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I detta arbete har författaren dokumenterat och analyserat sin egen instuderingsprocess av stycket 

Toccata skrivet av Anna Ignatowicz-Gliñska. Arbetet tar utgångspunkt i att undersöka relationen 

mellan memorering och flöde samt när det är relevant att fokusera på flödet i en sådan process. Vidare 

ämnar författaren att utveckla sig i rollen som lärare åt sig själv genom att undersöka vilka parametrar 

som påverkar processen. För att dokumentera och sedan kunna analysera processen har processdagbok 

förts parallellt med videodokumentation av vissa övningspass. 

Ett antal metoder som kommit att bli centrala för memoreringen utkristalliserades i processen vilka 

behandlas i arbetet. Genom det material som arbetet genererat har även kopplingar mellan memorering 

och flöde gjorts. Det ledde till att en övergripande beskrivning av en instuderingsprocess utformning 

kunde formuleras. 

Flera slutsatser har dragits i arbetet gällande relationen mellan memorering och flöde, både hur de är 

beroende av varandra och hindrar varandra. Genom arbetet identifierades även ett antal parametrar 

som påverkar processen och som författaren bär med sig i framtida musicerande. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Marimba är ett instrument som är mig mycket kärt. De senaste tio åren har jag spelat marimba och 

under den tiden lärt mig ett stort antal solostycken. Då styckenas komplexitet naturligt har ökat i takt 

med min tekniska och musikaliska utveckling så har också instuderingsprocessen förändrats. Numera 

tar detta ofta lång tid och kräver hårt arbete när jag ska studera in nya stycken. 

Instudering och övning av stycken är en stor del av mitt musicerande, om inte den största, där jag 

lägger mycket tid och energi. Därför vill jag genom mitt självständiga arbete fokusera på just övningen 

och utveckla den. Jag har reflekterat mycket kring hur jag ska kunna hitta flödet i musiken och mitt 

övande. Ofta befinner jag mig i en situation där jag kan noterna och händerna vet vad de ska göra men 

jag hakar ändå upp mig när jag spelar. Flödet infinner sig aldrig utan jag stannar upp vilket också 

hindrar att jag får ett flöde i själva övningsprocessen. Ibland förstår jag anledningen till att jag tappar 

memoreringen eller spelar fel och då får jag helt enkelt gå till botten med de problemen först. Men 

ibland kan jag inte förstå varför jag inte kan få musiken att flyta på, varför jag inte kan få fram det jag 

hör i huvudet. Jag vill undersöka och analysera mitt övande med fokus på memorering och flöde för 

att se om jag kan förstå min instuderingsprocess och därigenom utveckla den. 

Flera av mina lärare uppmuntrar mig och mina medstudenter till att sträva efter att vara våra egna 

lärare. Det vill säga att skapa ett kritiskt granskande av det egna musicerandet och en förmåga att 

stötta sig själv samt att hitta tillvägagångssätt för att möta de utmaningar som uppstår. I kapitlet 

Strategies for Individual Practice i boken Musical Excellence1 lyfter Harald Jørgensen också detta när 

han poängterar hur förståelse för den egna inlärningsprocessen samt att kunna skapa en samling av 

diverse strategier är några av de viktigaste färdigheterna för musiker. 

Undersökningen av min instuderingsprocess hoppas jag resulterar i att jag kan utveckla dessa 

färdigheter i mig själv och därmed konkretisera problemlösningar som jag återkommer till i mitt 

musicerande. I förlängningen skulle detta ge mig förutsättningar att bli en bättre lärare åt mig själv. 

 

 
1 Harald Jørgensen, Strategies for Individual Practice, 2004. I Williamon Aaron (red.), Musical excellence: 

strategies and techniques to enhance performance (Oxford University Press, Oxford, 2004), 97–98. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka min instuderingsprocess med särskilt fokus på memorering. 

Mer specifikt vill jag undersöka hur memoreringen i instuderingsprocessen påverkar mitt musikaliska 

flöde. Med flöde menar jag känslan av att musiken flödar utan hinder från hjärna eller händer. Vidare 

vill jag se om det går att identifiera specifika parametrar som påverkar min process. 

• Hur relaterar memorering och flöde till varandra i min övning? 

• När i instuderingsprocessen är flödet relevant att lägga fokus på? 

• Vilka parametrar påverkar min process som jag sedan kan bära med mig i egenskap av lärare 

åt mig själv i framtida instuderingsprocesser och musicerande? 

 

 

2. Metod och material 

2.1. Material 

Det material som arbetet utgår ifrån är stycket Toccata2 skrivet av Anna Ignatowicz-Gliñska. Valet föll 

på detta stycke på grund av att det är en lämplig svårighetsgrad för mig för att kunna genomföra ett 

undersökande arbete. För att kunna utforska min instuderingsprocess på ett representativt sätt bör 

stycket inte vara för lätt, kort eller avancerat. Det ska utmana mig, men ändå vara genomförbart. 

Diskussioner med mina lärare samt slagverkskollegor har lett till en gemensam uppfattning av att 

Toccata är ett stycke som kräver hög spelteknisk nivå såväl som grundade förkunskaper inom 

memorering. Ytterligare en anledning till valet av Toccata är att stycket är uppbyggt av olika, relativt 

kontrasterande delar vilket ger mig fler infallsvinklar att utforska i arbetet, såväl som en positivt 

utmanande memorering. Ignatowicz-Gliñska komponerar på ett vis som skiljer sig från 

standardrepertoaren för marimba vilket även det lägger grund för en krävande memorering passande 

för detta arbete. 

 

 

 
2 Anna Ignatowicz-Gliñska., Toccata (Norsk musikforlag, Oslo), 2001. 
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2.2. Metod 

Under instuderingen och övningen av Toccata reflekterar jag kring min övning, vilka problem som 

uppkommer och hur jag tar mig an dem. Detta dokumenteras i en processdagbok, vilken kommer att 

föras i tre månader3, i vilken processen och reflektionerna skrivs ner efter varje övningspass. När 

mängden material i processdagboken, samt hur jag behärskar stycket, är tillräcklig kan innehållet i det 

nedtecknade materialet analyseras. Utöver processdagboken används videodokumentation för att 

dokumentera processen där vissa övningspass kommer att filmas för att ge en flerdimensionell bild av 

den. 

 

3. Centrala begrepp 

3.1. Memorering 

Vid solistiska framträdanden är det vanligt att musiker spelar utan noter, men det finns även undantag 

av olika anledningar så som personlig preferens, vana eller tradition för vissa instrument. Att spela 

utantill ger frihet i framträdandet såväl musikaliskt som kommunikativt med publiken samt att 

musikern visar upp en förmåga att spela utan noter. Det ger en frihet att fokusera på kroppen och dess 

rörelser vilket Harald Jørgensen beskriver i boken Musical Excellence, ”Understanding the role of 

body movement in performance, for instance, may help harmonize musical and bodily messages to the 

audience[…]”.4 Solorepertoar på marimba spelas nästan uteslutande utantill då instrumentets storlek, 

vilken skapar avstånd mellan marimban och musikern, gör det nästintill omöjligt att vända blad på ett 

smidigt sätt som inte stör framförandet. Därför krävs det att marimbaspelare övar upp en god förmåga 

att memorera musik. Memorering för marimbaspelare är alltså inte en separat eller extra process som 

sker efter att stycket är genomarbetat tekniskt och interpretatoriskt utan är en väsentlig del tidigt i 

instuderingsprocessen. Det är en förutsättning för att kunna lära sig stycken. 

Detta arbete fokuserar på solistiskt marimbaspel av större stycken och berör därför inte 

kammarmusikaliska framträdanden eller instudering av kortare, enklare marimbastycken där det i båda 

fallen kan vara enklare att spela innantill med noter. 

 
3 2022-01-15 -- 2022-04-15. 
4 Jørgensen, 2004, 95. 
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Samtidigt som instrumentet fysiskt begränsar möjligheten att enkelt vända notblad är också marimbans 

utformning fördelaktig vid memorering. Det är ett visuellt tacksamt instrument där alla toner är 

utplacerade framför musikern, i form av marimbans plattor, vilket gör att det möjligt att visuellt skapa 

sig en bild av musiken. Genom klubbornas förflyttningar mellan tonerna kan marimbaspelaren se 

musiken röra sig över instrumentet, till skillnad från exempelvis blåsmusiker eller stråkmusiker som 

inte ser sina instrument och dess toner på samma konkreta sätt framför sig.  

Ytterligare en faktor som är till hjälp vid memorering är marimbans storlek och dess utformning som 

kräver att musikern förflyttar sin kropp längs med instrumentet och stundtals gör stora rörelser med 

armarna för att spela på olika delar av instrumentet (som exempel se Video 1). Detta gör att 

memoreringen också kan befästas i kroppen, vilket stärker den ytterligare. Som Kirsten Shiner skriver 

i sin artikel Practice Techniques for Efficiency in Learning Mallet Keyboard Instruments5 är 

muskelminne en grundläggande färdighet som alla marimbaspelare måste öva upp för att behärska sitt 

instrument då marimban, till skillnad från pianot, saknar den taktila aspekten. Till följd av att 

marimbaspelare övar upp sitt muskelminne kan de då också använda det till sin fördel som ett element 

i memorering av stycken. 

I boken The musician’s way6 beskriver Gerald Klickstein vad han kallar ”De fyra stadierna av 

memorering”. Mitt arbete berör endast de två första stadierna vilka Klickstein kallar perception och 

förankring7 då de är en del av instuderingsprocessen. I fasen perception skapas en bild av musiken 

samt det tekniska arbetet bearbetas och i fasen förankring används olika strategier för att befästa 

musiken i minnet. De två senare, uppehållande och återkallning8, är en del av en längre process i 

relation till kontinuerligt framträdande av det memorerade stycket vilka jag alltså detta arbete inte 

berör.   

 

 

 

 
5 Kirsten Shiner, ”Practice Techniques for Efficiency in Learning Mallet Keyboard Instruments”, Percussive 

Notes (Fall 1990): 60 

https://www.pas.org/docs/default-source/r!s-tbt-files/practice-techniques---keyboard-

percussion.pdf?sfvrsn=7f78d53a_2 [2022-04-16] 
6 Gerald Klickstein, The musician's way: a guide to practice, performance, and wellness (Oxford Univ. Press, 

Oxford, 2009), 83. 
7 Min översättning 
8 Min översättning 
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3.2. Flöde 

Min definition av flöde är att det är ett tillstånd som uppnås i övningsprocessen och i utövandet av 

musiken vilken ger möjlighet att fokusera på musiken i helhet. Att lyssna på det man spelar och inte 

endast rikta all koncentration på vilka toner som spelas, vad som kommer härnäst eller det rent 

tekniska i händerna och klubborna. Det är känslan av att musiken flödar/rullar fram utan att hjärnan 

hindrar eller att händerna behöver stanna upp. Jag strävar främst efter ett musikaliskt flöde men har en 

förhoppning om att också uppleva flöde i själva övningen och arbetet kring det. 

Inom psykologin finns begreppet ”flow” vilket är myntat av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. En 

stor del av sitt arbete har han ägnat åt att undersöka vad som gör människor lyckliga och har 

därigenom kommit att etablera detta begrepp.9 Han förklarar dess mening så här: 

”Flow is a subjective state that people report when they are completely involved in something to 

the point of forgetting time, fatigue, and everything else but the activity itself. It is what we feel 

when we read a well-crafted novel or play a good game of squash, or take part in a stimulating 

conversation. The defining feature of flow is intense experiential involvement in moment-to-

moment activity. Attention is fully invested in the task at hand, and the person functions at his or 

her fullest capacity.”10 

Vad jag menar när jag använder begreppet flöde i denna uppsats liknar Csikszentmihalyis definition av 

”flow” men skillnaden ligger i skalan till vilken detta tillstånd upplevs. Jag inser att jag inte kan sträva 

efter att uppleva ett tillstånd där jag glömmer tid och rum varje gång jag spelar Toccata, även om det 

skulle vara njutbart. Snarare strävar jag efter en känsla av uppfyllelse, full koncentration och 

engagemang samt att kunna prestera på min högsta kapacitet, precis så som Csikszentmihalyi 

beskriver. I ett Ted Talk11 från år 2004 förklarar och diskuterar Csikszentmihalyis begreppet ”flow” 

ytterligare. Där beskriver han hur två parametrar, utmaning och färdigheter12, avgör när en person kan 

upplevas befinna sig i ”flow”, eller flöde. Det är endast när dessa två parametrar infinner sig i rätt 

relation till varandra som flödet kan uppstå. 

 
9 Springer Link, Flow and the Foundations of Positive Psychology. 

https://link-springer-com.ezproxy.ub.gu.se/book/10.1007/978-94-017-9088-8#about [2022-04-24] 
10 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow and the Foundations of Positive Psychology [Elektronisk resurs] The 

Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi, Springer Netherlands, Dordrecht, 2014, 230. 
11 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, the secret to happiness (2004, februari) [Videofil]. Hämtad från 

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness 
12 Min översättning 
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Ytterligare en person som har skrivit om flöde är Kjell Fagéus som har skrivit boken Musikaliskt flöde. 

I den beskriver han hur musiker kan uppnå musikaliskt flöde vilket också går i linje med vad jag 

menar med begreppet flöde. 

”Hängivenhet, frimodighet och fantasi skapar musikalisk magi. En magi som går bortom försök 

och att behärska och kontrollera. Vår konst och utmaning som musiker och artister är att med 

erövrad kunskap, färdighet och kompetens låta oss föras in i ett fritt musikaliskt flöde. Detta sker 

genom en självstyrd fokusering, en stark vision och en själfullt laddad inre sång.”13 

 

4. Beskrivning av process och resultat 

4.1. Memorering av Toccata 

Under instuderingsprocessen av Toccata har jag varit tvungen att aktivt arbeta med memorering av 

noterna. Stycket är skrivet på ett sätt som gör att det är svårt att läsa noterna samtidigt som de spelas. 

Oftast beror detta på att det är tekniskt krävande att spela och att jag då måste kolla på marimban för 

att kunna fokusera på träffsäkerheten, att träffa rätt plattor. Ett exempel är de tre sista systemen på s.15 

i noterna (se Notexempel 1, från och med takt 16 till och med takt 20) där musiken är skriven över ett 

stort register, vilket kräver att jag sträcker mig över hela marimban och naturligt då måste rikta allt 

fokus på att träffa rätt plattor (som exempel se Video 1). 

 
13 Kjell Fagéus, Musikaliskt flöde: artistisk mental träning för scen och undervisning (Gehrmans musikförlag, 

Stockholm, 2013), 14. 
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     Notexempel 1, s. 15 de tre sista systemen 

 

I arbetet att memorera stycket har ett antal centrala metoder utkristalliserats. Det är de tillvägagångsätt 

som jag har använt mig av som har kommit att kännas mest naturliga på grund av antingen tidigare 

erfarenhet eller för att de passar bra just på marimban. Därför har jag återkommit till dem ofta och 

märkt att de har gett påtagligt resultat. I olika delar av stycket har olika metoder lämpat sig bättre. 

Mestadels har valet av metod i relation till de särskilda delarna skett organiskt, baserat på mina 

tidigare erfarenheter av instudering så har jag kunnat välja lämplig metod. När det inte har varit fallet 

har jag fått testa mig fram för att hitta en metod som fungerar.   

Följande är de centrala metoderna: 

▪ Kroppens rörelser 

▪ Musikaliska mönster 

▪ Visuell memorering 

▪ Att minnas notbilden 
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4.1.1 Kroppens rörelser 

Metoden att fokusera på kroppens rörelser går ut på att arbeta för att kroppen ska minnas vart den ska, 

både hur armarna ska förflyttas, hur den vrids, hur benen böjs eller var den är positionerad framför 

marimban. Det är en metod som drar nytta av förmågan att använda sitt muskelminne för att memorera 

musik. 

I boken The Inner Game of Music14 beskriver författaren Barry Green ett flertal tekniker vars syfte är 

att tillåta sig själv att släppa taget i sitt musicerande och att underkasta sig diverse utomstående 

faktorer för att friare och mer intuitivt kunna skapa musik. En av dessa tekniker kallar han för ”letting 

the body take over”15 vilken går ut på att eftersträva att händerna ska leda musiken när man spelar, 

kroppen tar musikaliska beslut i stället för hjärnan. Detta är snarlikt hur jag har övat när jag har 

fokuserat på min kropps rörelser då jag vid tillfällen har valt att blunda när jag övar, främst när jag 

övar på passager som jag redan kan men som hackar eller känns krångliga eller onaturliga i mina 

armar, de passager som inte har satt sig i muskelminnet än. Syftet med att blunda är att min kropp ska 

vänja sig vid rörelsen så att den blir automatiserad utan att jag övertänker vad jag gör genom att stirra 

på mina händer. Vidare upplever jag en ökad förmåga att lyssna på musiken när jag blundar, det 

hjälper mig att fokusera. Mitt tillvägagångssätt att blunda när jag spelar, är snarlikt Greens teknik då 

jag strävar efter att låta min kropp styra musiken och inte låta min hjärna stoppa upp processen. 

Tilläggas kan att Klickstein, i motsats till mitt tillvägagångssätt att lita på mitt muskelminne, anser att 

muskelminne är den svagaste formen av memorering, att det är den som försvinner snabbast i pressade 

situationer.16 

Ett exempel ur Toccata där jag använde mig av fokus på kroppens rörelser som memoringsmetod är på 

s. 15 i noterna (se Notexempel 1) där musiken  ̧som tidigare nämnt, är skriven över ett stort register 

vilket kräver att jag sträcker mig över hela marimban. I Video 1 uppvisas detta och hur jag med hjälp 

av muskelminnet i de inövade stora rörelserna får ett flöde i musiken. Till följd av de stora rörelserna 

och förflyttningarna som denna sektion kräver föll det sig naturligt att de blev en grundsten i 

memoreringen. Till exempel var det lätt att minnas vad jag skulle spela när jag sammankopplade 

fraserna med vilken del av marimban jag spelade på just då.  

 
14 Barry Green & W. Timothy Gallwey, The inner game of music (Pan Books, London, 1986). 
15 Green, 1986, 112. 
16 Klickstein, 2009, 86. 
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4.1.2. Musikaliska mönster 

Att upptäcka mönster i musiken är ytterligare en metod som jag återkommit till. Genom att fokusera 

på mönster bygger jag ett skelett i memoreringen, följaktligen kräver inte varje ton, eller ens varje 

ackord, fokus utan de flyter med som en del av en struktur. Jag upplever att det är lättare att minnas 

större strukturer, eftersom de automatiskt blir färre i antal än om man skulle låta alla mindre 

beståndsdelar vara en aktiv del av minnet. Jag tycker att det går att likna de större strukturerna vid en 

bildlig klädhängare på vilken det är möjligt att hänga upp och sortera saker på, alltså de små 

detaljerna. Det ger möjlighet att få stadga i memoreringen samt en överblick över stycket. Klickstein 

beskriver också detta med följande liknelse ”Conversely, to ingrain mechanical notes would be akin to 

memorizing a poem by the sounds of the words without knowing what those words mean.”17 Detta rör 

dock endast memoreringsfasen av instuderingen, det betyder inte att de små detaljerna, det vill säga 

exakta toner, rytmer och dynamiker, inte är betydelsefulla. 

 

En sektion i Toccata består av ett antal boxar, se Notexempel 2, som innehåller olika korta fraser som 

ska repeteras enligt instruktioner i noterna. I denna del använde jag mig av de naturliga mönster som 

finns i notmaterialet som grund i memoreringen, med tickande sextondelar där vänster hand spelar en 

basgång samtidigt som höger hand fyller i med en tvåstämmig melodi. I varje box kommer ett nytt 

tonmaterial, nytt ackord, men det fundamentala mönstret är snarlikt i alla boxar. Sålunda kunde jag se 

mönster både inuti boxarna och ett övergripande mönster i skiftena mellan boxarna. 

 

 
17 Klickstein, 2009, 88. 
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       Notexempel 2, exempel på boxar från s. 9.  

 

 

4.1.3. Visuell memorering 

Som tidigare beskrivits är marimban ett tacksamt instrument när det gäller att visuellt skapa sig en bild 

av musiken. Därför är det en av de memoreringsmetoder som ligger mig närmast till hands och som 

jag använde mig mest av i detta arbete. Det känns naturligt och skapar en trygg memorering när jag 

förlitar mig på hur jag ser klubborna röra sig över marimban. En del där jag använde mig av den här 

metoden var på s. 16–17 i noterna (se Notexempel 3). Hela denna sektion består av en lång 

ackordföljd som spelas som kvintoler. I varje kvintol byts en till tre toner ut (med undantag från ett 

ackord som spelas två gånger i följd och ett ackordsbyte där alla fyra toner byts ut) vilket skapar en 

konkret visuell bild av ett mönster som återkommer där vissa klubbor byter plats. 
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      Notexempel 3, utdrag från s. 16. 

 

4.1.4. Att minnas notbilden 

Ytterligare en metod har varit att vara fokuserad på själva notbilden. Att jag spelar samtidigt som jag 

läser noterna vilket gör att jag genom att minnas notbilden, nästan som fotografiskt minne om än inte 

lika glasklart, kan memorera musiken i huvudet. Detta tillvägagångsätt har jag använt mig av på s. 5. i 

noterna (se Notexempel 4). 

  

   Notexempel 4, utdrag från s. 5. 
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4.1.5. Samspel mellan metoderna 

Dessa metoder har använts som grund i memoreringen i olika delar av stycket, där de har passat, men 

andra faktorer har också varit en del av och stärkt memoreringsprocessen. En av dessa faktorer är 

melodier som medel att fästa memorering på. Genom att minnas hur melodin i den passagen som jag 

spelar låter, vet jag vart musiken ska ta vägen och kan använda det som vägledare i mitt spel, 

ljudminnet stöttar memoreringen. Att använda sig av denna hjälp är enklast när melodin är tydlig, till 

exempel på s. 14 i noterna (se Notexempel 5) där musiken består av en framträdande melodi i höger 

hand som ackompanjeras av en återkommande basgång i vänster hand, men är också till hjälp i mer 

svårtolkade partier när musiken blivit mer välbekant för örat. Ju längre in i processen man är desto mer 

kan ljudminnet leda en i musiken. 

 

  

          Notexempel 5, utdrag från s. 14. 

 

Metoderna kan också kombineras för att skapa en flerdimensionell memorering. Ett exempel är hur 

kroppens rörelser, vilka ständigt medverkar i musicerandet på marimban, blir en del av memoreringen 

genom hela stycket, även om det inte är den metoden som använts aktivt till en början. Att använda sig 
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av flera metoder för att stärka memoreringen är något som Klickstein uppmuntrar till.18 Han punktar 

upp ett flertal metoder som kan kombineras i memoreringen till exempel ljudminne, taktilt och 

rörelsebaserat minne samt minnet av notbilden vilket är metoder som också har varit centrala för min 

instudering. 

 

Memoreringen kan också utgå från en av metoderna för att sedan övergå till en annan, exempelvis när 

jag har memorerat genom att minnas notbilden och spelat utifrån den tillräckligt länge vänjer jag mig 

mer vid hur det ser ut visuellt på marimban, hur klubborna rör sig. Då blir inte minnesbilden av 

noterna lika relevant längre utan memoreringen är mer fäst vid vad jag ser framför mig på 

instrumentet. 

Video 2 är ett exempel på hur olika metoder kan kombineras i en och samma del av musiken. Här 

använder jag mig av mönster i kombination med kroppens rörelser och muskelminnet. Jag memorerar 

antalet repetitioner av de olika ackorden som ett mönster, till exempel upprepas det första ackordet 

fyra gånger, det andra sex gånger, det tredje fyra gånger, det fjärde tre och en halv gånger och så 

vidare. Samtidigt som jag medvetet håller mönstret av antal repetitioner i huvudet hjälper min kropps 

rörelser mig, såväl i mina händer som i vridningarna av min kropp, att minnas själva ackorden. 

 

 

4.2. Relation mellan flöde och memorering 

I min instuderingsprocess har jag upplevt att flöde i de flesta fall inte uppkommer ur tomma intet. Det 

kräver övning och ofta repetitiv sådan, exempelvis använde jag vid behov en övningsmetod som 

innebär att jag isolerade ett parti (en takt, ett taktslag, en fras) och spelar det på loop. När jag gjorde 

det vande sig både mina händer och armar vid rörelsen för att till slut automatisera den, jag byggde in 

det i mitt muskelminne. I min processdagbok skrev jag ” Prövade att repetera (loopa) de krångliga 

boxarna länge för att få in de i muskelminnet, att automatisera rörelsen på grund av att det fortfarande 

är obekvämt att spela.” 19 

 

Jämsides vande jag min hjärna vid partiet, genom att memorera det och öva på att inte hindra mina 

händer i deras automatiserade rörelse, alltså använde jag mig av Greens teknik ”letting the body take 

 
18 Klickstein, 2009, 90. 
19 Utdrag ur processdagbok 28/1–22 
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over”20. Som beskrivet tidigare är detta ett nödvändigt verktyg för mig i min memorering men också 

ett tillvägagångssätt för att hitta flöde.  

Det är viktigt att särskilja en sådan här övningsmetod från ett försök till att tvinga fram flöde, vilket 

jag tidigt i min process försökte göra. I min processdagbok uttrycker jag frustration över avsaknaden 

av flöde då jag i vissa sektioner upplevde det som det enda som saknas i musiken, jag skrev ”Varför är 

det så svårt att få det att låta som jag vill, som jag hör det i huvudet? Är det en avsaknad av 

koncentration, teknik eller att jag inte kan noterna tillräckligt?”.21 Allteftersom insåg jag att när denna 

frustration uppstod var det i de flesta fall på grund av att jag önskade vara längre fram i processen än 

vad jag var, egentligen behövde jag utveckla min teknik eller stärka min memorering för att sedan 

kunna sträva efter flöde. Fagéus menar att flöde är något som bör övas på likt hur man övar på teknik 

och interpretation.22 Han varnar för att fokusera endast på det tekniska genomförandet i tron om att 

flödet kommer att uppstå av sig själv, vilket stämmer överens med min slutsats att flödet måste arbetas 

fram. 

Samtidigt har jag stundtals upplevt att memoringen kan störa flödet, eller vara ett hinder för att flödet 

ska uppkomma. I min processdagbok skrev jag ”Det märks att jag har delat upp och övat del för del – 

måste få ihop bitarna och inte stanna upp för att tänka (…)”.23 Det som beskrivs är att jag har arbetat 

med att isolera mindre sektioner för att lära mig dem tekniskt samt memorera dem, men när det känns 

tryggt och mitt fokus skiftar mot att öva för att sätta samman längre partier och skapa flöde i musiken 

så har jag mött motstånd. Memoreringen fungerade då endast inom den korta isolerade biten och 

saknade sammankoppling över till nästa, det fanns ingen övergripande eller långsiktig memorering, 

vilket gjorde det omöjligt att skapa flöde. Detta kom att bli ett bevis för mig själv att flödet är 

beroende av en fungerade memorering.  

Video 3 (s.16–17 i noterna, se Notexempel 3) visar en sektion av Toccata som är ett tydligt exempel 

på en stark memorering som har gett flöde. Som beskrivet tidigare memorerade jag till en början dessa 

sidor visuellt men utefter det fortsatta intepretatoriska arbetet befäste sig memoreringen även i 

muskelminnet. En sådan kombination av två starka beståndsdelar i memoreringen gjorde den pålitlig. 

Det i sin tur lämnade rum för flödet att växa fram i musiken samt i övningen i sig. Samtidigt kan det 

noteras att flödet inte är något som är konstant när man en gång har lyckats uppnå det. För att jag ska 

kunna spela denna del i flöde med en hållande memorering så krävs stort fokus i samspel med 

 
20 Green, 1986, 112. 
21 Utdrag ur processdagbok 24/2–22 
22 Fagéus, 2013, 134. 
23 Utdrag ur processdagbok 28/1–22  
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underkastelsen till mina händers muskelminne. Det är en fin balans mellan att vara totalt närvarande 

och att lita på sig själv för att undvika övertänkande. Det upplevde jag att jag lyckades med i Video 3 

där jag på ett avslappnat vis kunde spela denna sektion. 

Ett annat exempel på när flödet har hindrats av memoreringen beskrivs i min processdagbok så här 

”Repeterade sida 10–12. Måste lita på att jag kan den här delen – att det är memorerat.”24 Min 

upplevelse var att jag visste hur jag ville att musiken skulle låta samt att mina händer var vana vid 

rörelsen, det satt i muskelminnet. Trots det stannade jag upp och hakade mig när jag spelade för att jag 

började tvivla på min memorering. Jag litade inte på mig själv och min memorering och började därför 

tänka alldeles för medvetet och då stannade flödet upp. 

Vid de tillfällen då jag övade på sektioner av stycket som var extra utmanande tekniskt använde jag 

mig också av metoden att repetera isolerade, kortare, bitar. Under tiden som jag gjorde detta under en 

längre stund varvade jag mellan att försöka skapa en medvetenhet i samspelet mellan händerna genom 

att fokusera på mönstret och att släppa detaljfokuset genom att försöka att ”bara spela” och mest 

lyssna. Detta upplevde jag som ett belönande tillvägagångsätt att utveckla med min teknik och genom 

det långsamt arbeta fram ett flöde. Video 4 är ett exempel på när jag repeterade en kortare bit och 

fokuserade på att bara lyssna. Här spelar jag en takt om och om igen för att rörelsen, som från början 

känns onaturlig och besvärlig, ska bli bekväm i mina händer. Jag valde aktivt att inte stanna upp för att 

rätta till feltoner utan riktade det fokuset på att försöka få musiken att fortsätta ha riktning och strävade 

därigenom efter att uppnå musikaliskt flöde. 

 

 

4.3. Sammanställning av resultat 

Genom mitt arbete med Toccata har jag kommit fram till följande övergripande beskrivning av en 

instuderingsprocess utformning. 

Processen inleds med att läsa, tolka och lära sig noterna samtidigt som tekniska svårigheter bearbetas, 

musiken ska komma in i händerna. I den här fasen ligger stort, om inte allt, fokus på memorering och 

arbetet är centrerat på detaljnivå. När memoreringen är tryggt grundad, det vill säga att tonerna är 

memorerade, och behovet av att noggrant läsa notbilden inte längre finns samt det speltekniska är 

genomarbetat kan processen fortsätta. Alltså är faserna inte helt separerade utan de överlappar, 

 
24 Utdrag ur processdagbok 24/3–22 
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exempelvis menar jag att det är nödvändigt att ha flödet i åtanke så tidigt i processen som möjligt för 

att inte fastna endast i de tekniska aspekterna av inlärningen och för att underlätta att kunna uppnå det.  

I nästa fas är det inte gynnsamt att vara detaljfokuserad längre, musikaliskt flöde kan inte uppstå i de 

små detaljerna utan när de större linjerna överblickas. Därför ligger nu fokuset på de större 

strukturerna till exempel hur olika delar av stycket hänger ihop och längre linjer i fraseringen för att 

arbeta fram ett flöde i spelandet. Även om memoreringen fortsätter här, i form av att lära sig hur olika 

delar i stycket hänger ihop och att befästa tidigare memorering av noter, så är det flödet som 

prioriteras. Det centrala här är att lyssna på det övergripande i musiken för att kunna se strukturer i 

stycket och då skapa sig en överblick. De delar som har isolerats för att kunna övas in tekniskt ska nu 

sättas i sitt sammanhang och pusslas ihop med övriga delar. 

Efter att fokuset har varit på de större strukturerna och stycket går att spela i sin helhet, eller 

åtminstone i större partier, behöver fokuset återigen vända till detaljerna. Till exempel läsa noterna 

noggrant så att toner, dynamiker och tempon stämmer samt att detaljerat arbeta med interpretationen, 

exempelvis hur just de här ackorden ska klinga och vart ska den här korta melodin leda. Memorering 

jämförs med noterna för att korrigeras och förbättras. 

Övergripande sett består instuderingsprocessen av tre steg, det vill säga memorering – flöde – stycke 

redo för konsert. Memorering är verktyget genom vilken möjligheten att uppnå flöde uppstår, vilket i 

sin tur ger ett sammanhängande konsertredo stycke. Men som beskrivet tidigare följer inte dessa 

stegen en strikt linjär följd, utan processen är mer nyanserad än så. Under instuderingsprocessen 

skiftar dock fokuset då det krävs en variation mellan yttersta noggrannhet och ett mer 

översiktsfokuserat spelande för att däremellan låta flödet uppstå, ett skifte i fokus mellan memorering 

och flöde. 

Toccata är komponerad på sådant vis att det är enkelt att upptäcka en naturlig uppdelning av styckets 

delar tidigt i instuderingsprocessen. Anledningen är att de skiljer sig markant i det speltekniska och 

hur utmanande det har varit för mig, rent musikaliskt finns det en tydligare samhörighet genom 

stycket. Som en följd av detta har jag också lärt in styckets del för del, med extra fokus på 

övergångarna emellan dem. Detta har lett till att vid skilda tidpunkter i just den här 

instuderingsprocessen har olika delar av stycket befunnit sig i olika faser enligt den ovan beskrivna 

mallen för en instuderingsprocess utformning. Ett exempel är s. 14 i noterna (se Notexempel 5) där 

instuderingsprocessen fortskred fortare jämfört med andra delar. När jag behärskade den på ett tryggt 

vis var andra delar fortfarande tidigt i memoreringen. Just den här delen kunde jag fort ta till mig, den 

krävde inte lika aktiv memorering utan att jag efter en relativt kort period av övning upplevde en 
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plötslig känsla av att jag kunde musiken utantill, utan det vanliga tragglandet som memorering 

innebär. Det var njutbart att spela den här delen av stycket och jag upplevde känslor likt 

Csikszentmihalyis beskrivning av hur det känns att vara i flöde. 

 

5. Diskussion och slutsatser 

5.1. Diskussion 

I mitt arbete har jag kommit fram till att metoden att isolera och fokusera på kortare bitar i stycket å 

ena sidan är en nyttig metod som stärker så väl memorering som flöde, å andra sidan kan det göra att 

stycket känns upphackat och därmed blir flödet ouppnåeligt. Detta arbetssätt kräver att man jämsides 

övar på att sammankoppla bitar till större sektioner för att höra längre linjer i musiken och ha ett 

längre perspektiv i sin memorering. När jag skrev i min processdagbok efter ett övningspass under 

vilket jag upplevt att ett längre parti för första gången flöt på utan problem, att memoreringen var 

befäst, reflekterade jag över just det här. 

”Memoreringen har jag gjort uppdelat i bitar med viktiga ”länkar” emellan som naturligt för mig 

in i nästa del. Det kan vara en takt eller bara en grupp av kvintoler. Länkarna är det viktigaste i 

memoreringen”25 

Som marimbaspelare är man tvungen att arbeta med sin kropp och dess rörelser till följd av 

instrumentet storlek. För mig har det varit en positiv aspekt som har hjälpt mig i min memorering 

genom användningen av mitt muskelminne och att jag har kunnat hänga upp memoreringen på min 

kropps rörelser. Utifrån min erfarenhet är det mer stärkande än mödosamt att ha flera faktorer som på 

olika sätt bidrar till och befäster min memorering, att memoreringen blir flerdimensionell och inte är 

avhängd på en enskild faktor. Som tidigare nämnts delar Klickstein också den här uppfattningen av att 

memoreringen blir starkare ju mer mångfasetterad den är.26 Detta är också ett exempel på hur flöde 

och memorering relaterar till varandra eftersom en trygg flerdimensionell memorering ger en stabil 

grund för att arbeta fram flöde. 

 

I min process med Toccata försökte jag tidigt att hitta flöde i musiken, alltså att få mönstren i musiken 

att kännas naturliga i mina händer samt att kunna jobba med längre fraser och större partier så snabbt 

 
25 Utdrag ur processdagbok 11/2–22 
26 Klickstein, 2009, 90. 
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som möjligt. I min strävan efter att finna svar på min frågeställning ”När i instuderingsprocessen är 

flödet relevant att lägga fokus på?” kanske mitt fokus riktades mot fel sak då jag tidigt i processen 

ville uppnå musikaliskt flöde. 

När jag analyserar processen mer övergripande kommer jag fram till att jag behöver jobba aktivt för 

och ha en medvetenhet kring flöde för att uppnå det. Samtidigt anser jag att den initiala memoreringen, 

där toner, ackord och rytmer samt det speltekniska reds ut, måste ha nått en hanterbar nivå innan det 

går att sträva efter flöde. Annars uppstår den frustration som jag beskrivit i min processdagbok. Min 

uppfattning är att jag var otålig i min strävan att få flöde i musiken, att jag inte kunde hitta ro i min 

memorering utan ville skynda längre fram i processen för att kunna njuta av att få spela i flöde. 

Alltså, för att inte fastna i endast det tekniska genomförandet eller memoreringen är det relevant att 

tidigt i processen ha flöde i åtanke men det bör då kombineras med tålmodighet och en medveten 

översikt över instuderingsprocessen i helhet. Som tidigare beskrivits hävdar Fagéus att flöde bör 

prioriteras i övandet. Min tolkning är att han syftar på övning rent allmänt, alltså att musiker inte ska 

negligera flödesfokuserad övning i sitt vardagliga övande och inte att flödet ska prioriteras i det 

inledande stadiet av en instuderingsprocess. Således är Fagéus och jag av samma åsikt. 

 

En annan av arbetets frågeställningar var att se om det var möjligt att definiera vilka parametrar som 

påverkar min instuderingsprocess för att sedan kunna använda dem i egenskap av lärare åt mig själv. 

En av parametrarna jag har kommit fram till är förmågan att ha en aktiv medvetenhet i processen, det 

vill säga att konstant ha ett reflekterande tankesätt gällande sin övning. Exempelvis rörande övningens 

upplägg, hur inlärningen framskrider, problem som uppkommer samt positiva skeenden. Jag upplever 

att detta gör att övningen känns mer lustfylld och meningsfull samtidigt som det effektiviserar arbetet. 

Motsatsen till detta är den övning som jag har genomfört när jag varit trött, eller på andra vis inte mått 

bra, och därför blivit slentrianmässig och oengagerad vilket inte har tagit mig framåt i 

instuderingsprocessen eller stärkt mig i mitt musicerande nämnvärt. Därför är mitt allmänna mående 

en andra parameter som i högsta grad påverkar min process. Jag har kunnat avläsa i min 

processdagbok att arbetet med stycket har fortskridit långsamt och ineffektivt i perioder av stress och 

trötthet. Mitt allmänna mående är i sin tur är tätt sammankopplat med ytterligare en tredje parameter 

vilken är förmågan att hålla fokus samtidigt som man litar på och underkastar sig sin kropp och dess 

muskelminne, vilket är essentiellt för både memoreringen och flödet. 

 

Arbetet och dess instuderingsprocess skedde inte helt kontinuerligt då jag under ett fåtal perioder var 

tvungen att nästintill pausa arbetet med Toccata på grund av andra tids- och energikrävande 
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musikaliska projekt i skolan och privat. Om förutsättningarna hade varit annorlunda, alltså gett mig 

möjligheten att fokusera majoriteten av min övningstid på Toccata under hela undersökningsperioden, 

så hade det troligtvis gett ett annorlunda resultat. Detta i sig, alltså min generella stressnivå i 

kombination med den tid jag har kunnat avsätta är också en parameter som har påverkat processen. 

Förutsättningarna för varje process kommer vara annorlunda vilket gör det svårt att dra en generell 

slutsats mer än att tidsupplägget bör, om möjligt, anpassas i syftet att hålla en rimlig stressnivå. 

 

Unikt för just den här instuderingsprocessen är att den har utgjort grunden för detta arbete vilken min 

examen är beroende av. Jag har upplevt att jag har kunnat öva ungefär som vanligt samtidigt har jag 

konstant varit, mer eller mindre, medveten om att det jag gör i övningsrummet är en del av en större 

process som ska leda fram till ett färdigt arbete. Det är inte något som kommer vara relevant för 

framtida processer men det är något som har påverkat denna. Sålunda bör varje process unika 

förutsättningar i form av dess syfte och förväntade resultat vara något att ta i beaktning som en 

påverkande parameter för att ha en bättre förståelse för dess utveckling. 

 

Att jag genom detta arbete har medvetandegjort och konkretiserat dessa parametrar gör att jag stärkts i 

min förmåga att vara lärare åt mig själv. Jag kommer lättare att kunna förstå och analysera framtida 

instuderingsprocesser samt identifiera lösningar på eventuella problem som uppstår i utvecklingen av 

dem genom att påminna mig själv om parametrarna. 

 

En viktig del i att skapa medvetenhet i min övning har varit att skriva processdagbok, vilket i sig har 

varit en givande process. Det har hjälpt mig att konkretisera, organisera och överblicka min 

övningsprocess samtidigt som det har varit ett tillvägagångssätt för att vara sin egen lärare. 

Processdagboken utvecklades redan tidigt under arbetes gång från att vara endast en metod menad för 

dokumentation av processen till att simultant vara ett hjälpmedel för att utveckla och stärka min 

övningsprocess. 

 

I Csikszentmihalyis Ted Talk27 berättar han om hur det krävs att parametrarna utmaning och 

färdigheter är i rätt relation till varandra för att ”flow” ska kunna infinnas. Detta kan vara en 

förklarning till varför jag har upplevt att flödet har infunnit sig vid så skilda skeenden i processen i de 

olika delarna i stycket. De delar där utmaningen har varit rimlig i relation till min speltekniska nivå har 

varit de mest givande att öva på och de som jag har lärt mig snabbast, exempelvis s. 14 i noterna (se 

 
27 Csikszentmihalyi, Flow, the secret to happiness 
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Notexempel 5), där jag upplevde att instuderingen var snabb och njutbart. Att andra delar har varit mer 

motsträviga i inlärningen kan enligt denna teori då bero på att utmaningen har varit för hög i relation 

till mina färdigheter, min speltekniska nivå. En faktor som också bör tas i beaktande gällande flödet 

som uppstod under inlärningen av s. 14 i noterna, är min personliga preferens. Just den här delen är, 

enligt min mening, den vackraste musiken i stycket vilket troligtvis bör ha påverkat min upplevelse av 

inlärningen. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat är att den här sektionen skulle kunna vara 

komponerad på ett sådan vis att den är tacksam att öva in och memorera, med en upprepande basgång 

och tydlig melodi, i jämförelse med stycket i övrigt. 

Min huvudsakliga metod för att dokumentera min process var genom min processdagbok men jag 

använde också videodokumentation. Förhoppningen var att filmerna skulle fungera som ljud- och 

visuella exempel på det texten beskriver att jag upplever när jag spelar. Detta fungerar till viss del men 

jag upplevde, mer ofta än inte, att kameran som filmade var distraherande och påverkade min övning 

till att det kändes onaturligt. Därför har jag fått sortera och analysera den filmade dokumentationen för 

att hitta delar som ger en faktiskt rättvis bild av processen. För att förebygga denna problematik i 

vidare arbete bör jag filma oftare i mitt dagliga övande för att vänja mig vid kameran så jag kan agera 

naturligt framför den. 

 

Klicksteins bok The Musician’s Way har varit en bra källa i mitt arbete. Trots det har jag inte kunnat 

instämma i allt han hävdar, i synnerhet inte vad gäller muskelminne i relation till memorering. Å ena 

sidan kan man tänka som Klickstein som anser att muskelminne är den svagaste formen av 

memorering, att det är den som försvinner snabbast i pressade situationer. Å andra sidan är min 

upplevelse under den här processen att muskelminne fungerar både som en effektiv metod för 

memorering såväl som en stabil grund för fortsatt arbete med stycket. Dock, som tidigare nämnts, är 

detta arbete begränsat till instuderingsfasen av stycket och jag har därför inte utsatt min memorering 

för mer pressande situationer så som större konserter eller examinationer. Enligt mina tidigare 

erfarenheter är däremot mitt muskelminne något som jag kan förlita mig på när jag blir nervös, i 

situationer där jag har blivit osäker i mina framträdanden har jag kunnat förlita mig på att min kropp 

och mina armar vet vad de ska göra, förutsatt att memoreringen i muskelminnet är väl genomarbetad. 

Jag tänker också att muskelminnet är speciellt användbart för just marimbaspelare då hela kroppen är 

involverad i musicerandet, man förflyttar sig från en del till en annan av instrumentet, böjer på benen 

och vrider hela kroppen vilket skapar ett annat slags muskelminne än om man spelar ett instrument där 

man endast rör på händer eller fingrar. Dessutom fungerar alla personer olika och jag tror att min 

personliga styrka i memorering ligger i det fysiska då jag utifrån min process har förstått att 
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memoreringsmetoderna kroppens rörelser i kombination med det visuella på marimban är de som 

faller sig naturligast för mig och som jag känner mig tryggast med, både i inlärningen och vidare i 

processen. Samtidigt håller jag med om Klicksteins åsikt att det är skillnad mellan metoder vars 

primära syfte är effektiv inlärning och metoder som har ett mer långsiktigt perspektiv för en stark 

hållbar memorering. Det allra bästa är troligtvis den memorering vilken lyckas innehålla båda dessa 

element. 

 

5.2. Slutsatser 

Sammanfattningsvis vill jag formulera kortfattade svar på frågeställningarna som ligger till grund för 

detta arbete. 

Den första frågeställningen lyder ”Hur relaterar memorering och flöde till varandra i min övning?” 

Det jag har kommit fram till är att memorering är verktyget genom vilken möjligheten att uppnå flöde 

uppstår. Instuderingsprocessen kräver samtidigt ett skifte i fokuset mellan de två för att skapa 

förutsättningar för en stark memorering och ett fungerande flöde. Det mest centrala tillvägagångsättet 

för att arbeta på både memorering och flöde har varit att repetera isolerade bitar av stycket. 

 

Den andra frågeställningen lyder ”När i instuderingsprocessen är flödet relevant att lägga fokus på?” 

Instuderingsprocessen måste starta i en grundande fas vilken består av att den initiala memoreringen 

där toner, ackord och rytmer samt det speltekniska reds ut och först efter att det har utvecklats till att 

bli stabilt kan flödet eftersträvas. Samtidigt är det relevant att tidigt i processen ha flöde i åtanke, i 

kombination med tålmodighet och medvetenhet, för att inte endast fastna i det tekniska genomförandet 

eller memoreringen. 

Den tredje och sista frågeställningen lyder ”Vilka parametrar påverkar min process som jag sedan kan 

bära med mig i egenskap av lärare åt mig själv i framtida instuderingsprocesser och musicerande?”. 

Genom arbetet har jag kommit fram till att följande parametrar är de som främst påverkar min process. 

• Förmågan att ha en aktiv medvetenhet i processen  

• Mitt allmänna mående 

• Förmågan att hålla fokus samtidigt som man litar på och underkastar sig sin kropp 

• Min generella stressnivå i kombination med tidsramen 

• Varje process unika förutsättningar i form av dess syfte och förväntade resultat 
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5.3. Fortsatt forskning 

Fokus i arbetet har varit på instuderingsprocessen och inlärningen av Toccata och har därför 

begränsats således att framträdandet och dess tillhörande förberedelser inte har studerats. Följaktligen 

har memoreringens fokus varit att underlätta och effektivisera inlärningen, inte att huvudsakligen 

befästa en långsiktigt hållbar memorering. För att få en djupare bild av processen är det önskvärt att 

vidare forskning undersöker hela processen, från inlärning till framförande och därefter utvärdera inför 

fortsatt arbete med det instuderade materialet. 

Valet av de centrala metoderna jag använde för att memorera stycket var inte ett aktivt val utan det var 

ett organisk skeende där jag följde min intuitiva känsla. Den utgick ifrån mina tidigare erfarenheter 

närmare bestämt att jag som marimbaspelare är van vid att spela mönsterbaserad musik, marimbans 

fysiska förutsättningar vilka till hjälp för det visuella och kroppsliga samt min förmåga att minnas 

notbilder väl. Detta beskriver jag i min processdagbok. 

” (…) Mycket marimbamusik är ju skriven på det här viset med ett mönster i klubborna som 

upprepas över ackordsbyten. Har det gjort att jag har övat upp en förmåga att memorera sådan 

här musik? Eller är det kanske logiskt och lätt för alla?”28  

 

Vidare skulle jag vilja undersöka hur min instuderingsprocess påverkas om jag använder mig av nya 

obeprövade strategier och metoder för memorering för att jämföra med det här arbetets process. Till 

exempel att använda sig av ackordsbaserad memorering. Både metoden att följa melodier och den 

mönsterfokuserade metoden skulle kunna jämföras med att använda sig av ackordföljder som grund i 

memorering. Dock är inte detta något jag har använt mig av i mitt arbete med Toccata eftersom jag är 

ovan vid det arbetssättet. I framtida inlärningsprocesser skulle det vara intressant att utforska och 

utveckla detta för att jämföra och kombinera med mina redan beprövade metoder. 

 

 

 

 

 
28 Utdrag ur processdagbok 6/2–22 
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