställning uppsatsen söker svara på är: 

• Kan jag öva mer effektivt med hjälp av visualisering? 

Jag har tidigare refererat till lärarutsagan ”Man spelar som man övat, spelar du fel har du övat 

fel”. Med denna menades att om en felspelning skulle hända på en konsert innebär det att du 

tidigare har övat in den felspelningen. Genom att till en början endast använda visualisering 

av notbild samt fingersättning som övningsmetod kommer stycket att bli instuderat medan 

felspelningar och slarv kommer att minimeras. Eftersom stycket aldrig har spelats har det inte 

heller uppkommit felspelningar.  

Den andra och tredje frågeställning uppsatsen söker svara på är: 

• Kan jag undvika felspelningar genom att öva med visualisering som metod? 

 

• Vilka för- och nackdelar uppkommer genom att använda visualisering som 

övningsmetod.
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Metod och material 
 

Här presenterar jag de material jag har utgått ifrån och vilka metoder jag använt mig av. 

Genom dessa metoder har jag undersökt och fördjupat mig inom visualisering av notbild samt 

fingersättning, för att kunna förbättra min övning och i slutändan bli en bättre musiker.  

I mitt arbete studerade jag bitar av sammanlagt fyra olika verk. Två enklare gitarrstycken som 

jag kallar för ”övningsstycken”, ett fullständigt gitarrstycke och ett parti från ett fjärde lite 

svårare stycke.  

Musiknoter och litteratur som jag utgick ifrån: 

- Sarabande av Silvius Leopold Weiss, editerad av Michal Lewin, från Grade 6 Guitar 

examination pieces 1998 – 2001, som ”övningsstycke” nummer ett  

- Giuge av Francesco Corbetta, editerad av John Duarte, från Grade 6 Guitar 

examination pieces 1998 – 2001, som ”övningsstycke” nummer två 

- Phantasia in A major av David Kellner, arr Hubert Käppel 

- Preludio från La Catedral av Agustin Barrios, editerad av Raymond Burley 

- Classical guitar pedagogy - A Handbook for teachers av Anthony Glise 

Två ”övningsstycken” 

De båda ”övningsstyckena” är hämtade ur Grade 6 Guitar examination pieces 1998 - 2001, en 

samling gitarrstycken där tanken är att alla styckena ska ha samma svårighetsgrad. Jag ville ha 

stycken som var korta och inte skulle ta för lång tid att lära sig, och därför valde jag att endast 

använda mig av första reprisen ur samtliga två stycken. 

När jag studerade in det första ”övningsstycket”, Sarabande av S. L Weiss, var min 

utgångspunkt att jag skulle studera och visualisera notbilden samt fingersättningen tills jag 

kunde hela stycket i tanken innan jag prövade att spela på gitarren. Jag spelade in mig själv 

när jag spelade stycket för första gången, sedan övade jag på stycket ca 10 minuter och 

spelade sedan in igen.  

”Övningsstycke” nummer två, Giuge av F. Corbetta, gjorde jag ingen instudering på utan jag 

gjorde en inspelning när jag spelade stycket för första gången (avista) och sedan övade jag på 

stycket i 10 minuter och spelade sedan in igen.  

Ändamålet med ”övningsstyckena” var att jag ville se skillnaden på två stycken jag spelade 

för första gången, varav ett av dem hade jag visualiserat tills jag kunde allt utantill. Jag ville 

även pröva tillvägagångssättet jag använde när jag visualiserade noterna, för att sedan kunna 

optimera min inlärning av det huvudsakliga stycket, Phantasia av D. Kellner.  

Phantasia in A-major av David Kellner 

Detta stycke valde jag eftersom det har en enkel notbild då endast två stämmor är utskrivna 

samtidigt och stycket innehåller få tekniska svårigheter. Jag ville inte välja ett för svårt stycke 

eftersom jag var mycket ovan att öva med visualisering. Det jag kom fram till efter 

tillvägagångssättet på ”övningsstyckena” tillämpade jag när jag studerade Phantasia och 

Preludio. När jag hade visualiserat hela stycket började jag att öva med gitarren och använde 

mig av en metod jag kallar för ”mikro-övning”, som också är en slags visualiseringsmetod där 

jag använder gitarren. Det gick ut på att jag först föreställde mig att jag spelade en ton, med 
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exakt fingersättning och sedan spelade jag den. Därefter tänkte jag nästa ton och sedan 

spelade jag den, därefter tänkte jag båda två tillsammans och spelade dem osv. På det viset 

skulle jag minimera felspelningar och misstag. Efter detta prövade jag ut fingersättningar för 

högerhanden och bestämde all musikalisk information så som frasering, artikulation, agogik 

samt dynamik. Jag antecknade informationen i noterna för att sedan öva på det genom 

visualisering, likt hur en dirigent övar utan sin orkester. Jag övade med visualisering parallellt 

med gitarren tills stycket kändes bra instuderat. Resultatet av slutprodukten redovisar jag 

genom min egen inspelning av Phantasia.  

Preludio av Agustin Barrios 

Det fjärde och sista stycket jag använde mig av är Preludio från La Catedral av Agustin 

Barrios. Ur detta stycke valde jag ett parti med svårare fingersättningar än det som fanns i 

Kellners stycke, för att se hur min metod och mitt tillvägagångssätt påverkades. Eftersom 

ändamålet med detta stycke var att undersöka visualiseringsmetoden på ett stycke med svårare 

fingersättningar valde jag att inte göra någon interpretation, utan endast att öva in noterna 

genom visualisering och sedan med gitarren. Att interpretera stycket skulle inte tillföra något i 

det syftet jag planerade att använda stycket till. Från början hade jag ingen tanke på att göra 

detta fjärde stycke, utan det kom jag på en bit in i arbetet. Resultatet av slutprodukten visar 

jag genom min egen inspelning av Preludio. 
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Processbeskrivning 
 

Litteraturstudie 

Som bakgrund till det här arbetet har jag läst ur boken Classical guitar pedagogy – A 

handbook for teachers skriven av Anthony Glise (1997). Som titeln antyder ska boken 

fungera som en handbok för gitarrlärare, med information och idéer om pedagogisk övning 

och övningar för gitarrister. Jag har läst ett kapitel; Mental control over the sound, som 

handlade om hur minnet fungerar i musikaliska sammanhang och där berörs även 

visualisering.  

I boken beskrivs tre olika sätt om hur (i musikaliska sammanhang) minnet fungerar; 

Ljudminne, muskelminne och mentalt minne.  

Mentalt minne: Att kunna spela ett helt stycke i tanken innebär att vara helt medveten om 

allt som händer i stycket. Om man som musiker inte kan göra detta med det specifika stycket 

innebär det att musikern förlitar sig på muskelminnet eller ljudminnet, vilket är två 

huvudorsaker till minnesluckor under uppspelstillfällen.  

Muskelminne: När endast muskelminnet används spelar fingrarna per automatik while the 

player simply sits back and watches, men om fingrarna plötsligt skulle hamna i fel position 

tappar instrumentalisten bort sig.  

Ljudminne: instrumentalisten har lärt sig hur stycket låter, men om det kommer en felaktig 

ton bryts koncentrationen och hon tvingas avbryta för att hon inte kommer ihåg vad som 

kommer härnäst.  

Boken beskriver två sätt att öva för att motarbeta minnesluckor, varav den ena är ”mental 

övning”. Musikern ska då sitta utan sitt instrument och mentalt spela musikstycket. Det är 

viktigt att musikern inte bara hör musiken i huvudet, utan att hon också kan se och föreställa 

sig vad händerna gör. Det andra sättet är att sitta med gitarren men att endast spela stycket 

med vänsterhanden2. Om musikern kommer till ett parti i stycket där hon inte minns vad som 

kommer härnäst, betyder det att hon inte är fullt medveten om vad som pågår. 

Jag kan relatera till det Glise säger om minnesluckor. En bekant känsla för mig är att kunna 

ett stycke flytande bra, men så fort jag tänker på vad det är jag spelar tappar jag bort mig. 

Orsaken är att jag egentligen inte vet vad jag spelar, det är bara musklerna som minns. Glise 

menar att det är viktigt att visualisera hur fingrarna spelar och inte bara läsa noterna och höra 

musiken, vilket jag också håller med om. Om inte fingersättningarna också visualiseras 

kommer inte övningsmetoden att hjälpa musikern att bli medveten om vad exakt fingrarna ska 

spela, bara hur det ska låta.  

 

 

                                                           
2 Eftersom högerhanden är den hand som slår an strängen, klingar det ingenting när endast vänsterhanden 
spelar. 
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”Övningsstycke” ett: 

SARABANDE 

Edited by Michael Lewin                         Sylvius Leopold  

     Weiss (1680-1750)

     

 

 

 

 

 

 

Under 10 dagar har jag studerat noterna till Weiss´s Sarabande, första reprisen. Stycket är 

hämtat ur Grade 6 Guitar examination pieces 1998 – 2001, en samling gitarrstycken där 

tanken är att alla stycken ska vara lika svåra.  När jag visualiserade dessa noter jobbade jag ca 

fem minuter åt gången, det var svårt att hålla fokus längre än så. Därför övade jag många men 

små pass istället för långa och färre, som jag i vanliga fall gör när jag övar. Jag hade aldrig 

förut övat på detta sätt, det var för mig väldigt ovant och tog därför lång tid. Det krävdes att 

min omgivning var stillsam, annars kunde jag inte fokusera och även då kändes det som att 

tankarna gick otroligt segt. Jag liknar känslan med att försöka springa i vatten som når upp till 

axlarna. Det blev lättare och lättare efter arbetets gång. 

Jag började med att lära mig de första tonerna i minnet, tills jag kunde den första frasen 

utantill. Fortsättningsvis studerade jag ton för ton tills jag kunde den andra frasen också. 

Ibland visualiserade jag bara ett ackord, ibland en hel rad eller bara en viss förflyttning. Jag 

övade med metronom på långsamt tempo för att vara säker på att jag gjort rätt rytm. Jag 

tyckte att det var svårt att visualisera i ett högt tempo men det var heller inget som jag 

 

cm 
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 fokuserade på. Det hade ingen betydelse hur snabbt eller långsamt jag visualiserade, så länge 

alla toner och fingersättningar var rätt.  

När jag kände att jag lärt mig stycket så bra som möjligt bestämde jag mig för att spela 

stycket för första gången, samtidigt som jag spelade in. När jag spelade, full av förväntan, 

gick det inte alls lika bra som jag hade hoppats på. Även om huvudet var med så hängde inte 

fingrarna med. Jag hittade inget tempo och tappade notvärden. Det kändes som att fingrarna, 

speciellt i högerhanden, inte visste var strängarna var, och som om vänsterhandens fingrar var 

långt efter min tankegång.  

 Första genomspelningen: https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovningsstycke-1-

sarabande/s-zEymM  

Givetvis blev jag lite besviken när det inte fungerade, men det fick mig också att inse att om 

jag vill undvika felspelningar är det ingen bra idé att börja med en genomspelning. Jag 

fortsatte med att öva på varje takt ca fem gånger, jag började med den sista takten och jobbade 

mig genom hela stycket och efter max 10 minuter blev det en stor skillnad. Nu kändes det 

som att fingrarna gjorde det jag ville att dom skulle göra. Såhär lät det efter att jag övat med 

gitarren i 10 minuter: 

https://soundcloud.com/cecilia-edman/saraband-efter-10-min/s-Og5xw  

En anledning till varför högerhanden inte hängde med är antagligen för att jag aldrig 

visualiserade fingersättningen för den handen. När jag bestämmer fingersättning för 

högerhanden vill jag gärna prova olika kombinationer innan jag bestämmer mig, och ta den 

som känns bäst. Eftersom jag inte får spela stycket är det svårt att veta vilken kombination 

som faktiskt känns bäst, och att gissa sig fram för att lära sig fingersättningar och att sedan 

ändra på dem tycker jag är motsatsen till att vara effektiv. Därför fokuserade jag på 

vänsterhanden till en början, där har jag inte lika stort behov av att använda gitarren för att 

välja ut fingersättning. När jag väl har börjat öva på stycket med gitarren kan jag välja ut 

fingersättningar för högerhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovningsstycke-1-sarabande/s-zEymM
https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovningsstycke-1-sarabande/s-zEymM
https://soundcloud.com/cecilia-edman/saraband-efter-10-min/s-Og5xw
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” Övningsstycke” två: 

GIGUE 

 

Edited by John Duarte   Francesco Corbetta (1615-1681) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ”övningsstycke” nummer två valde jag Gigue, skrivet av Francesco Corbetta. Stycket är 

från samma samling som ”övningsstycke” nummer ett, Grade 6 Guitar examination pieces 

1998 – 2001. Detta stycke valde jag för att det liknade det föregående. Det som skiljer de båda 

styckena åt är tempot, vilket jag ändå inte tog hänsyn till. Tempot i Gigue ska vara betydligt 

snabbare än i Sarabande, men jag spelade båda i långsamt tempo för att de skulle bli så lika 

varandra som möjligt för att jag bättre skulle kunna jämföra hur visualiseringen påverkade 

inlärningen. Jag gjorde en inspelning när jag spelade Gigue avista. Sedan satte jag en timer på 
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10 minuter och övade takt för takt, lika lång tid som jag använde på förra stycket. Därefter 

spelade jag in igen.  

Första genomspelningen: https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovninsstycke-nr-2-giuge/s-

B8ev1  

Efter 10 minuter: https://soundcloud.com/cecilia-edman/giuge-efter-10-min/s-wE5ZO  

Det hörs att det är avista, det lät inte bra. Det gick fortsatt dåligt genom hela stycket, jag 

gjorde många missar, fick stumma toner och spelade på fel strängar. Tanken var att ta ett 

tempo som liknade det jag hade i ”övningsstycke” nummer ett, men trots det långsamma 

tempot kände jag mig stressad. Jag glömde bort att börja med ett stadigt tempo, istället 

skiftade jag drastiskt mellan olika tempi. Det ostadiga tempot kan ha berott på att jag blev lite 

nervös när jag skulle spela in och kände mig jäktad att börja spela. Efter att jag hade övat i 10 

minuter kändes stycket stabilare, men det fanns ändå mycket som var dåligt. Jag var inte 

längre stressad när jag spelade, men jag hade fortfarande ingen riktig koll på vad jag gjorde 

teknikmässigt. 

Jämförelse och lärdom av ”övningsstycke” ett och två: 

Det var en stor skillnad på ”övningsstycke” ett och två. Även om det inte gick lika bra som 

jag hade tänkt första gången jag spelade Sarabande hade jag ändå en känsla av lugn och att 

jag visste vad jag spelade. Jag var medveten om exakt vilka toner samt fingersättningar jag 

spelade och stycket kändes mycket bekant, jämfört med Gigue där jag inte hade någon aning 

om vad som pågick. Efter 10 minuter var jag bekväm med att spela Sarabande, med tanke hur 

kort tid jag hade spelat. Efter 10 minuters övning på Gigue var jag långt ifrån lika säker som 

jag var efter 10 minuters övning på Sarabande.  

Slutsats: Att jag visualiserade innan jag övade på gitarren visade sig vara mycket effektiv. Jag 

fick även en tydligare inblick om hur jag ska gå tillväga när jag börjar studera Phantasia. Att 

öva in sista takten, sedan näst sista etc. kommer resultera i att man spelar mot det som är mer 

familjärt istället för det som är mer främmande, vilket är bra. När man övar ett parti är det lätt 

hänt att efter det partiet så fortsätter man att spela på det som kommer efteråt, kanske 

tillochmed hela stycket. Om stycken inte ännu är instuderat kommer sådana genomspelningar 

bära med sig felspelningar och slarvighet. En lösning på det kan vara att övat bakifrån, för då 

spelar man mot det man redan kan.  

https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovninsstycke-nr-2-giuge/s-B8ev1
https://soundcloud.com/cecilia-edman/ovninsstycke-nr-2-giuge/s-B8ev1
https://soundcloud.com/cecilia-edman/giuge-efter-10-min/s-wE5ZO
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Instuderingen av Phantasia i A-dur av David Kellner: 

/
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Innan jag började öva detta stycke hade jag aldrig lyssnat till det tidigare. Det var ett medvetet 

val att välja ett stycke jag inte hade hört förut, med anledningen att jag lättare skulle kunna 

fokusera på att endast visualisera hur fingrarna spelade och inte hur tonerna lät.   

Det här stycket visualiserade jag under ca en och en halv månad med målet att jag skulle lära 

mig allt utantill, utan att spela stycket på gitarren. Till en början gick det trögt och långsamt 

men lyckligtvis blev det lättare och lättare allt eftersom jag blev mer van och bekväm i att 

arbeta på det här sättet, som är väldigt annorlunda jämfört med hur jag vanligtvis övar. Jag 

studerade och visualiserade noterna tills jag kunde stycket partivis utantill. Mitt fokus höll 

aldrig så pass att jag kunde visualisera mig igenom hela stycket från början till slut utan att ta 

en paus. Jag kunde hela stycket i huvudet, men jag var tvungen att dela upp det i delar när jag 

skulle göra ”genomspelningar” med visualisering. Exempelvis, om jag visualiserade 10 takter 

var jag sedan tvungen att ta en liten paus, sen kunde jag visualisera nästkommande 10 takter 

och därefter ta en till paus etc. 

När jag kände mig färdig med visualiseringen började jag att öva med gitarren. Först spelade 

jag den sista tonen, därefter näst sista tonen följt av den sista etc. Genom hela stycket använde 

jag mig av en metod jag kallar ”mikro-övning”. Det innebär att jag endast övade små partier i 

taget, två eller tre toner åt gången som är exakt planerade. Innan jag spelade dessa toner 

stannade jag upp och visualiserade exakt hur jag skulle spela tonerna, sen spelade jag och 

repriserade, visualiserade nästa steg och återupprepade det etc. Genom den här metoden 

tänkte jag att min inlärning skulle bli exakt som jag planerat och metoden hjälper mig att bli 

medveten om exakt vad jag spelar. ”Mikro-övningen” gick bra och var väldigt effektiv, det 

var dock krävande att hålla ett hårt fokus, vilket var nödvändigt. Det hände lätt att tankarna 

for iväg och det innebär samma sak som att spela utan att tänka. Jag ansträngde mig att inte 

spela något annat än det jag noggrant planerade och tänkte ut innan, och för det allra mesta 

gick det bra.  

För att motivera mig själv till att hålla ett nog hårt fokus när jag övade med ”mikro-övning”, 

förde jag anteckningar varje gång jag spelade ett fel. Det blev ingen lång lista med 

anteckningar, den skulle ha blivit betydligt längre om jag hade antecknat felspelningar när jag 

övat i vanliga fall. 100 procent av anteckningarna berodde på att jag inte hade planerat vad jag 

skulle spela när jag skulle upprepa 

något som jag nyss hade spelat rätt, och 

att jag kom på mig själv först när det 

blev fel. En av anteckningarna var en 

och samma ton som jag hade spelat fel 

på tre gånger, jag spelade f istället för 

fiss.    Fig 1: Kellner Phantasia, takt 111-112 (1996, s 6) 

 

Det berodde på att jag hade visualiserat fel ton och det upptäckte jag först då, när det blev fel. 

Det visar hur stor påverkning visualiseringen faktiskt har. Men som sagt, var anteckningarna 

bara en metod för att hjälpa mig att hålla fokus. 

När jag övat med ”mikro-övning” genom hela stycket prövade jag ut fingersättningar för 

högerhanden, som jag fortsatte att öva både med visualisering och med gitarren. Parallellt 

med att jag övade högerhandens fingersättningar övade jag på stycket med gitarren för att 



 

12 

muskelminnet skulle få arbeta. Jag upplevde att det var svårare att visualisera fingrarna i 

högerhanden än i vänsterhanden. Det är mycket möjligt att det beror på att jag vanligtvis 

lägger mer fokus på vänsterhanden, där jag nästan alltid har exakta fingersättningar. 

Högerhandens fingersättningar skriver jag oftast ut på svåra eller snabba passager, eller när 

något krånglar. Ännu svårare var det att visualisera båda händerna samtidigt men även där 

gick det gick bättre och bättre. När jag visualiserade båda händer samtidigt krävdes det att jag 

tog det mycket långsamt, ton för ton. Jag visualiserade en hand i taget och sedan båda 

tillsammans.  

Såhär antecknas fingersättningarna: 

 

 

 

  

Likt hur en dirigent instuderar bestämde jag hur jag ville ha interpretationen och antecknade 

all musikalisk information, så gott jag kunde. Jag övade på att dirigera stycket och sjunga 

melodierna för mig själv i huvudet. Fortsättningsvis använde jag mig av gitarren och övade på 

att uttrycka det jag ville. När jag övade med gitarren blev det att jag efter ett tag ändrade i 

fraseringen som jag hade förutbestämt, på vissa ställen. Andra tillvägagångssätt gällande 

frasering uppenbarades när jag övade med gitarren. Tillexempel denna takt: 

 

Fig 2: Kellner Phantasia, takt 47 (1996, s 4) 

Jag tyckte att det lät fint att gå fram och tillbaka i dynamik under denna rörelse, något jag 

upptäckte när jag spelade med gitarren. (Diminuendot och crescendot är mina anteckningar). 

Ett annat exempel är första takten:  

Fig 3: Kellner Phantasia, takt 1 (1996, s 3) 

Här kom jag på att jag skulle spela de första fem tonerna som en upptakt till den sjätte tonen, 

ciss. Något jag inte hade funderat över innan jag hade övat med gitarren.  
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Jag tror att det tillhör processen gång, att ändra i interpretationen. När jag övar i vanliga fall 

ändrar jag interpretationen ju mer jag övar på det. Den slutgiltiga versionen låter såhär: 

https://soundcloud.com/cecilia-edman/d-kellner-phantasia-a-majorwav/s-qZ4YP  

Jag har inga exempel på inspelningar från övningsprocessen av Phantasia eftersom jag inte 

ville spela igenom stycket för att undvika att göra felspelningar. Om jag skulle haft något 

exempel skulle det ha varit på ”mikro-övningen”, men där spelade jag ungefär en takt i taget 

och det tyckte jag inte fanns någon mening med att redovisa. Jag hade kunnat göra 

inspelningar direkt efter att jag hade övat med ”mikro-övning” och innan jag började med 

interpretationen, men jag såg ingen poäng i det heller och visste inte vad jag kunde redovisa 

genom det.  

Instudering av Preludio ur La Catedral: 

En bidragande orsak till varför jag valde föregående stycke, Kellners Phantasia, var för att 

den hade en enkel notbild, vilket behövdes eftersom jag hade svårt för att visualisera i början. 

Här har jag valt ett stycke som har lite knepigare fingersättningar för att se hur 

visualiseringsmetoden fungerar. Jag valde att inte öva på hela stycket, utan bara ett parti. Jag 

ville undersöka hur visualiseringsmetoden och mitt tillvägagångssätt påverkades av ett stycke 

som har svårare fingersättningar.  

Detta stycke är mycket välkänt och jag hade tidigare testat att spela början av stycket. Därför 

valde jag ett parti i mitten, som jag aldrig tidigare hade spelat. Min tanke var att välja det 

svåraste partiet i stycket men eftersom jag inte skulle spela stycket innan jag visualiserade 

kunde jag inte vara helt säker på att jag valde just det svåraste. 

https://soundcloud.com/cecilia-edman/d-kellner-phantasia-a-majorwav/s-qZ4YP


 

14 

 

            

Det finns många olika editeringar av La Catedral och mer än ett manuskript. Jag har jämfört 

noterna jag hade med två andra versioner, och dem var näst intill identiska, även 

fingersättningarna. Det stod redan många fingersättningar i noterna, och eftersom jag tyckte 

att dem verkade logiska och jag hittade inte på något bättre själv använde jag mig av dem som 

fanns. 

Mitt tillvägagångssätt tänkte jag skulle bli detsamma som det jag använde mig av i 

instuderingen av Kellners Phantasia, men eftersom styckena ser helt olika ut fick jag ändra 

lite på tillvägagångssättet. För att bestämma vilket parti ur stycket jag skulle använda mig av 

visualiserade jag igenom hela stycket för att hitta det som passade mig och arbetet bäst. Efter 

att jag valt ut ett parti började jag med att visualisera sista takten ur det partiet, men redan där 

märkte jag att jag behövde veta hur takten innan såg ut, för att se förflyttningen från 

fingersättningen i takten innan. Därför började jag istället från början med visualiseringen och 

ganska snabbt insåg jag att fingersättningarna för högerhanden var väldigt logiska. Preludio är 

uppbyggt av brutna ackord, och oftast förekommer det ett ackord per takt. Vänsterhanden 

håller ackordet medan högerhanden gör långsamma arpeggion. Nästan uteslutande användes 

fyra strängar per ackord, och jag har fyra fingrar i högerhanden att använda mig av när jag 

spelar, alltså ett finger per sträng. Därefter började jag visualisera båda händerna samtidigt, 

något som jag fick jobba länge med i Kellners Phantasia men som i det här stycket föll sig 

mer naturligt att öva på, med anledning av hur notbilden såg ut.  

När jag skulle spela stycket för första gången övade jag med ”mikro-övning”, men jag började 

från början av partiet denna gång. De tre första takterna var svårast och det har jag fått öva 

mest på. Orsaken till det är att det ligger i högt läge3, och att spela i högt läge har alltid varit 

en svaghet hos mig. Min teknik när jag spelar i högt läge skulle jag behöva förbättra, jag får 

lätt ont i fingrarna och kan inte öva länge på de delarna. Därför varvade jag visualisering, 

”mikro-övning” och övning med gitarren för att inte få ont i fingrarna, och resultatet blev jag 

nöjd med.  

                                                           
3 Högt uppe på gitarrhalsen, nära gitarrkroppen.  
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Det som var svårt med detta stycke var att jag fick tänka länge på varje moment och ta det 

ytterst långsamt under en lång tid, för att undvika felspelningar. Det krävdes mycket övning 

innan det kändes bekvämt att spela, när det väl hade fäst sig i muskelminnet var det inte 

längre några problem. Jag har inte antecknat någon musikalisk information eftersom den här 

delen av arbetet endast var avsett att undersöka visualiseringen med svårare fingersättningar. 

Såhär lät resultatet:  

https://soundcloud.com/cecilia-edman/preludio-la-catedral/s-XnF1  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/cecilia-edman/preludio-la-catedral/s-XnF1
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Diskussion - konstnärligt resultat 
 

Det här arbetet har gett mig det jag hoppades på och mer därtill. Jag har lärt mig en 

övningsmetod som hjälper mig att vara effektiv och fokuserad, att bli mer medveten om hur 

jag spelar samt att ha ett kontrollerat spel, ämnen som är av största betydelse om man vill bli 

en bättre musiker. Genom det här arbetet och inlärningsmetoden kan jag nu öva var jag vill, 

jag behöver inte alltid ha tillgång till gitarren för att öva. Det gör också att jag kan avlasta 

mina händer och fingrar när jag vill öva men känner mig utsliten i kroppen. Det är även en bra 

metod för att memorera musiken.   

Tidigare nämnde jag att jag är väl bekant med känslan av att kunna ett stycke flytande, men så 

fort jag funderar på vad det är jag spelar så tappar jag bort mig. Anledningen till det är att det 

endast är muskelminnet eller ljudminnet som är inblandat, inte det mentala minnet. Det Glise 

skriver i sin text handlar om just detta samt hur det ska motverkas och jag finner gott stöd för 

mitt resonemang i hans text. Under arbetets gång har jag blivit mer och mer mån om att kunna 

visualisera allt jag spelar, och då menar jag all annan repertoar jag övar på utanför detta arbete 

också. Flera gånger har det hänt att jag en vecka innan ett konserttillfälle tänkt ”hjälp, det här 

sitter bara i muskelminnet, jag måste visualisera detta”. Det känns i nuläget som att jag inte 

kan styckena nog bra om jag inte kan visualisera dem, på både gott och ont. Det goda är att 

jag nu vill kunna mina gitarrstycken ännu bättre och det resulterar i högre kvalitet på mitt 

musicerande. Det mindre goda är att tiden kanske inte alltid räcker till att lära sig att 

visualisera alla stycken och stämmor tills uppspelningstillfället. Då måste jag leva med att jag 

inte hunnit göra allt jag kan.   

En nackdel med att använda visualisering som övningsmetod var att inte kunna pröva 

fingersättningen innan man börjar mängdöva. Det var något som jag märkte först några 

veckor efter att jag gjorde inspelning på Preludio. Jag hade noga studerat fingersättningarna 

som stod skrivna i noterna och jag tyckte att dem såg bra ut. Jag kom inte på några bättre själv 

så jag började studera in dem genom visualisering och sedan med gitarren tills jag gjorde 

inspelningen. Ca tre veckor senare tog jag stycket till min gitarrlärare och då frågade han 

varför jag spelade takt 30 med barréackord4 istället för lös b-sträng, och det hade jag inget bra 

svar på. Jag hade helt enkelt inte tänkt på att jag hade kunnat spela med lös b-sträng och 

därmed undvika den statiska ansträngningen som barréackord för med sig. Detta blev 

motsatsen till effektiv övning och jag tror att detta problem kan vara svårt att undvika. Ett 

bättre tillvägagångssätt kanske är att börja med att spela igenom fingersättningarna för att se 

om det kommer att fungera. I mitt fall hade jag en fungerande fingersättning, men det fanns 

en bättre jag inte hade tänkt på. Men även om man inte övar med visualisering utan endast 

med instrumentet händer det att fingersättningar ändå måste bytas ut, men man kanske hade 

upptäckt det i ett tidigare stadie. Jag tycker inte att man ska behålla en dålig fingersättning, 

även om man lagt ner mycket övningstid innan man insåg att den var dålig. I slutändan 

kommer det mest troligt att vara mer effektivt och tidssparande att ha bytt ut fingersättningen, 

än att ha fortsatt att övat mycket på en gammal och dålig.  

Trots nackdelen med ändring av fingersättningar tänker jag fortsätta att använda mig av 

visualisering som ett komplement till min övning, jag tycker det fungerar mycket bra som 

                                                           
4 Barréackord är en fingersättning för vänster hand där pekfingret trycker ner flera strängar samtidigt.  
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övningsmetod. Att skriva ner all musikalisk information i noterna kommer jag inte att 

fortsätta med och det huvudsakliga skälet till det är att det var svårt att skriva ner det jag ville 

på papperet samt att det tog långt tid.  

Det är nog omöjligt att helt undvika felspelningar, men det går att minimera dem med hjälp av 

planerad övningen och hårt fokus. ”Mikro-övningen” var en bra metod för att minimera 

felspelningar och samtidigt öva effektivt. Det var dock en ansträngande metod med tanke på 

att man var tvungen att vara väldigt fokuserad och jag blev fort trött, därför kan det vara bra 

att bara öva med ”mikro-övning” i korta stunder.  Efter att jag övat med ”mikro-övning” i 

detta arbete har jag reflekterat över mitt vardagsövande. Inte sällan är min övning oplanerad, 

slarvig och med bristande fokus, något som jag antagligen inte skulle ha uppmärksammat 

tidigare.   

Det blir inte garanterat rätt även när visualisering används som övningsmetod. I 

processbeskrivningen av Phantasia berättade jag om ett parti i stycket där jag hade 

visualiserat fel ton, f istället för fiss. Det var inget jag märkte förrän jag övade med gitarren 

och spelade samma fel flera gånger. I nuläget är glad över att jag det hände, för det stärker 

mitt argument om att visualisering fungerar och hur stor inverkan det har.  

Upplägget på arbetet är jag nöjd med, det har inte varit några stora motgångar och det har gått 

smidigt. Det kändes skönt att jag hade ”övningsstycke” ett och två att arbeta med innan jag 

började med Kellners Phantasia. Med ”övningsstyckena” hade jag en chans att pröva 

visualiseringsmetoden och att jämföra skillnaden mellan att ha använt visualisering som 

förberedelse eller inte. Det var en stor skillnad, allt kändes mycket noggrant och precist när 

visualisering användes.  

När jag började med instuderingen av Kellners Phantasia hade jag aldrig lyssnat till stycket, 

inte heller när jag spelade den för första gången. Medan jag visualiserade var det oundvikligt 

att ibland tänka i melodier, och sedan när jag spelade första gången blev jag i vissa partier 

förvånad över hur stycket lät. Jag hade omedvetet hittat på egna harmoniker medan jag 

visualiserade. Det var spännande, men det var aldrig ett problem. När jag hade övat på de 

partierna ett par gånger vande jag mig snabbt hur det skulle låta. 

Jag tycker att visualisering även är en bra metod att använda sig av för att lära sig ett stycke 

utantill. När jag visualiserade notbilden skedde det per automatik att jag även memorerade 

den. När jag övar i vanliga fall brukar jag ägna tid åt att memorera stycket, men just det 

momentet var inte nödvändigt i detta arbete, för jag kunde redan stycket utantill innan jag 

hade börjat öva med gitarren på stycket.  

Det jag kom fram till gällande Preludio är att visualisering fungerar bra även om 

fingersättningarna är svåra, i alla fall på detta stycke. Problemet ligger istället i att veta vilka 

fingersättningar som kommer fungera bra eller inte. Om jag hade valt Preludio som mitt 

första visualiseringsstycke är jag osäker på om jag hade klarat det, eftersom jag var ovan att 

använda visualisering. När jag började med arbetet tyckte jag att det var svårt att använda 

visualisering, vilket berodde på att jag inte var van vid att öva på det sättet. Det blev lättare 

och lättare under arbetet gång och när jag var färdig med Phantasia kände jag mig mycket 

säkrare och mer bekväm med övningsmetoden. I nuläget var det åtta månader sedan jag 

började med arbete och visualiseringen känns mer naturlig, jag använder mig av det nästan 

varje dag, i alla fall i små mängder. Jag tycker fortfarande att det är svårt att fokusera på 
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visualisering längre än ca fem minuter åt gången, men det räcker med en liten paus för att 

fortsätta.  

Det här arbetet har varit väldigt utvecklande för mig. Det känns som att jag, gällande övning, 

har lärt känna mig själv bättre och jag har fått en insikt hur jag ska gå tillväga för att bli bättre 

på att öva. Jag har lärt mig en övningsmetod som kan göra mig till en bättre musiker. 
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