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Sammanfattning 

 

I denna undersökning har jag studerat hur violinstudenter på högskolenivå resonerar kring 

sina övningsmetoder och vilka förberedelser, metoder och mentala strukturer de anser vara 

bäst för att lyckas med sin övning. Jag har även undersökt vilka metoder de anger att de 

använder för att stärka sitt självförtroende och hur de anser sig påverkas av stress. 

Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer med violinstudenter när de var 

under slutfasen av sina studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Resultatet från 

intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av teorier från tidigare forskning om 

violinmetodik och mental träning. Studiens viktigaste resultat är att 

undersökningsdeltagarna angav en faktor som helt väsentlig för att lyckas med sin övning 

vilket är vikten av att ha mål i sin övning. De menade även att ett musikaliskt mål leder till 

bättre övning än ett speltekniskt mål, att det går att lyckas genom att undvika att misslyckas 

och att det är viktigt för självförtroendet att reda ut osäkerheter i repertoaren. De menade 

även att förmågan kunna spela ut är viktigt för att lyckas med övningen samt att olika 

nivåer i grundteknik mellan lärarstudenter och musikerstudenter tycks påverka övningens 

kvalitet. 
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1. Inledning 

Jag är violinist och hamnade av olika anledningar i en mycket djup spelmässig formsvacka 

när jag började på KMH. Under den här tiden mådde jag personligen dåligt och detta 

påverkade mitt övande mycket. På något sätt så lyckades mitt mentala tillstånd göra så att 

all min spelteknik och musikaliska kunskap blev som bortblåst. Detta i kombination med 

den stress jag upplevde av att behöva leverera spelmässigt när jag började på KMH gjorde 

att det knöt ihop sig rejält i både kropp och huvud. När jag påbörjade mina övningspass så 

hade jag så låga förväntningar på hur det skulle låta så att jag ibland tog på mig hörlurar 

med hårdrock på högsta volym för att slippa höra eländet från min fiol under tiden jag 

övade stråkteknik eller tonbildning. Trots övning på fem timmar om dagen så ledde min 

övning till inga som helst resultat. Min övning var destruktiv då jag mådde sämre efter jag 

övat än innan av all besvikelse om hur det lät och hur det såg ut speltekniskt. Jag förstod att 

jag övade fel men hur övar man egentligen rätt? Vad är bra övning och hur uppnås den? 

I övningsrummen på landets musikhögskolor så pågår ett intensivt jobb hos studenter som 

försöker nå den stora drömmen om att bli en professionell musiker eller pedagog. 

Musikhögskolan är en miljö med höga krav och studenterna vistas på heltid i sina 

övningsrum för att uppfylla dessa. I violinundervisningen så är min erfarenhet att mycket är 

inriktad på teknik istället för musicerande, detta borde speglas i övningen. Simon Fischer 

(1997) som är pedagog och violinprofessor vid Yehudi Menuhin School och Guildhall 

School of Music skriver: ”The most important thing is to have so much technique that you 

don´t have to think about it. Then the player can really be free to make music” (Fischer: 

1997: 6). Fischer tycks mena att tekniken föranleder ett gott musicerande. En 

färdigutbildad professionell violinist kan tänkas besitta den här färdiga speltekniken som 

Fischer nämner och därav helt kunna fokusera på sin interpretation, ton och uttryck. Dessa 

delar måste musikhögskolestudenter också öva på men troligtvis besitter inte en student 

denna kompletta spelteknik. Detta gör det intressant att undersöka specifikt studenters 

övning då balansen mellan spelteknik och interpretation kan tänkas påverka övningen. Det 

är därför intressant att se om studenter anser sig lyckas uppnå den här fantastiska känslan 

av att musicera med frihet som Fischer beskriver innan de lyckats få sin spelteknik helt 

fläckfri. Och i sådana fall vilka metoder anser studenterna vara de bästa för just dem? 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur violinstudenter på högskolenivå 

resonerar kring sina övningsmetoder och vad de anser vara den bästa övningen för den 

enskilda studenten. Genom kvalitativa intervjuer vill jag undersöka studenternas åsikter 

kring olika övningsmetoder för att sedan jämföra dessa åsikter mot varandra. Min 

förhoppning är att dessa uppfattningar ska kunna utgöra ett material som studenter och 

lärare kan ta del av för att få nya perspektiv på övning. 

 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

• Hur resonerar studenterna kring arbetet med mål i sin övning? 
 

• Vad anser studenterna vara viktigt i relation till övningen? 
 

• Skiljer sig resonemangen mellan lärarstudenter och musikerstudenter? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

2. Teoretiskt ramverk - Perspektiv på violinmetodik och 

övningsteknik i litteraturen 

I detta avsnitt redogör jag för litteratur och tidigare forskning kring perspektiv på 

violinmetodik och övningsteknik. De perspektiv som framkommer i den redovisade 

litteraturen utgör det teoretiska ramverket som jag i använder för att analysera empirin som 

jag samlat in genom intervjuer. De olika perspektiven som presenteras nedan är eniga om 

att det krävs en målbild för att övningen och musicerandet ska bli framgångsrik. Vad en bra 

målbild är, hur denna målbild ska uppnås och vilken funktion den fyller finns det dock 

delade uppfattningar om.  

I kapitel 2.1 ”Relationen spelteknik och musicerande” så redogörs de två övergripande 

perspektiven gällande relationen mellan spelteknik och musicerande. De två perspektiven 

som presenteras grundar sig i den olika uppfattningen kring huruvida en musikalisk målbild 

föranleder ett lyckat musicerande eller om en spelteknisk målbild är det viktigaste för ett 

lyckat musicerande.  

I kapitel 2.2 ”Musikerns relation till sina mål och delmål” så redogörs för olika perspektiv 

för att lyckas med att nå sitt mål. Dessa kan delas in tre perspektiv vilket jag i 

kapitelindelningen har benämnt som ”Att ha en realistisk målbild”, ”Att försöka lagom 

mycket” och ”Att sätta delmålet i perspektiv”. 

I kapitel 2.3 ”Mentala och tekniska hinder för att spela ut” så redogörs olika perspektiv på 

hur förväntningar inför att klara målet påverkar möjligheterna att spela ut.  Dessa kapitel är 

uppdelade i ”Mentala hinder för att spela ut” och ”Tekniska hinder för att spela ut”. 

 

2.1 Relationen spelteknik och musicerande 

2.1.1. Spelteknisk målbild som avgörande faktor för musicerande 

Paul Rolland (1974) som var verksam professor i violin vid University of Illinois skriver i 

sin bok The Teaching Of Action In String Playing att när en teknik är så fri så att den är 

självgående så sker en omvandling i kroppen från fiolmaskin till musikmaskin (Rolland: 

1974: 13). Enligt Rolland så krävs det att violinisten är medveten om stråktryck, 
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stråkhastighet och kontaktställe för att uppnå en vacker violinklang (Rolland: 1974: 35). 

Jag tolkar det som att Rolland menar att teknisk färdighet föregår ett musicerande och 

därför sätter Rolland tekniken framför musiken på det viset att en god teknik leder till en 

god musik. 

Ivan Galamian (1962) som var verksam professor i violin vid Juilliard School skriver i sin 

bok Principles of violin playing and teaching att detta är fel ände att börja i. Han menar att 

det inte är de tekniska aspekterna som bör vara målbilden med övningen utan de 

musikaliska. Han skriver att en teknisk övning utan ett musikaliskt och klangligt mål sällan 

är effektivt och att det ofta bidrar till en mental och konstnärlig passivitet (Galamian: 1962: 

5). Galamian skriver att målet bör vara att hitta sin inre vision om klangen och att därefter 

försöka förverkliga den genom att justera de tekniska detaljerna för att uppnå resultat (Ibid: 

5) 

Rolland är en stor förespråkare för violinteknik och ergonomi. Han har myntat begreppet 

”helkroppsteknik” vilket innebär det inte bara är armar och fingrar som måste vara på rätt 

plats för ett lyckat musicerande utan hela kroppen (Ibid: 13). Rolland menar att en god 

helkroppsteknik är en grundförutsättning för ett lyckat musicerande. Detta står enligt min 

tolkning alltså i kontrast till Galamian som menar att de tekniska aspekterna inte ska vara 

det huvudsakliga målet för att uppnå ett lyckat resultat. Enligt Rolland så kommer 

violinisten uppleva en ökad smidighet och uthållighet i sitt spelande när kroppens alla delar 

är aktiva och i rörelse. Rolland skriver exempelvis att det är otillräckligt att se enbart 

högerarmen som avgörande för en god stråkteknik. För att uppnå en god spelteknik så 

krävs det att hela kroppen är delaktig och då är det onödigt att tänka i termerna av 

högerhand och vänsterhandsteknik. Rolland skriver att rörlighet och flexibilitet börjar i de 

stora delarna av kroppen och följer sedan med till mindre delar som hållning av fiol och 

stråke ända ned till minsta detalj såsom spiccato och lägesväxling (Ibid: 32).  

Fischer (1997) menar att spelandet av en enkel fras innehåller ett stort antal tekniker 

används varav den ene är beroende av den andra. (Fischer: 1997: 6). Separat så är dessa 

tekniker enkla men i ett stycke så måste ett stort antal tekniker samarbeta och detta är en 

stor utmaning (Ibid: 6). Ett stycke som upplevs som lätt kan enligt Fischer ha sin 

förklarning i att bara ett antal få tekniker används samtidigt i det stycket (Ibid: 6). Ett 

stycke som upplevs svårt kan bero på att kanske upp till tjugo olika tekniker används i tät 

följd i en och samma fras som även ska framföras i hög hastighet (Ibid: 6). Det lättaste en 

violinist därför kan tänkas spela är enligt Fischer ett pizzicato på en lös sträng då detta bara 

innehåller ett moment (Ibid: 6). 
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Fischer menar att en violinist bör skaffa sig en så pass utvecklad och etablerad teknik för 

att därefter kunna musicera fritt (Ibid: 6). En violinist ska först lära sig alla olika 

speltekniker separat för att därefter lära sig att använda flera speltekniker samtidigt 

(Ibid:6). Det sista steget är att etablera dessa tekniker så att violinisten inte behöver tänka 

på dem utan att de ska ske naturligt av sig själva. När vi är för medvetna om hur vi gör 

saker så sätter det enligt Fischer käppar i hjulet för oss. Fischer gör en liknelse vid gående. 

Då tänker vi inte att vi ska ta ett ben i taget utan det sker av sig självt i farten (Fischer: 

1974: 103). Om vi skulle tänka precis på hur vi gör för att gå så skulle gången enligt 

Fischer bli styltig och onaturlig. Det är därför är nödvändigt att ha en så pass utvecklad 

spelteknik så att vi inte behöver tänka på den (Ibid: 6). Fischer menar att vi i övandet ska 

ha inställningen att lära oss som barn gör istället för vuxna. Ett barn lär sig att gå på ett 

omedvetet plan och på samma vis ska vi enligt Fischer lära oss spelteknik (Ibid: 6). När 

speltekniken är så pass välutvecklad och etablerad så att vi inte behöver tänka på den så 

kommer violinisten bli fri till att göra musik (Ibid: 6). 

 

2.1.2. Musikalisk målbild som avgörande faktor för musicerande 

Enligt Galamian så har alldeles för många musiker och lärare har en övertro på de fysiska 

och mekaniska aspekterna av musicerande på violin (Ibid: 2-6). Detta står alltså i direkt 

konflikt med den föreställning som Rolland presenterar om att en god teknik leder till ett 

lyckat musicerande. Galamian skriver att det grundläggande målet för en violinist bör vara 

att sträva efter att göra verklighet av sin musikaliska fantasi och leva upp till sin idé om hur 

musiken ska låta istället för att klara av ett tekniskt moment (Ibid: 2-6). 

 

Vid övning anser Galamian att mental vakenhet och aktivitet i sinnet är av största vikt och 

att alldeles för få violinister tar sig tid och energi till detta. Det ser ofta ut som så att 

fingrarna är engagerade i en mekanisk rutin av ändlösa upprepningar medan det 

musikaliska sinnet är passivt. Detta kan enligt Galamian i längden leda till skador. Övning 

av det slaget saknar enligt honom riktning och kontroll och då är övningen ett slöseri med 

både tid och ansträngning (Ibid: 95).  

Galamian skriver att det inte är de fysiska rörelserna som är betydande utan den mentala 

kontrollen över dem. Galamian skriver att den musikaliska impulsen kommer från sinnet 

till musklerna i en snabb och smidig sekvens där det mentala kommandot framkallar den 

önskade muskulära responsen (Ibid: 2-6). Enligt Galamian så är det inte är kroppens styrka 
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som är avgörande utan hur mottaglig den är för de mentala direktiven (Ibid: 2-6). Enligt 

min tolkning så menar Galamian att det går att öva spelteknik utan ett musikaliskt mål men 

att detta inte leder till ett lyckat musicerande. Rolland åt det andra hållet menar att när de 

speltekniska målen är uppfyllda så kommer det i sin tur leda till ett lyckat musicerande. 

Vikten av en god teknik är Rolland och Galamian eniga om, men skillnaden dem emellan 

är att Galamian anser att all teknik utan musikalisk förankring är meningslös (Ibid: 2-6). 

Dessa tankar går även att återspegla ur ett avsnitt ur en doktorsavhandling som är skriven 

utav Per-Henrik Holgersson (2011) som är lektor i musikpedagogik på Kungl. 

Musikhögskolan. I ett avsnitt så observerar Holgersson en fiollektion på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. Eleven Björn berättar för läraren Helen att han har fått ett 

råd från en annan lärare att inte relatera det tekniska till den musikaliska interpretationen. 

Hans nuvarande lärare Helen berättar då att hon inte delar den uppfattningen. Enligt Helen 

så hänger musiken och tekniken ihop och hon är övertygad om att resultaten blir bättre när 

de är integrerade med varandra. Hon påvisar för Björn att han kommer att klara av det 

tekniska bättre om han utgår ifrån det musikaliska. När tekniken och musiken är särskilda 

från varandra så blir det enligt Helen lätt att man fastar i frågor om intonation och 

artikulation. Helen säger att det blir en dubbel process när man övar in tekniken först och 

sen lägger på musiken. Helen uttrycker till Björn att när det tekniska inte fungerar så är det 

ofta för att han inte vet vad han ska göra musikaliskt och att de två olika delarna inte 

hänger ihop så som de borde (Holgersson: 2011: 115-118). 

Barry Green och W. Timothy Gallwey (1986) är författare som behandlar ämnet mental 

träning och musikskapande i boken The Inner Game of Music. Green & Gallwey är enligt 

min tolkning någonstans mittemellan Galamian och Rolland. De skriver att det måste 

finnas ett samarbete mellan de yttre och inre faktorerna för ett lyckat musicerande (Green 

& Gallwey: 1986: 22). Men Green & Gallwey lutar mer åt Galamians håll då de skriver att 

det är vanligare att vi låter oss styras av yttre faktorer än att de yttre faktorerna följer den 

inre visionen. När vi övar teknik utan att ha med en inre klanglig förebild så är det enligt 

Green & Gallwey lätt hänt att kroppen tar överstyr och spelar för sig själv medan vi mentalt 

är på en helt annan plats. Enligt Green & Gallwey gäller det att både kropp och sinne är 

närvarande vid övning (Ibid: 22). 
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2.2. Musikerns relation till sina mål och delmål 

2.2.1. Att ha en realistisk målbild 

Vi måste vara medvetna om varför vi sysslar med det vi gör och vad vi vill med det. 

(Lejonclou & Lindberg: 1997: 26) 

Citatet ovan är hämtat ur boken Musik och mental träning (Lejonclou & Lindberg: 1997). 

Citatet illustrerar författarnas syn på vikten av medvetenhet i våra mål för att uppnå 

resultat. Det är viktigt att mål som formuleras faller sig naturliga och känns bra för 

musikern (Ibid: 26). Musikern måste ha en realistisk målsättning och innan målet realiseras 

i praktiken så måste det kunna föreställas mentalt till den grad att samma känsla väcks som 

om målet redan hade nåtts (Ibid: 26-36). Har vi en målsättning som vårt undermedvetna 

inte accepterar så kommer vi enligt författarna inte att lyckas. De menar att önskan att vilja 

något inte är detsamma som att tro på något innerst inifrån. Det vi tror på stämmer bättre 

överens med vår egna inre självbild medan viljan är hur vi vill bli sedda av oss själva och 

andra (Ibid: 26-36). Viljan är ett mentalt fokus i extrovert och offensiv riktning där 

närvaron och koncentrationen inte kommer inifrån, därför kan den viljemässiga 

ansträngningen hindra ett maximalt utförande. Tron är ett fokus som kommer inifrån och 

som stärker den mentala koncentrationen. Eftersom tron stämmer bättre ihop med vår 

självbild så ökar chanserna till att lyckas och att hamna i en positiv riktning (Ibid: 26-36). 

Enligt min tolkning så menar Lejonclou & Lindberg att oavsett vad målbilden är så måste 

målet stämma överens med utförarens inre tro för att nå ett optimalt resultat.  

Galamian (1962) gör i sin bok en jämförelse som kan spegla det som Lejoncou & Lindberg 

(1997) är inne på. Galamians jämförelse är mellan violinspel och konsten att vara en bra 

offentlig talare eftersom de enligt honom är nära besläktade. Han skriver att en bra talare 

bör ha en bra röst och artikulation men det viktigaste är att talaren har något viktigt att säga 

och framförallt en tro på det den säger. Det ska i sin tur berättas med en berättarlust och en 

stark inlevelse för att väcka engagemang (Galamian: 1962: 7). Det går att ställa två talare 

mot varandra i en debatt. Den som tror på det den säger kommer att vinna sin publik medan 

den som försöker övertyga sig själv och sin publik kommer förlora (Ibid: 7). 
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2.2.2. Att försöka lagom mycket 

Concentration is not staring hard at something. It is not trying to concentrate; it is 

not thinking hard about something.  

(Green & Gallwey: 1986: 81) 

I sin jakt i att lyckas med sin övning så är det enligt Green & Gallwey lätt hänt att försöka 

för mycket. Sinnet spänner sig och stirrar hårt på en enda liten punkt som citatet beskriver 

ovan. Författarna beskriver känslan vid uppgiften att lösa ett pussel under tidspress. Ju 

närmare klockan närmar sig sitt slut så försöker pusselspelaren mer och mer med följden av 

ett sämre resultat. Men när klockan slutligen ringer så slappnar spelaren av och då löser sig 

pusslet nästan av sig självt. Tidspressen gör att spelaren stirrar sig blind på ett få antal 

pusselbitar men när pressen har avtagit så ser spelaren helheten ovanifrån (Green & 

Gallwey: 1986: 43). De skriver att när vi känner att vi stirrar i notbilden eller på 

stråkriktningen så har vi alltså en alltför utåtriktad och spänd koncentration. Vi stirrar oss 

blinda på ett litet problem och glömmer bort helheten och det egentliga syftet med 

övningen vilket är härlig musik (Ibid: 43). De menar att när så sker så ska vi försöka att 

istället falla ner i en mjuk och härlig koncentration och låta musiken i sig attrahera våra 

sinnen (Ibid: 81). 

 

2.2.3. Att sätta delmålet i perspektiv 

Fischer (1997) har en liknande uppfattning som Green & Gallwey om koncentration och 

Fischer skriver att det är viktigt att inte övertänka och att istället ha en mjuk, snäll och 

positiv öppenhet i sin koncentration så att även det omedvetna får plats att hjälpa till 

(Fischer: 1997: 6). När vi övertänker så använder vi oss enligt Fischer inte av violinspelets 

alla delar utan enbart ett antal få. Har vi ett problem såsom sned stråkriktning så kanske det 

löser sig självt om vi inte stirrar oss blinda på det problemet utan istället sätter det i 

perspektiv. Övertänkandet på stråkriktningen kan enligt Fischer (1997) göra att vi glömmer 

att lyssna, andas eller stå ordentligt (Fischer: 1997: 6). Denna bild kan speglas hos Flesch 

(2008) som påvisar att även yttre faktorer kan ha en påverkan på hur lyckosam övningen 

blir. Han menar att övningsprocessen ibland är bakvänd så att det är musiken vi hör från 

hos själva som väcker lyssnandet till liv istället för den inre viljan. Därför är det enligt 

Flesch viktigt att ha ett välklingande instrument och befinna sig i ett rum med en god 

akustik (Flesch: 2008: 90). 

Även Galamian påpekar vikten av att inte stirra sig blind på ett enda problem. Vid arbetet 
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för att uppnå en god intonation är det vanligt enligt Galamian att violinister koncentrerar 

sig i för hög grad på vänsterhandsteknik. Han skriver att vägen till en god intonation sker 

genom samarbetet mellan violinteknik, stråkteknik och öronen. Händerna är som blinda 

människor som behöver vägledning av öronen och inte tvärtom (Galamian: 1962: 19). För 

att hålla sinnet fräscht under övning så är det enligt Galamian viktigt att inte arbeta för 

länge med en och samma bit för länge (Ibid: 94). 

Galamian beskriver i sin bok två olika typer av violinister med dålig balans i sin övning. 

Vissa övar för mycket grundarbete och delar upp allt och även det enklaste i minsta 

beståndsdel. De sätter aldrig ihop delarna till sin helhet och därför blir stycket aldrig ett 

levande konstverk. Galamian säger att det å andra sidan finns det de som utvecklar en bra 

känsla för den musikaliska helheten, men de svåra delarna förblir outredda och det tekniska 

blir bristfälligt. Var och en av dessa sidor behöver en motvikt för att återställa balansen i 

sin övning för att uppnå ett lyckat resultat (Ibid: 100). 

 

2.3. Mentala och tekniska hinder för att spela ut 

2.3.1. Förväntningar inför att uppnå målet 

Negativa förväntningar inför uppgifter blockerar utövarens möjligheter att använda sig fullt 

ut av sina resurser (Lejonclou & Lindberg: 1997: 10). När vi på förhand vet att vi kommer 

att misslyckas så blir utgången given och kunskapen vi redan besitter blir mentalt inlåst 

(Ibid: 10). Misslyckandet som då infinner sig bidrar till stress och förvärrar situationen 

ytterligare. Negativa förväntningar yttrar sig fysiskt i kroppsspråk och hållning genom att 

vi sjunker ihop och gör oss mindre än vi egentligen är (Ibid: 10). Nervsystemet kan inte 

skilja på verklig och fiktiv erfarenhet. Därför går det med mental träning att byta ut en 

negativ erfarenhet mot en inbillad positiv sådan (Ibid: 7). Det går att lura hjärnan till en 

mer positiv förväntan genom en god kroppshållning och vice versa att lura kroppen till 

bättre hållning genom positiva och självstärkande tankar (Ibid: 7). Jag tolkar detta som att 

negativa förväntningar yttrar sig både mentalt och fysiskt och minskar våra möjligheter till 

att lyckas. Det går dock att ändra dessa förväntningar i positiv riktning både mentalt och 

fysiskt. 

2.3.2. Mentala hinder för att spela ut 

Carl Flesch (2008) som är författare till en rad läroböcker som nu tillhör grundstommen i 

violinmetodiken skriver att det finns ett samband mellan dåligt självförtroende och en 
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övertro på den tekniska betydelsen (Flesch: 2008: 92). Chanserna till ett misslyckande ökar 

när målet är att göra tekniskt rätt istället för att använda tekniken till att uppfylla sin 

musikaliska vision (Ibid: 92). Förutom en inre bild om ett framgångsrikt genomförande och 

noggranna tekniska förberedelser så skriver Flesch att det behövs det en stor portion mod 

för att lyckas med sitt genomförande (Ibid: 90). Dålig intonation och klang har ofta att göra 

med att vi inte vågar spela ut ordentligt och han skriver att det inte behövs någon publik för 

att inte våga spela ut utan det kan vara ett problem även fast man är själv i övningsrummet 

(Ibid: 90). Flesch skriver ändå att den största anledningen till scenskräck är medvetenheten 

om närvaron av lyssnande och dömande människor (Ibid: 90). Även Galamian (1962) 

lyfter fram att osäkerhet kan bidra till stress. Han skriver att det därför är viktigt att ha 

lyckats med sin övning många gånger innan den kan testas för en publik. Han menar att 

upprepande lyckosamma försök skänker en trygghet vilket i sin tur minskar risken att 

påverkas av stress som kan förstärkas av att uppträda inför publik.  (Ibid: 101). 

 

Flesch (2008) ger även ett lärarperspektiv om att det är viktigt för en lärare att lära sina 

studenter att kunna tänka logiskt och handla självständigt för att få ett gott självförtroende 

(Ibid: 92). Man kan vända på resonemanget åt elevens håll och tolka Flesch som att om 

eleven inte lärt sig att tänka logiskt och handla självständigt så kommer eleven ha ett sämre 

självförtroende vilket i sin tur leder till att eleven inte vågar spela ut ordentligt vilket i sin 

tur leder till dålig intonation och klang. 

Det är enligt Rolland först när vi fullföljer våra speltekniska rörelser som vi uppnår ett gott 

musikaliskt resultat (Ibid: 32). Detta tolkar jag som en teknisk syn på den problematik 

Flesch presenterar angående att spela ut. Rolland gör en jämförelse med violinspel och golf 

i sin bok och han skriver om vikten att både förbereda och fullfölja en rörelse. En mjuk 

rörelse ska föregås av en förberedande mjuk rörelse och denna rörelse ska avslutas 

ordentligt och få avta utav sig själv. I en golfsving så är det allmänt känt även hos 

nybörjaren att man ”måste slå igenom slaget” (Ibid: 32). Bollen har hunnit flyga iväg 

ganska många meter innan den avslutande rörelsen påbörjas men den har ändå en 

avgörande betydelse för resultatet. Förkortas den naturliga efterörelsen så blir resultatet 

enligt Rolland sämre. För att uppnå en bra stråkteknik så måste varje stråk enligt Rolland få 

ett värdigt avslut. Dels för den pågående tonen men framförallt för den kommande. Rolland 

skriver att det är tonen innan som avgör hur bra nästa ton blir (Ibid: 36). Rolland skriver att 

rörelse i violinteknik aldrig går i raka linjer utan i cirkulära rörelser. Ett violinstråk som 

detaché är enligt Rolland inte en rörelse av armen som går fram och tillbaka utan en 

cirkulär rörelse. Formen av en rörelse fram och tillbaka innebär att rörelsen startar om vid 
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varje vändning vilket kostar mycket energi och är slitsamt. En cirkelrörelse har ingen 

bestämd början förutom den första och den har ingen bestämd slutpunkt utom den sista och 

på samma sätt går det enligt Rolland att föreställa sig energin i själva musiken (Ibid: 36). 

 

2.3.3. Tekniska hinder för att spela ut 

Simon Fischer (1997) skriver att spänningar är vanligt förekommande hos violinister. Han 

menar att en destruktiv spänning har en tendens att smitta av sig och sprida sig till flera 

muskler. Orörlighet producerar spänningar som hämmar naturliga rörelser och det skapar 

en känsla av obehag i både kropp och sinne (Fischer: 1974: 103). Enligt Rolland så är 

problemen med spänningar till stor del är en följd av passivitet i helkroppstekniken 

(Rolland: 1974: 31-32). Han menar att passivitet i kroppsbalansen kan skapa spänningar 

ute i axlarna, men ändå ha sin förklarning av passivitet i fötterna. (Ibid: 31-32). 

Galamian (1962) menar att spänningar påverkar klangen negativt på så vis att en spänd arm 

skapar en död vikt. En död vikt från stråkarmen kväver strängarnas vibrationer på ett sätt 

som försämrar klangen (Galamian: 1962: 57). Armen ska istället vara flexibel med en aktiv 

och sviktande fjäderkänsla i lederna. Det krävs en flexibel spänst i lederna som påminner 

om en spiralfjäders. Även fast en spiralfjäder besitter en viss grad av fasthet så förlorar den 

enligt Galamian aldrig sin rörlighet (Ibid: 45). Galamian gör en liknelse av den flexibilitet 

som krävs i violinspel vid gående. När vi går så har vi naturligt en flexibel känsla i ben, 

fötter och tår. Han menar att det ska finnas en lätthet i steget och inte den stelhet som skulle 

uppstå om vi skulle gå med spända ben och orörliga leder. Benen vid gående kan enligt 

Galamian inte heller vara totalt avslappnade för då faller de ihop (Ibid: 45). När armens 

vikt är aktiv och flexibel så kan stråktrycket ändras smidigt beroende på vilken klang som 

önskas. Alla leder måste vara delaktiga och en stel led är detsamma som en led ”ur drift” 

och den hindrar överföringen av rörelse och energi (Ibid: 57). Kroppslig rörelse bör 

begränsas till en rimlig nivå så att den inte hämmar det speltekniska, men den ska heller 

aldrig undertryckas (Ibid: 13). 
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3. Metod 

Min undersökning utgår från kvalitativ metod där jag genom kvalitativa intervjuer har 

samlat in data som jag sedan har tolkat och analyserat med hjälp av tidigare forskning. 

Enligt Alan Bryman (2001) som är professor i sociologi vid University of Leicester och 

författare till flertalet metodböcker så är kvalitativ forskning tolkningsinriktad. Det innebär 

att tyngden ligger på en förståelse av hur deltagarna tolkar verkligheten till skillnad från 

den kvantitativa forskningen som är baserad på iakttagelser med fokus att hitta samband 

och identifiera mönster (Bryman: 2001: 250). Den kvalitativa metoden passar 

undersökningen bra då studiens syfte är att få en fördjupad kunskap om respondenternas 

subjektiva erfarenheter och metoder för att lyckas med sin övning för att sedan analysera 

denna empiri med bakgrund av tidigare forskning. Detta hade varit svårare att undersöka i 

observation av övningen. En observation av studenternas övning hade lämpat sig bra för att 

undersöka hur studenterna använder sig av sina övningsmetoder men den här 

undersökningens syfte är att ta reda på studenternas tankar och funderingar kring övning 

och därför lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst. 

 

3.1. Urval 

Datainsamlingen har skett genom fyra stycken kvalitativa intervjuer med violinstudenter 

som är i sin slutfas på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Att jag valt just studenter är 

för att de är i en intressant fas i sitt violinspelande då de kan tänkas öva mycket på både sin 

spelteknik och repertoar. En färdigutbildad professionell violinist har förmodligen en väl 

fungerande spelteknik och kan därför istället tänkas vara mer inriktad på interpretation och 

uttryck inför nästkommande konsert. Studenter har troligtvis ett större fokus på att lära sig 

en ordentlig spelteknik än en färdigutbildad violinist och detta gör studenter till en 

intressant målgrupp för syftet med min undersökning vilket är att undersöka en bredare syn 

av övning på violin. 

För att stärka urvalet av respondenter har jag försökt att handplocka personer med olika 

erfarenheter om violinspel på högskolenivå. För att få bredd och olika infallsvinklar så har 

jag både valt studenter som satsar på en professionell musikerkarriär och en karriär som 

violinpedagog. De som satsar på en musikerkarriär har ofta en stor personlig erfarenhet om 

vad som krävs för att bli en bra violinist. Det har även lärarstudenter men de har även en 

kunskap om violinmetodik och erfarenhet av undervisning. Nackdelen med det låga antalet 
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intervjuer och bekvämlighetsurvalet är att det inte tillåter några generaliseringar. Detta 

ligger dock inte i denna studies intresse, då min studie är kvalitativ och syftar till att få 

fördjupad kunskap om respondenternas subjektiva upplevelser. Därför är ett fåtal 

intervjuobjekt snarare en fördel då det tillåter mig att göra djupare intervjuer och få ut 

djupare kunskap. 

I denna studie har följande respondenter valts ut:  

Charlotta som läser orkesterprogrammet på mastersnivå med inriktning violin på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm 

Elinne som läser till en lärarexamen med inriktning rytmik och violin på Kungl. 

Musikhögskolan 

Elin som läser till en lärarexamen med inriktning violin på Kungl. Musikhögskolan 

Filip som läser avancerad påbyggnad i violin på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

 

3.2. Kvalitativa intervjuer 

Insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer, detta då denna metod har gjort 

det möjligt för mig att få information om hur mina respondenters funderingar, inre bilder, 

tankemönster och arbetsmetoder ser ut. Intresset i uppsatsen har legat på att ta reda på 

personernas egna upplevelser med betoning på förståelse och därför har kvalitativa 

intervjuer lämpat sig bra då det möjliggör fylliga och detaljerade svar (Bryman: 2001: 299-

300). Kvalitativa intervjuer har möjliggjort djupgående samtal då även intervjupersonerna 

har kunnat ställa kompletterande frågor vilket har utgjort en viktig del av undersökningen 

och intervjupersonerna har själva kunnat ta upp det de själva upplever vara relevant och 

viktigt (Ibid: 300). 

Den form av kvalitativ intervju som jag har använt mig av är den semi-strukturerade. Detta 

för att den semi-strukturerade intervjun berör förhållandevis specifika teman men samtidigt 

lämnar utrymme för intervjupersonen att utforma sina svar på sitt eget sätt (Ibid: 301). Att 

jag vill använda den semi-strukturerade intervjun framför den ostrukturerade är för att jag 

vill beröra vissa skiljelinjer och likheter som gått att urskilja ur den tidigare forskningen. 

Samtidigt har jag velat behålla en öppenhet för nya tankar och infallsvinklar kopplade till 

dessa skiljelinjer för att sedan kunna jämföra intervjuerna mot skiljelinjerna men också mot 

varandra. En sådan jämförelse mellan intervjuerna hade varit mycket svårare i en 

ostrukturerad intervju där samma teman kanske inte hade berörts. (Ibid: 304). Då övning 
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kan antas vara något personligt utan givna och allmänna svar så ligger det ett stort värde i 

den egna upplevelsen hos respondenten. Detta gör att den semi-strukturerade intervjun 

lämpade sig bra då jag ville få en fördjupad kunskap om respondenternas subjektiva 

upplevelser. Den semi-strukturerade intervjuns fokus kan också anpassas efter frågor som 

dyker upp under intervjutillfället och röra sig fritt i dess riktning med en öppenhet för 

alternativa idéer och synsätt (Ibid: 302). För att bibehålla fokus och uppnå en viss mått av 

ordning så utformade jag en intervjuguide med områden jag ville beröra baserat på de 

skiljelinjer och likheter jag funnit i den tidigare forskningen. Dessa har jag kategoriserat i 

tre kategorier (Se kapitel 3.4). Intervjuguiden utgjorde en lista över de områden som jag 

ville beröra och för att få relevanta och resonerade svar så var jag varsam emot förutfattade 

meningar och ledande frågor (Ibid: 305). Intervjuguiden använde jag som stöd och ibland 

var jag tvungen att omformulera frågorna för att respondenten skulle förstå frågorna. Syftet 

med den semi-strukturerade intervjun är att ta reda på hur respondenten uppfattar sin egna 

värld därför står alltför specifika frågor och förutfattade meningar stick i stäv med denna 

kvalitativa metod (Ibid: 305). Den semi-strukturerade intervjun möjliggör också att ställa 

frågor som inte tillhör intervjuguiden om de anknyter till det som intervjupersonen sagt 

(Ibid: 301).   

 

3.3. Analys av intervjuerna 

För att möjliggöra en detaljerad analys av intervjuerna så spelade jag in dem istället för att 

anteckna (Ibid: 306). Detta för att få med intervjupersonernas svar i egna ordalag med dess 

speciella fraser och uttryck vilket lätt kan gå förlorat med endast anteckningar. Att spela in 

underlättar också att vara lyhörd på respondenten och följa upp intressanta synpunkter på 

ett bra sätt. (Ibid: 310). Därefter transkriberade jag intervjuerna (se bilaga). Steinar Kvale 

(1997) som är författare till Den kvalitativa forskningsintervjun menar att utskrifter inte kan 

ses som kopior från den ursprungliga verkligheten utan att en tolkning av intervjun sker 

indirekt när den överförs från inspelning till utskrift (Kvale: 1997: 150). En transkription är 

en strukturering av samtalet och är i sig början på en analys (Ibid: 155). Biljud såsom 

hummande och långa pauser har jag besparat läsarna. Under tolkningen av de ordagrant 

transkriberade intervjuerna så har jag försökt skilja på var som är väsentligt och oväsentligt 

i förhållande till undersökningens syfte och de kategoriseringar jag gjort utifrån den 

tidigare forskningen (Ibid: 171).  

Enligt Kvale är analysen av intervjuerna ett processat material där forskaren har valt ut 

vilka delar som ska presenteras i uppsatsen (Ibid: 167). En utskrift är enligt Kvale aldrig 
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objektiv och därför presenterat citat i undersökningen för att läsaren ska få se de direkta ord 

som respondenten sagt utan förvrängningar och tolkningar (Ibid: 174). I mitt arbete med att 

strukturera upp utskrifterna så började jag med att färgmarkera de delar av intervjuerna 

som berörde undersökningens syfte och frågeställningar. Detta kan liknas vid en 

klarläggning av materialet där överflödigt material såsom avvikelser eller upprepningar tas 

bort (Ibid: 171). Därefter så använde jag mig av meningskoncentrering där essensen av 

intervjuerna fick komma fram i färre ord. Nästa steg var att kategorisera materialet i 

förhållande till undersökningens analysverktyg (Ibid: 174). 
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4. Resultat och analys av intervjuer 

Undersökningens syfte har varit att genom intervjuer ta reda på hur violinstudenter på 

högskolenivå resonerar kring sina övningsmetoder och vad de anser vara den bästa 

övningen för den enskilda studenten. Jag har analyserat min empiri utifrån de skiljelinjer 

och likheter som jag identifierat i den tidigare forskningen. Dessa har jag kategoriserat i tre 

kategorier och min undersökning syftar till att se hur empirin förhåller sig till dessa 

skiljelinjer och i sin tur mot min frågeställning. I kapitlet ”Relationen spelteknik och 

musicerande” så undersöks huruvida studenterna resonerar kring om en musikalisk målbild 

föranleder ett lyckat musicerande eller om en spelteknisk målbild är det viktigaste för ett 

lyckat musicerande. I kapitlet ”Musikerns relation till sina mål och delmål” så undersöks 

vilka perspektiv och parametrar studenterna anger som viktiga för att lyckas med att nå sitt 

mål. I analysdelens sista kapitel ”Mentala och tekniska hinder för att spela ut” så undersöks 

hur studenternas förväntningar inför att klara målet påverkar möjligheterna till att spela ut i 

övningsrummet. 

 

4.1. Relationen spelteknik och musicerande  

4.1.1. Att ha en målbild 

Ur de fyra intervjuerna går det att tyda att ha en målbild i sin övning tycks utgöra en viktig 

faktor i studenternas beskrivningar om sin övning. Detta kan illustreras av följande citat: 

Så nu är min plan att avbryta direkt när jag känner ”varför gör jag det här?”. 

(Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 

 

Ur Charlottas citat så går det att tyda att hennes övning ej är framgångsrik när hon övar 

utan att ha en tydlig målbild. När Charlotta övar utan att ha planerat hur det ska låta så 

menar hon att övningen inte är framgångsrik. När Charlotta upplever att hon står och övar 

planlöst utan mening så har hon nu som metod att avbryta övningen för att i nästa stund 

fundera ut ett klangligt mål att eftersträva eller ett annat musikaliskt mål. Filip har en 

liknande uppfattning som Charlotta och det går att utläsa ur följande citat: 

Kvalitativ övning kan man säga baser sig på lathet på något sätt att man gör 
aldrig någonting i onödan. Man spelar aldrig något utan en anledning när 
man övar. 
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(Filip, intervjubilaga sid: 24) 

Filip tycks ha en tydlig målbild som centralt för sitt övande. Innan han övar så sätter han 

upp tydliga mål som han sedan försöker uppnå. Övning utan mål tycks enligt Filip inte leda 

till resultat och han beskriver den typen av övning såsom onödig och ineffektiv. Elinne 

tycks liksom Charlotta och Filip ha en tydlig målbild men inte alltid vilket kan läsas ur 

detta citat: 

Jag får inte vara självkritisk de första tjugo minuterna. För jag har märkt att 
det tar typ så lång tid att få en bra ton när jag inte spelat på ett tag. 

(Elinne, intervjubilaga sid: 17) 

Ur Elinnes citat går det att tyda att Elinne ibland övar utan en målbild de första tjugo 

minuterna. Enligt min tolkning av Elinnes citat så övar hon utan målbild för att uppnå en 

viss teknisk nivå innan hon kan sätta upp en målbild. Elin har en liknande metod som 

Elinne då Elin menar att det inte är viktigt att ha ett mål under sin uppvärmning. 

Uppvärmningen tycks hos Elin vara till för att uppnå en viss teknisk nivå och att såsom hon 

uttrycker det: komma igång med lyssnandet. Därefter så gör Elin på följande vis: 

Vad ska jag göra nu, vilka etyder eller stycken sådär bara… Strukturera upp 
en liten plan för hur jag ska göra beroende på hur lite tid jag har och sådär. 

(Elin, intervjubilaga sid: 3) 

 

Sammanfattningsvis så menar Filip och Charlotta att en målbild alltid är nödvändig för att 

uppnå progression i sin övning. Elin och Elinne delar denna uppfattning men 

uppvärmningen är som en frizon från målbild där uppvärmningens syfte är att uppnå en 

viss teknisk nivå innan en målbild kan sättas. Detta är intressant att se i relation till att Elin 

och Elinne läser lärarutbildningen och kan därav tänkas besitta en lägre spelteknik än Filip 

och Charlotta som går musikerprogrammet. Nivån på violinistens spelteknik kan därför 

tänkas ha en inverkan på hur målet ser ut. 

4.1.2. Spelteknik som mål 

Resultat från intervjuerna visar att de två av respondenterna Elin och Elinne menar att en 

viss spelteknik måste uppnås innan ett musikaliskt mål kan infinnas. Detta kan illustreras 

av följande citat:  

Jag har känt att fiolspelet hämmar mitt klassiska… Hämmar min musikalitet. 
Jag vill ju musicera och det är svårt att göra… alltid. Vissa saker måste man 
ju öva tekniskt på. 

(Elinne, intervjubilaga sid: 20) 
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Elinne menar här att en bristfällig spelteknik står i vägen för hennes musikalitet och när 

hon ska öva på denna spelteknik så har hon ett väldigt speltekniskt mål istället för 

musikaliskt. Det speltekniska målet måste enligt min tolkning av Elinne uppfyllas innan 

hon sedan kan skaffa ett nytt ett musikaliskt mål. Charlotta däremot har en tydlig målbild 

då hon försöker uppnå ”sin bästa ton”.  Charlotta beskriver exempelvis följande:  

Vad är min bästa ton? Ok, kan jag komma någonting i närheten av det här? I 
detta läget, i stråken, i detta tempot, i denna sinnesstämningen liksom. Nä jag 
är för hetsig nu, jag behöver… 

(Charlotta, intervjubilaga sid: 13) 

 

Av detta citat går det att utläsa att när Charlotta upplever att hon inte uppnår sin bästa ton 

så ändrar hon förutsättningarna för att lyckas genom att ändra tempo, teknik och 

sinnesstämning. Av Charlottas beskrivning kan man därmed se att hon bibehåller sitt 

musikaliska mål men anpassar tekniska parametrar för att uppfylla målet. Denna syn delas 

av Filip som menar att han ständigt har ett musikaliskt ideal i huvudet när han spelar och 

att han ständigt frågar sig hur han vill att det ska låta. Detta skiljer sig mot Elinne som delar 

upp sin övning i tekniska beståndsdelar med speltekniska mål istället för musikaliska. Elin 

å andra sidan beskriver en syn som liknar Elinnes. Av hennes svar framgår att en viss 

teknik måste uppnås innan ett musikaliskt mål kan infinnas:  

Om jag är i dålig form så blir det mycket sådär spela skalor och mer så 
grundteknik, göra mycket sådär övning med bara fiol eller att man liksom 
bara koncentrerar sig på en sak. Liksom ok, nu är det bara stråkföring eller 
klang eller… Mycket sådant. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 6) 

 

Av intervjun med Elin framgår det att när Elin känner av brister i sin spelteknik så delar 

hon upp sin övning i tekniska delmål såsom att enbart inrikta sig på en god stråkföring och 

detta skiljer sig från Charlotta och Filip som alltid har ett musikaliskt mål och därefter 

ändrar det som behövs ändras i sin spelteknik. Elinne tycks mena att en fri spelteknik måste 

infinnas innan hon kan musicera medans Charlottas syn tycks vara att ett tekniskt övande 

utan en musikalisk målbild inte leder till resultat. Elin menar att vilken av dessa målbilder 

hon har beror på vilken form hon känner sig spelmässigt. Ibland kommer hon på sig själv 

med att hon tycker att hon fokuserar fel i sin övning vilket kan ses ur citatet nedan: 

Jag tycker ofta det blir att man fokuserar på det rent tekniska istället för det 
musikaliska att ”ojoj fingrarna där, stråken här och strängväxlingarna där 
istället för: hur låter det då?” 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 7) 
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I dålig form så har Elin en teknisk målbild och i bra form en musikalisk. Denna skillnad går 

också att tyda från Elinne som i nästa resonemang uttrycker en motsägelse till sitt tidigare 

resonemang om att ett speltekniskt mål måste uppfyllas innan ett musikaliskt kan infinnas: 

Jag känner att min teknik är bättre när jag inte tänker på den. Och tänker jag 
”nu ska jag upp i fjärde läget och det är högt” då spelar jag falskt men om jag 
inte tänker på det så går det mycket bättre liksom. 

(Utdrag ur intervju med Elinne, intervjubilaga sid: 16) 

 

Den motsägelsen som går att tyda i Elinnes svar är alltså att hon först menar att spelteknik 

leder till musicerande för att sedan mena att det går bättre om hon inte har ett speltekniskt 

mål utan istället ett musikaliskt. Det framgår därmed som att Elinne tycks använda sig av 

olika målbilder, både spelteknisk och musikalisk. Det går av hennes svar inte att tyda 

varför och när Elinne använder sig av respektive målbild. Även Elin använder sig av 

spelteknisk respektive musikalisk målbild. Av Elins svar framgår att hennes val av målbild 

är kopplad till i vilken form hon är i. Det går inte att göra en självklar koppling till dålig 

form eller inte ur Elinnes resonemang på samma sätt som Elins. Elin uttrycker en 

medvetenhet om att hon vid dålig form har en teknisk målbild och enbart inriktar sig på en 

sak såsom en bra stråkföring. Elin uttrycker senare i intervjun att hon även lyssnar sämre 

när hon upplever att hon är i dålig spelform.  

 

4.1.3. Musik som mål 

Resultat från intervjuerna visar att alla fyra respondenterna menar att det är viktigt att ha ett 

musikaliskt mål och en inre klanglig förebild för att uppnå ett lyckat musicerande. Filip och 

Charlotta har det musikaliska målet som ett ständigt huvudmål medan Elin och Elinne 

ibland har ett strikt speltekniskt mål. Detta beror på olika faktorer och illustreras i kapitlet 

ovan (4.1.2. Spelteknik som mål). När respondenterna väl har det musikaliska målet 

gemensamt så nämner alla lyssning och inre musikalisk förebild som viktiga parametrar 

och detta kan illustreras av följande citat: 

Övning är ju inte på något sätt särskilt från lyssning. Det är ju lyssnandet… 
Vi går ju in i ett rum på morgonen och så lyssnar vi. Men för att lyssna så bra 
som möjligt så måste vi ju veta vad vi lyssnar efter. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 13) 

 
Charlotta uttrycker att lyssnandet är synonymt med övning. Men för att vi ska kunna öva 

och lyssna så bra som möjligt så måste en tydlig inre musikalisk målbild först bildas. 
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Lyssnandet är hennes verktyg för att utvärdera övningen och sedan ändra de tekniska 

parametrar som krävs för att uppfylla målbilden till fullo. Elin har en liknande metod som 

Charlotta vilket kan illustreras av följande resonemang: 

Jag brukar tänka att om jag inte kan sjunga det så kan jag nog inte spela det 
så bra. Utan att få in det bättre i gehöret genom att använda sången för att 
fixa partier. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 4) 

 

Den liknelsen som går att tyda i Elins svar är alltså att en musikalisk målbild krävs och 

metoden Elin använder för att säkerställa en musikalisk målbild är genom att sjunga den. 

Av detta går det att utläsa att Elin kopplar bort sin speltekniska målbild helt och till och 

med lägger bort fiolen. Därefter sjunger hon det hon ska öva på för att förtydliga den 

musikaliska målbilden för sig själv. Elin resonerar vidare i intervjun att hon får en sämre 

intonation och att speltekniken upplevs mer osäker om hon inte kan sjunga musiken. 

Liknande tankar som Charlotta och Elin uttrycker går även att läsa i intervjuerna av Filip 

och Elinne. Det råder alltså enighet hos respondenterna att en musikalisk målbild är en 

huvudfaktor för ett lyckat musicerande och det uttrycks genom en inre musikalisk vision 

och ett aktivt lyssnande. 

 

4.1.4. Negativ påverkan på en musikalisk målbild 

I kapitlet ovan (4.1.3. Musik som mål) så identifierades en musikalisk målbild och 

lyssnande som huvudfaktor för att lyckas med sin övning.  Här nedan så identifieras olika 

faktorer som gör att lyssnandet som beskrivs som så viktigt upphör. Elin beskriver 

exempelvis följande: 

När jag är okoncentrerad blir övningen mer teknisk och jag glömmer, hur 
låter det då? 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 7) 

 

Elin menar här att när hon blir okoncentrerad så tappar hon sitt musikaliska mål och att hon 

inte heller lyssnar. Övningen beskrivs av Elins citat som teknisk i negativ bemärkelse vilket 

jag tolkar som att spelandet i sig fortsätter trots att bristen på koncentration gör att det 

musikaliska målet och lyssnandet försvinner. Spelandet fortsätter men det är enbart tekniskt 

i en mekanisk bemärkelse och saknar musikaliskt uttryck och mening. Charlotta är av 

samma uppfattning som Elin om att brist på koncentration gör att lyssnandet försvinner. 

Charlotta menar att övningen blir ett harvande där hjärnan är avstängd utan att lyssna och 
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glömmer sig att fråga ”uppnår jag resultat här nu?”. Filip tar upp en annan faktor som gör 

att lyssnandet försvinner vilket är stress vilket kan utläsas ur följande citat: 

Stress påverkar mig på det sättet att jag tappar fokus och tänker på annat än 
det jag ska tänka på när jag övar och då blir det lätt att det bara blir harvande 
istället. Och det är inte bra övning för det får man inget gjort på. Och då kan 
man lika gärna slänga bort de där övningarna. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 26) 

 

Ur Filips citat går det att utläsa att stress leder till brist på koncentration vilket i sin tur 

leder att den musikaliska målbilden och lyssnandet försvinner. En övning av detta slag 

beskriver både Charlotta och Elin som meningslös. Medicinen för att ta bort stress och 

bristen på koncentration är för Filip väldigt allmän. Filip nämner sömn, mat och en stressfri 

vardag som viktiga faktorer för att inte påverkas negativt i övningsrummet. Charlottas 

medicin är att avbryta sin övning direkt när hon märker att hon är okoncentrerad och ta en 

paus för att hitta ett nytt mål. Elinne planerar sin övning och sina läxor noga för att vara 

efter i arbetet leder enligt henne till stress. 

Elin uttryckte tidigare att en viktig faktor för ett lyckat övande är att vara koncentrerad och 

närvarande i musiken. För Elin verkar stress vara en faktor som sätter käppar i hjulen och 

detta kan illustreras av följande citat: 

Mattias: Påverkas din övning av stress? 

Elin: Ja det tycker jag mycket, det är det där med fokus och lyssnandet som 
försvinner då. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 7) 

 

Elin säger att det tydligaste symptomet på stress är att hon börjar tänka på annat samt att 

hon slutar lyssna och att vara närvarande i musiken. Hon säger att kroppen fortfarande 

spelar men att det musikaliska blir blockerat utav stressen. Musiken läggs i ödets händer 

och hjärnan blir som en åskådare som inte längre styr över situationen. Detta resulterar 

enligt Elin, i att musiken blir hafsig, ostrukturerad och ointressant. I likhet med Elin tycks 

även Filip påverkas av stress genom att den gör honom passiv i violinspelet. Han säger att 

stress påverkar honom så att han tappar fokus och tänker på annat än det han borde tänka 

på när han övar. Han säger att övningen då blir till ”ett harvande”. Det tolkar jag som att 

han menar att Filip står och spelar men utan ett mål i sitt övande. Charlotta säger att stress 

påverkar henne genom att hon då inte längre vet vad hon håller på med. Hon säger att stress 

gör att det uppstår tankar som ”Åh nej kan jag detta”? Dessa tankar gör enligt Charlotta att 

hon slutar lyssna. 
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Det går att se ett mönster hos respondenterna av hur de påverkas av stress. Stress verkar 

påverka dem genom att de blir frånvarande och passiva både i koncentrationen och 

musikaliskt. Stress verkar inte göra att musiken i sig upphör men att den blir tom från 

musikalitet, närvaro och uttryck. Respondenterna verkar bli introverta av stress genom att 

de står och funderar på problem istället för att spela musikaliskt. 

Nä, men för mig det jätteviktigt att ha sovit ordentligt och att inte ha för 
mycket annat runtomkring mig. För då blir jag jättestressad direkt. Så det är 
definitivt svaret. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

 

Medicinen till att ta bort stress varierar då Filips lösning är att planera sin vardag bättre 

medan Charlottas metod är åt ett mer musikaliskt håll. Charlotta säger att när hon är i 

stressade situationer så försöker hon väcka sitt lyssnande och musikaliska inre till liv. För 

att lyckas med detta så spelar hon något enkelt ur en gammal repertoar eller en skala för att 

kunna lägga full fokus på lyssnandet och det musikaliska. 

 

4.2. Musikerns relation till sina mål och delmål 

4.2.1. Att ha en realistisk målbild 

Respondenternas relation till deras respektive målbild skiljer sig emellan. Detta 

framkommer här nedan i jämförelsen mellan Elin och Filips relationer till deras målbilder. I 

Elins fall så tycks det viktigt att ha en målbild som känns genomförbar och inte alltför svår. 

Detta illustreras av detta citat:  

Det kan vara väldigt tydligt att om man står och liksom neggar ner sig 
liksom: Åh nej, det här kommer aldrig gå, då går det ju aldrig. Men om man 
ställer om tankarna: Nämen nu ska jag lyssna på musiken bara tänka musiken 
och inte låta de där tankarna komma så blir ju resultatet verkligen bättre, när 
man inte låter tankar som man inte ens har några belägg för som… Som 
förstör så mycket. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 4) 

Ur Elins citat här ovan går det att läsa att negativa förväntningar inför att klara sitt mål ofta 

leder till ett misslyckande. Elin menar att den typen av tankar förbestämmer ödet och gör 

att det inte heller kommer att gå i praktiken. Om hennes självförtroende inte är på topp så 

leder det alltså till att hon tänker negativa tankar och att hon tar ut misslyckandet i förskott. 

Enligt min tolkning av citatet så går det att utläsa en tendens att Elin sammankopplar 

tanken ”det här kommer aldrig att gå” till ett speltekniskt hänseende. När tekniken inför ett 
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moment känns som ett oöverstigligt berg så verkar det enligt Elin vara för att hennes fokus 

är felriktat till att göra speltekniskt rätt istället för ett musikaliskt mål. När Elin istället tar 

sig an momentet med en positiv inställning, musikaliskt mål och fokuserar på att lyssna så 

säger hon att resultatet blir bättre. Ur Elins citat går det att utläsa att negativa tankar leder 

till ett musikaliskt misslyckande men Filip uttrycker motsatsen i följande citat: 

Så fort jag börjar spela en massa fel så tär det på mitt självförtroende och det 
tär också på min vilja så att jag börjar spänna mig också. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

 

När Filip spelar fel och stöter på tekniska hinder så sänks hans självförtroende. Detta leder i 

sin tur till minskad spellust vilket kan tolkas som att viljan till ett musikaliskt mål i sin tur 

sänks. Kontentan av detta blir i slutändan muskulära spänningar vilket hämmar Filips 

musicerande. För att undvika att misslyckas så ökar Filip sina möjligheter till att spela rätt 

genom att spela långsammare. Detta går att utläsa ur följande citat: 

Jo, att spela långsammare det kräver inte lika intensivt fokus från mig och 
det ökar mina chanser att spela rätt toner. Och därmed kunna få upp mitt 
självförtroende att börja spela ut och sånt där. Jag har aldrig haft problem 
med musicerandet i sig utan det är nästan bara tekniska svårigheter. Tekniska 
hinder. Det är det som ställer till det. Och det är det som jag måste göra 
någonting åt ofta.  

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 24) 

 

När Filip sänker tempot så har han fortfarande har ett musikaliskt mål medans ett lägre 

tempo ökar hans möjligheter att spela ut även vid de tekniskt svåra passagerna. Om tempot 

är för högt så leder det till en överfokusering på tekniska svårigheter som i sin tur leder till 

en större chans till ett misslyckande enligt Filips. Efter att Filip har förenklat sin övning 

med ett lägre tempo så spelar han mindre fel samtidigt som han spelar ut mer och detta 

leder i sin tur till ett ökat självförtroende. 

Att inte tillåta fel, att inte tillåta dålig klang eller att inte tillåta liksom 
tekniska svårigheter på det sättet. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

 

Filip tycks alltså stärka sitt självförtroende genom att alltid ge sig själv möjligheten till att 

spela rätt. Detta gör Filip genom att förenkla musiken genom att sänka tempot men alltid 

behålla det musikaliska målet. Elin däremot stärker sina möjligheter till att lyckas genom 

att mota bort negativa tankar. Genom att tänka självstärkande tankar så tycks Elin stärka 
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sina möjligheter till att lyckas. 

4.2.2. Mål och delmål 

Filip och Charlotta utmärker sig i sina intervjuer med att de strukturerar sin övning väldigt 

noggrant. Gemensamt för dem båda att de delar upp övningen i mindre delmål för att alltid 

ge sig själv chansen till att lyckas med sin övning. Självförtroendet genomsyrar enligt 

Charlotta allt i violinspelet och genom att lyckas med en övning så stärks hennes 

självförtroende. Charlottas metod för att stärka sitt självförtroende är att ge sig själv 

förutsättningarna till att lyckas med violinspelet genom att dela upp övningen i olika 

delmål. På så vis ger hon sig själv möjligheten att stärka sitt självförtroende genom ökad 

chans att lyckas då slutmålet är uppdelat i flera mindre mål och därmed lättare mål. Även 

Filip säger att känslan av att lyckas med ett delmål stärker självförtroendet och enligt 

honom så ökar detta chanserna till att lyckas med nästa delmål. Så enligt både Charlotta 

och Filip så stärker alltså känslan av att ha uppfyllt ett delmål självförtroendet. Något som 

är intressant är att Filip även nämner att hans självförtroende påverkas negativt av att spela 

fel. Enligt min tolkning så leder alltså ett misslyckat försök till att klara ett mål till ett 

sämre självförtroende. Gemensamt för Filip och Charlotta är att det musikaliska målet 

alltid är övergripande i deras övning. Filip och Charlotta tycks dela upp musiken i 

beståndsdelar utan att den förlorar i musikalitet. Att dela upp övningen i mindre bitar och 

spela i långsamt tempo gör att de ökar sina möjligheter till att lyckas med att nå sitt delmål. 

De båda uttrycker också vikten av att alltid göra rätt från allra första början och detta kan 

illustreras i citatet nedan: 

Vänta här, här har vi en svårighet. Hur ska jag inte ge mig själv en 
blockering? Hur ska jag. Nu! Taget på detta stället inte varje gång tänka det 
här är svårt. Utan från början… Det ska vara pure istället för att haspa in 
saker som är mycket jobbigare att ta bort i efterhand. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 

 
Charlotta menar att om man struntar i att reda ut ett problem och istället gång på gång 

spelar förbi det så kan det uppstå en blockering. Reds inte problemet ut från början så 

menar Charlotta att det kan uppstå jobbiga känslor inför att spela just den passagen. 

Anledningen till att Charlotta gång på gång tidigare har hoppat över ett problem menar hon 

beror på att problemet känns för stort och för jobbigt att ta sig an. Charlotta säger att det är 

lätt hänt att strunta i problemen och gå vidare för att den tonen upplevdes jobbig, obekväm 

och svår. Nu på senare tid så menar Charlotta att hon istället för att spela förbi sina problem 

så prioriterar hon dem. Hon börjar sin övning med att identifiera de delar som hon inte har 
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kontroll över och prioriterar dessa delar i sin övning. När de känns för svåra så delar hon 

upp dem i ännu mindre beståndsdelar för att öka sina möjligheter till att nå målet. Charlotta 

anpassar därför sin övning och förenklar sin övning så att hon alltid kan uppnå sin 

vackraste klang och kan fokusera på sitt uttryck istället för att trassla in sig i tekniska 

svårigheter som kan leda till blockeringar och negativa förväntningar. Upplevs övningen 

för svår så måste den enligt Charlotta brytas upp i ännu mindre bitar för att möjliggöra sin 

bästa möjliga ton. Att reda ut dessa tekniska svårigheter är starkt prioriterade i Charlottas 

övning som går att utläsa ur följande citat: 

Jag går direkt på mina svagheter, för de är dem jag… Det är dem jag nästan 
skäms för när jag tappar mitt självförtroende eller när man känner sig osäker 
inför publik eller sina kompisar eller vad som helst. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 10) 

 

Om Charlottas svagheter och problem förblir outredda så kommer de enligt henne bidra till 

osäkerhet under påverkan av lyssnande publik. När Charlotta har identifierat ett sådant 

ställe i ett stycke så börjar hon planera hur hon ska reda ut stället så att hon slipper tänka 

”det här är svårt” varje gång hon kommer dit. Enligt henne så är det är viktigt att reda ut det 

på en gång så att det inte uppstår en blockering och en känsla av osäkerhet just där. För att 

Charlotta ska trivas fullt ut med att framföra ett stycke så krävs det enligt Charlotta att hon 

har rett ut varenda procent i stycket. Detta går att utläsa ur detta citat: 

Jag har börjat vägra ljuga för mig själv och vägra borsta in saker under 
mattan. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 10) 

 

Det går enligt min tolkning av Charlottas intervju att utläsa att de svagheter och problem 

Charlotta nämner menas som tekniska mer än musikaliska. Denna syn om att övning till 

stor del handlar om att identifiera tekniska svårigheter och att reda ut dem är lik den av 

Filip som menar att han aldrig brukar ha problem med musicerandet i sig utan att det 

istället är de tekniska svårigheterna som ställer till det och att övningen i sig har som syfte 

att reda ut dessa. Både Charlotta och Filip har ett starkt fokus på att identifiera och reda ut 

tekniska svårigheter. Men det är viktigt att påpeka att de båda nämner att de aldrig tummar 

på det övergripande musikaliska målet. Övningen har hos Filip och Charlotta som syfte att 

reda ut tekniska svårigheter men det övergripande målet är ett musikaliskt mål. Att förenkla 

övningen till den grad så att en vacker klang och musikalisk närvaro alltid kan uppnås 

verkar enligt Filip och Charlotta vara verktyget för att reda ut de tekniska svårigheterna och 

därav lyckas med sin övning. 
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4.2.3. Medvetenhet i övningen och formulering av mål 

Filip menar att det är viktigt att formulera målet tydligt för sig innan övningen sätts igång. 

Detta kan illustreras av följande citat: 

Man ser till att man spelar ingenting utan man vet varför man spelar det. 
Varför övar man på det? Vad är det man behöver göra? Att alltid veta vad det 
är man håller på med hela tiden. Kvantitativ övning är någon mer 
muskelminnes historia där man harvar sig fram till en produkt att man sitter 
timma ut och timma in tills det blir ”typ” rätt. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 24) 

 

Filip tycks mena att det är av stor betydelse att klargöra målet tydligt innan övningen 

skrider till verket. Ur citatet ovan går det att utläsa tre viktiga punkter som Filip menar ska 

besvaras innan övningen sätts igång. Filip har tidigare i intervjun uttryckt att han alltid har 

ett musikaliskt övergripande mål. Detta musikaliska mål måste enligt min tolkning av 

Filips svar vara tydligt formulerat. Nästa steg är att reda ut om något måste ändras för att 

kunna uppnå det övergripande musikaliska målet. Om så är fallet så måste denna ändring 

formuleras tydligt innan övningen sätts igång. Övning utan syfte eller en tydligt formulerad 

målbild blir enligt Filip till enbart ett harvande där kroppen spelar på fiolen men det 

musikaliska är frånkopplat. Att öva utan att ha en formulerad målbild tycks enligt Filip leda 

till någon form av passivitet i sinnet. Filip menar att denna typ av övningen inte leder till 

progression. För att säkerställa en tydlig målbild så använder sig Filip av en metod som går 

att utläsa ut följande citat: 

Om man kör i fyra timmar och så skriver man upp vad man ska göra var 
femte minut liksom och kanske till och med ännu kortare intervall. Så man 
vet exakt vilken takt vilka toner varför man gör de där tonerna liksom. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 24) 

 

Ur citatet ovan går det att se att Filip planerar sin övning i väldigt korta pass med detaljerat 

utskrivna delmål. Filip säkerställer ett tydligt formulerat mål genom att skriva ned syftet 

med övningen på en lapp innan han sätter igång. Enligt min tolkning så skriver han inte ned 

det på en lapp för att spara målet till annat tillfälle utan som en metod för att klargöra ett 

mål tydligt inom sig. Filips metod om att tydligt formulera syftet med övningen och att 

klargöra sin målbild för sig själv går att spegla i intervjun med Charlotta ur följande citat: 

Ja, det är när man står och övar på någonting som man redan kan eller att 
man står och spelar utan att lyssna ordentligt utan att höra ”uppnår jag 
resultat här nu?”. För det är det är egentligen det övning ska vara. På något 
sätt tänker jag ju mindre desto bättre är det. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 
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När övning sker utan att ha ett tänk om mål och resultat så menar Charlotta att övningen är 

oeffektiv. Charlotta menar att öva på något som hon redan kan är bortkastad övning. 

Charlotta prioriterar istället de områden som hon känner sig svag i. Dessa delar som hon 

känner sig svag tycks påverka helheten på ett negativt vis och därför så prioriterar hon dem. 

Ur både Filip och Charlottas intervjuer så framkommer det att de menar att många timmars 

övning utan mål och resultat inte leder till resultat. De delar en tanke om att övning med 

tydligt formulerade mål i korta pass är den övning som leder till mest progression. Jakten 

på denna effektivisering går att utläsa ur följande citat: 

Tänk om övningen var komprimerad, ingen dötid, inget bullshit utan bara 
effektivt. Då skulle den vara fruktansvärt kort. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 

 

Filip och Charlotta tycks mena att vinsterna med ett tydligt formulerat mål inte bara leder 

till ett bättre resultat utan även till en effektivare övning. Denna typ av övning tycks enligt 

Filip och Charlotta vara mer krävande men vinsterna verkar vara att den både är effektivare 

i progression och tid. Övning utan tydligt formulerade delmål tycks leda till en övning som 

Filip beskriver som tekniskt harvande där inte ens ett högt antal övningstimmar gör att 

övningen leder till progression. Att ha en målbild tycks inte heller vara detsamma som att 

kunna formulera sin målbild inom sig. 

 

4.2.4. Struktur i ny repertoar 

Charlotta har som ledord att hon alltid ska kunna spela med sin vackraste ton. Detta kan ses 

i följande citat: 

Jag har och en ton som när jag låter som bäst. Det är någonting som jag 
måste försöka jämföra mig med och klättra upp till vid mina svagaste stunder 
och i de svåraste och snårigaste passagerna. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 13) 

 

Charlottas tycks anpassa sin övning och förenkla den till den grad så att hon alltid kan 

uppnå sin bästa ton. Charlotta har alltså likt Filip en övningsmetod som handlar mycket om 

att ge sig själv möjligheten till att alltid lyckas. Med denna tanke som Charlotta har om att 

hon alltid måste uppnå sin bästa ton så är det därför intressant att se hur hon tar sig an ny 

repertoar. Charlotta menar att när hon tar sig an ett nytt stycke så börjar hon med att 

strukturera upp en plan. Detta kan illustreras av följande citat: 
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Börjar man med, man får ett nytt stycke och ska lära sig detta, så ska allting 
etsas plats på den här lilla planen eller vad man ska säga som bara kommer 
bli större och större ju mer man berikar, lägger i nyanser, färger och det ena 
och det andra. Och detta är utöver tonerna och man lärt sig vart är jag på 
stråken och när. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 

 

Charlotta tycks använda sin plan i sitt övningen för att förtydliga delmålen för sig själv. 

Charlotta förklarar att utformningen av planen är konstant och efter tid blir planen större 

och konturerna skarpare. Arbetet består bland annat av att gallra ut vad och hur det ska 

göras på detaljnivå med nyanser, vibrato och färger. Hon säger att det gäller att vara ärlig 

mot sig själv och fråga sig själv om hon vet inom sig exakt vilken stråklängd, vibrato och 

karaktär varje ton ska ha. En annan funktion med att strukturera upp en plan är enligt 

Charlotta att den hjälper henne koncentrationsmässigt. Charlotta menar att en tydlig plan 

som hon etablerar mentalt gör att hon slipper stå och tänka maniskt på en teknisk detalj 

såsom stråklängd utan Charlotta menar att planen gör att hon istället kan tänka på musiken. 

Något som gång på gång återkommer i intervjun med Charlotta är hennes tanke om att 

övning till stor del handlar om att reda ut osäkerheter från första början vilket kan ses av 

detta citat: 

Hur ska jag. Nu! Taget på detta stället inte varje gång tänka ”det här är svårt” 
Utan från början… Det ska vara pure istället för att haspa in saker som är 
mycket jobbigare att ta bort i efterhand.  

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 12) 

 

Charlotta menar att reda ut problem som dessa och etablera en plan rätt från början är av 

stor vikt. Att reda ut osäkerheter i planen tycks vara centralt för Charlottas övning. 

Charlotta säger att när hon har rett ut sina osäkerheter och följt en solid plan många gånger 

så testar hon planen i olika sammanhang. Detta görs enligt Charlotta för att se om planen är 

solid och om hon tappar bort sig eller liknande så menar hon att planen måste repareras och 

testas igen. Charlotta säger att vitsen med att ha en plan är att den skänker trygghet och är 

inte planen solid så kommer violinisten att tveka på sin förmåga att lyckas. För att stärka 

sitt självförtroende och för att göra planen tålig för påverkan såsom stress så är det enligt 

Charlotta viktigt att ha lyckats med sin plan flertalet gånger. Charlotta menar att planen är 

klar när den har väldigt skarpa konturer och hon kan både se, känna och höra musiken 

inom sig. Hon menar att hon måste kunna hela planen utantill om vart på stråken hon ska 

vara vid det stället. Planen ska enligt Charlotta i slutändan vara så etablerad så att hon 

enbart ska kunna fokusera på det musikaliska uttrycket. Planen ska enligt min tolkning av 
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Charlottas intervju vara så etablerad så att hon inte ens behöver tänka på den sedan när hon 

framför sitt stycke. Planen ska vara så pass inövad i ryggmärgen så att stråken är på rätt 

plats vid rätt tillfälle utan att hon behöver tänka på det. Planens syfte är att etablera 

musikaliska och tekniska detaljer så att vid framförandet så kan Charlotta enbart 

koncentrera sig på sitt uttryck. 

Charlottas tankar om övningsstruktur går att se hos Filip som menar att en förutsättning för 

att lyckas med sin övning och därigenom stärka självförtroendet är att veta vad, hur och 

varför han ska göra någonting. De delar också uppfattningen om att de har sin bästa klang 

som referensram även när de tar sig an ett nytt stycke från första början. Att spela ut, spela 

rätt och med bästa möjliga klang hela tiden är gemensamt i Filip och Charlottas syn även 

när de ska spela ett stycke som sen innan är helt okänt. Då ett nytt stycke innefattar så 

enormt mycket ny information så måste arbetet enligt Filip delas upp från första början. För 

att lära känna varje del i ett stycke så brukar Filip ta en kort bit och bara fokusera på att 

spela rätt toner och se om han kan hitta grunden till en melodi.  

Allting jag gör är nästan alltid basic saker. Lösa strängar, vilka strängar är 
det jag spelar på? Vad är det för nyans? Hur mycket stråk ska jag ha här? 
Sånt där, sen går jag igenom en del av stycket på det sättet. Sen efter jag 
gjort det börjar jag spela lite schok. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

För att ge sig själv förutsättningarna att lyckas så tar Filip till en början bort parametrar 

såsom rytm och nyanser och spelar väldigt långsamt med sin bästa möjliga klang. Detta 

varvar Filip med att enbart koncentrera sig på att reda ut det rytmiska. Att dela upp 

övningen på detta vis samtidigt som det musikaliska målet är övergripande tycks öka Filips 

möjligheter att lyckas med varje separat moment. Under tiden Filip långsamt försöker lära 

känna ett stycke så börjar han måla upp en idé om hur stycket ska genomföras både 

tekniskt och musikaliskt. När Filip lärt känna tonerna i en sekvens så börjar han strukturera 

upp stråk och fingersättningar. Sen lägger han in rytm och nyanser i sekvensen. Fokus är 

fortfarande på att lyssna och att vara närvarande i varje ton och ge sig själv chansen att 

göra rätt med sin bästa klang från början genom att spela långsamt. Det är enligt Filip 

viktigt att lära känna varje detalj i en sekvens och kunna den inom sig. Det här grundarbetet 

med att lära känna stycket i grunden och kan enligt Filip ta flera veckor beroende på hur 

stort och svårt det är vilket kan ses ur citatet nedan: 

All den här tiden innan jag spelar igenom stycket långsamt kan ta flera 
veckor. Beroende på hur stort stycket är eller hur långt och stort stycket är. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

 



 

 

30 

Övningsprocessen med ett nytt stycke består enligt Filip utav tiotusentals övningsmoment 

och han säger att det gäller att lyckas med alla moment för att utveckla musiken och 

därigenom stärka självförtroendet. För att ge sig själv chansen att lyckas i varje moment så 

måste arbetet enligt Filip fördelas i lagom små bitar åt gången. För att lyckas med alla 

moment så krävs det mycket planering och om ett övningsmoment inte går att spela med 

sin bästa klang och på ett musikaliskt vis så måste det enligt Filip antingen delas upp i 

mindre bitar eller spelas i ett långsammare tempo. Ett långsammare tempo hjälper enligt 

Filip på det viset att han då inte behöver ett lika intensivt fokus. Ett mjukare fokus gör att 

han lyssnar bättre och spelar ut mer vilket enligt Filip stärker hans självförtroende. Filip 

planerar sin övning väldigt noga i femminuters-pass. Han skriver upp på en lapp innan vad 

som ska göras så att han vet exakt vilken takt, vilka toner och varför han ska öva på just det 

momentet. Han gör sin planering för att öka sitt fokus genom en tydlig målsättning och han 

skriver upp det på en lapp så att han kan lämna själva planeringsarbetet åt sidan under sin 

övning. Filip menar att denna metod stärker hans fokus och att övningen får struktur på så 

vis att det blir som att följa ett recept. Att skriva upp målen på en lapp hjälper enligt Filip 

även på så vis att han då behöver ha mindre information i huvudet vilket kan ses ur citatet 

nedan: 

Jag är inte så bra på att planera alltid utan planeringen får stå på papper 
istället. Jag kan inte hålla det i huvudet, då blir det… Då blir jag förvirrad. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 26) 

 

Att skriva ned planeringen på lappar hjälper honom på så vis att han kan ägna mer fokus 

det musikaliska istället för att behålla ett antal mål utantill i huvudet. Så enligt min tolkning 

så tycks det enligt Filip viktigt att ha tydliga delmål klara för sig själv i huvudet. Men 

genom att skriva ned dessa inför övningen så ger han mer plats i huvudet åt att kunna 

fokusera på det övergripande målet vilket är ett musikaliskt mål. 

 

 

4.3. Mentala och tekniska hinder för att spela ut i övningsrummet 

4.3.1. Förväntningar inför att uppnå målet 

Enligt Elin så har hennes förväntningar inför att klara målet stor betydelse för hur utfallet 

blir. Detta kan ses ur citatet nedan: 
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Om man inte har med självförtroendet att det liksom sätter sig i kroppen att 
om man inte tror på det själv så får man nog jobba hårdare att det blir ett 
motstånd i det hela. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 7) 

 

Elin tycks mena att negativa förväntningar sätter sig i kroppen på något vis och att det 

bildas ett motstånd inför att klara uppgiften. Negativa förväntningar inför att klara en 

uppgift tycks förbestämma ödet och gör att det inte heller kommer att gå i praktiken. Detta 

tycks yttra sig både kroppsligt hos Elin vilket kan tolkas som att hennes teknik försämras 

och det som hon kan beskriver som kroppsligt motstånd tolkar jag som att hon börjar 

spänna sig. Hon säger att kroppen fortfarande spelar men att det musikaliska är blockerat 

utav stress och att det som kommer ut blir hafsigt, osammanhängande och ointressant. 

Hennes tankar är riktade på hur hon kommer misslyckas i kommande passage istället för att 

vara närvarande i nuet och musiken. Elin menar att hon knappt hör vad hon spelar och att 

hon inte heller är medveten om vad hon försöker göra. Ur mental aspekt så avleder de 

negativa förväntningarna hennes fokus från de musikaliska till enbart tankar om att hon 

snart kommer misslyckas. Dessa negativa förväntningar som Elin nämner tycks ibland 

sakna grund vilket kan ses ur citatet nedan: 

Jag kan ju inte spela det här och det här kan jag aldrig fixa och sådär. Jag har 
inga bevis för att jag inte kommer kunna göra det här och kan ju inte säga så 
innan jag ens försökt ordentlig. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 5) 

 

Elin menar att dessa negativa förväntningar ibland saknar grund och att de uppstår från 

ingenstans. Oavsett om de negativa förväntningarna saknar grund eller har grund så tycks 

Elin mena att det går att mota bort dessa tankar. Elin tycks vara medveten om att dessa 

negativa förväntningar uppstår och hon känner snabbt igen dem. Hennes metod för att få 

bort dessa tankar menar hon är att just inse att det bara är tankar och inte resultatet i sig.  

När det kommer sådana tankar att tänka att det bara var en tanke, att tänka nu 
tänkte jag bara. Att ofta, det är ju bara saker man får för sig ibland. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 4) 

Elin försöker även mota bort de negativa tankarna genom att helt enkelt tänka positiva och 

självstärkande tankar. Efter att Elin lyckats vända sina tankar till en mer positiv riktning så 

tycks hon åter igen börja fokusera på det musikaliska och lyssnandet. Elin försöker alltså 

påverka sina chanser till att lyckas redan innan övningen börjat. Detta gör hon genom att 

tänka självstärkande tankar för ökat självförtroende. För Elin så är det viktigt med 

koncentration och närvaro för att lyckas med sin övning och hon uppnår detta genom 
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yogainspirerande övningar. Elin nämner närvaro flera gånger och hon säger att det är 

viktigt att känna musiken inombords och inom sig kunna sjunga den. En annan tanke som 

Elin nämner är att hon ibland försöker ta bort kravet på sig själv om att nå progression i 

övningen. Detta kan ses ur följande citat: 

Elin: Jag tycker mycket såhär att man ibland ska försöka gå ifrån det logiska 
och mer kroppen liksom hur med känslor och sånt där istället för ”Åh, nu är 
de här fingrarna och då ska jag tänka på det här”. 

(Utdrag ur intervju med Elin, intervjubilaga sid: 8) 

 

Elin tycks mena att det ibland är nödvändigt att koppla bort tankar om mål och resultat och 

att helt enkelt spela utan att ha ett tänk om progression. Elin menar att det är en 

överfokusering på övandet i sig och att det är för inriktat på resultat. Elin menar att det 

ibland är bra att bara musicera för musicerandet skull och inte alltid ha ett fokus om att nå 

progression. Denna tanke om övning utan tänk om att mål och resultat går även att se hos 

Elinne: 

När jag inte har några krav på mig själv att öva något speciellt och varför, då 
känns det att jag spelar som bäst även om jag kanske inte gör det, verkligen 
inte men det känns skönt och är för min egen skull. 

(Utdrag ur intervju med Elinne, intervjubilaga sid: 20) 

 

Elinne tycks mena att hon övar bättre när hon inte har några krav på sig själv kopplat till 

övningen. Enligt min tolkning av intervjun med Elinne framgår det att när hon spelar utan 

en målbild så tycker hon att hon spelar som bäst. Elinne har dock inte alltid detta kravlösa 

övande vilket kan ses ur följande citat: 

Jag tror att man behöver perioder då man övar hårt och är kritisk mot sig 
själv också men just nu vill inte jag det längre liksom för jag känner att jag 
får sämre självförtroende genom det. 

(Utdrag ur intervju med Elinne, intervjubilaga sid: 16) 

 

Elinne tycks mena att det i perioder är nödvändigt med mål men hon menar att dessa mål 

får henne att tappa i självförtroende. Elinne uttrycker vidare i intervjun att hon nu har bytt 

relation till sitt fiolspelande. Tidigare hade hon hög press på sig själv att spela renare och 

svårare låtar. Elinne har länge känt sig bristfällig ur ett tekniskt perspektiv och när hon har 

försökt att förbättra sin teknik så tycks det som att hennes självförtroende har blivit sämre. 

Elinne tycks ha stora krav på sig själv som violinist och hon tycks ha ett sämre 

självförtroende kopplat till klassisk musik än till musik som hon tex komponerat själv. 
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Jag har ganska dåligt självförtroende vad det gäller fiol, verkligen. Och där 
har jag alltid kännt att jag inte räcker till och att det alltid är att jag är dålig 
och så och det är därför jag har spelat mindre och mindre fiol och mer och 
mer till exempel rytmik. 

(Utdrag ur intervju med Elinne, intervjubilaga sid: 16) 

 

Elinne beskriver vidare om hur hon har bytt fokus på hennes övning. Tidigare upplevde 

hon press utifrån och även från sig själv om att bli bättre tekniskt. Hon säger att det 

nuförtiden är för hennes skull som hon spelar och att hon nu spelar för att bara uttrycka sig 

genom fiolen än för att uppnå en teknisk progression. När Elinne har tvekat på sin förmåga 

att lyckas med sitt musicerande så har hennes metod varit att motarbeta denna tvekan. När 

Elinne tvekar på sin förmåga att spela såsom hon vill så har hon motarbetat denna tvekan 

genom att spela ut mer. Hon säger att utifrån så syns inte hennes tvekan på stråkdarr vilket 

är vanligt hos violinister utan att det istället syns på att hon tar i mycket och att spelandet 

blir grovt och haffsigt. När Elinne tvekar på sig själv så tar hon alltså i mer. Elinne tycks 

inte mena att detta är något lyckad metod för henne utan hon önskar att hon istället hade 

vågat ta det lugnt och tänka på musiken mer istället för att ta i mer. 

 

4.3.2. Mentala och tekniska hinder för att spela ut i övningsrummet 

Att spela fel tär enligt Filip på både självförtroendet och viljan att spela och det leder enligt 

honom till spänningar vilket kan ses ur citatet nedan:  

För så fort jag börjar spela en massa fel så tär det på mitt självförtroende och 
det tär också på min vilja så att jag börjar spänna mig också. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 25) 

 

Att spela fel tycks göra att Filips självförtroende sänks samtidigt som han får spänningar. 

Dessa spänningar gör det enligt Filip svårt att spela och att det låter dåligt. Filips metod för 

att undvika detta är att strukturera upp övningen så att han undviker att misslyckas vilket 

kan ses ur citatet nedan:  

Att spela långsammare det kräver inte lika intensivt fokus från mig och det 
ökar mina chanser att spela rätt toner. Och därmed kunna få upp mitt 
självförtroende att börja spela ut och sånt där. 

(Utdrag ur intervju med Filip, intervjubilaga sid: 24) 

 

Det tycks vara så att när Filip strukturerat sitt delmål så att det är tillräckligt enkelt att 

lyckas så ökar också chanserna till att övningen lyckas. Att lyckas tycks stärka Filips 

självförtroende och det leder till att han börjar spela ut. Filip menar att misslyckas i övandet 
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sänker hans självförtroende och att detta leder till spänningar. Filip har även en annan syn 

på spänningar som jag inte funnit i violinlitteraturen. Filips andra syn är att ett allmänt 

dåligt självförtroende och stress bidrar till muskulära spänningar vilket försämrar chanserna 

till ett lyckat övande. Det tycks alltså finnas två parametrar som påverkar Filips övande. 

För det första när han spelar fel så sänks hans självförtroende och bidrar till spänningar. För 

det andra så kan ett allmänt dåligt självförtroende eller stress smitta av sig in i 

övningsrummet och övandet. Ett allmänt nedåtgående självförtroende yttrar sig genom att 

han börjar spänna sig vilket påverkar hans spelande negativt. Filip menar att stress ofta 

uppstår av yttre omständigheter och han menar att för att lyckas i övandet så måste han helt 

enkelt påverka dessa yttre omständigheter. Filip menar att struktur i vardagen är viktigt för 

honom och han ser till att äta regelbundet, träna bra och en bra dygnsrytm. 

Charlotta har likt Filip tankar om att hon undviker att misslyckas för att lyckas. Charlotta 

jobbar mycket att identifiera de ställen i ett stycke som hon känner sig osäker på för att 

reda ut dem vilket kan ses ur citatet nedan: 

För att veta att jag kan göra det så måste jag vara bekväm med alla procent 
av stycket. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 11) 

När Charlotta tvekar på sig själv inför en uppgift så tycks det ha att göra med att hon inte 

riktigt vet hur hon ska klara målet eller att det inte finns något mål över huvud taget.  Är 

Charlotta obekväm vid en lägesväxling och tvekar inför hon kommer att klara den så reder 

hon nu för tiden ut den. Innan tog hon sig inte tiden utan övade mer på saker hon redan 

kunde för att det var det mest bekväma. Efter att Charlotta att identifierat sina osäkerheter 

så gör hon upp en plan för hur hon ska reda ut dem. Hon förenklar och strukturerar 

övningen så att hon alltid kan uppnå sin bästa ton. Osäkerheter måste enligt Charlotta redas 

ut för hon menar att om det bara är en procent ur ett stycke där hon tvivlar på sig själv så 

kan detta påverka ett helt framförande negativt vilket kan ses ur citatet nedan: 

För att jag ska kunna framföra det så måste jag veta att jag kan det. 

(Utdrag ur intervju med Charlotta, intervjubilaga sid: 10) 

 

Charlotta är noga med att reda ut alla sina osäkerheter och att flertalet gånger lyckats med 

sin övning för att få en trygghet. Om inte detta görs så kommer osäkerheterna göra att 

Charlotta tvivlar på sin förmåga att lyckas. Under påverkan av en lyssnande publik så 

kommer denna tvekan enligt Charlotta leda till stress. Denna tvekan och denna stress även 

om det enbart gäller en procent av ett stycke har enligt Charlotta en tendens att smitta av 

sig på ett helt framförande. 
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4.3.3. Övning utan stabil grundteknik 

Filip och Charlotta tycks ha en grundteknik som de är nöjda med. Enbart genom att 

strukturera och förenkla övningen tillräckligt mycket så tycks det som att de kan lyckas 

med sin övning. Charlotta uttrycker detta genom att hon förenklar sin övning så pass så att 

hon alltid kan uppnå sin bästa ton. Filip menar att han aldrig har problem med 

musicerandet i sig utan att han enbart stöter på tekniska hinder kopplade till repertoaren 

vilka han lyckas reda ut genom att spela långsammare. Att använda sig av Charlottas och 

Filips övningsmetoder kan därför tänkas enbart vara möjliga om grundtekniken är 

tillräckligt bra. Charlottas metod är att strukturera övningen så att hon alltid kan uppnå sin 

bästa ton. Denna metod kan tänkas inte alltid fungera för Elinne då hon uttrycker att hon 

ofta är missnöjd med hur det låter när hon försöker spela klassisk fiol. Charlotta kan direkt 

börja öva på repertoar och uttryck med sin bästa ton som referenspunkt medans Elinne kan 

tänkas behöva öva för att uppnå sin bästa ton över huvud taget. Filip och Charlotta kanske 

har en grundteknik som inte Elin och Elinne har. Filip och Charlotta kan förenkla sitt 

delmål i den grad så att de alltid kan spela ut men om man inte ens lyckas nå känslan av att 

kunna spela ut på lös sträng. Hur gör man då? 

Charlottas och Filips svar i intervjuerna är starkt förknippade till hur de övar på sin 

repertoar. Detta skiljer sig mot Elin och Elinnes svar som är riktade på övning på ett 

bredare plan. Detta kan tänkas bero på att Charlotta och Filip har mer tid att öva på sin 

repertoar medans Elin och Elinnes övning till stor del handlar om att få upp en stabil 

grundteknik. Charlotta och Filip tycks vara eniga om att ett musikaliskt mål är det 

viktigaste för en lyckad övning. Filip säger till och med att öva teknik utan musikaliskt mål 

är oeffektiv övning och bortkastad tid. Elin och Elinnes tankar om ett spelteknisk mål eller 

ett musikaliskt mål tycks vara kopplat till vilken spelmässig form de kände sig i. Vid dålig 

form så var målet speltekniskt medan i bra form så var det musikaliskt. Både Elin och 

Elinne menar också att ett musikaliskt mål är det mest effektiva. Trots detta så tycks det 

vara svårt att ha ett musikaliskt mål när de känner sig i dålig spelform. Det tycks alltså 

svårt att ha ett musikaliskt mål när Elin och Elinne känner att de är i spelmässigt dålig 

form. I dålig form så verkar de alltså ha ett tekniskt mål i övningen för att få upp en 

grundteknik. Ett tekniskt mål istället för musikaliskt anser Elin och Elinne inte vara lika 

effektivt men det tycks vara svårt att ha ett musikaliskt mål när de är missnöjda med hur 

det låter när de spelar. Det vore därför intressant att undersöka hur violinister som är 

missnöjda med sitt sound och grundteknik ska använda för metod för att lyckas med sitt 

övande. 
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser och en avslutande diskussion. Det är 

värt att poängtera att undersökningens resultat har begränsningar då inte går att göra några 

generaliseringar eller dra några egentliga kausala samband på grund av det begränsande 

urvalet gällande intervjuobjekten. Undersökning har däremot varit av kvalitativ natur och 

därmed kan intervjuobjektens uppfattningar anses ha värde då min förhoppning är att dessa 

uppfattningar ska kunna utgöra ett material som studenter och lärare kan ta del av för att få 

nya perspektiv på övning.  

 

5.1. Slutsatser 

Utifrån studiens syfte vilket var att undersöka hur violinstudenter på högskolenivå 

resonerar kring sina övningsmetoder kan följande slutsatser dras: Ett musikaliskt mål leder 

till bättre övning än ett speltekniskt mål (i), Att det går att lyckas genom att undvika att 

misslyckas (ii), Det är viktigt för självförtroendet att reda ut osäkerheter i repertoaren (iii), 

Att kunna spela ut är viktigt för att lyckas med övningen (iv), De olika nivåerna i 

grundteknik mellan lärarstudenter och musikerstudenter tycks påverka övningen (v). 

 

5.1.1. Ett musikaliskt mål 

Ett gemensamt drag hos respondenterna är att en målbild tycks vara central som en viktig 

faktor för att lyckas med sin övning. Filip menar att övning utan mål inte leder till resultat 

och han beskriver den som oeffektiv och som ett slöseri med tid. Respondenterna är eniga i 

att de anser att en musikalisk målbild är mer framgångsrika än vad en teknisk målbild är. 

Resultat från intervjuerna visar att alla fyra respondenterna menar att det är viktigt att ha ett 

musikaliskt mål och en inre klanglig förebild för att uppnå ett lyckat musicerande. Därefter 

verkar ett aktivt lyssnande vara en nyckelfaktor enligt respondenterna.  

5.1.2. Att lyckas genom att undvika att misslyckas 

Filip menar att en avgörande faktor för att stärka sitt självförtroende är känslan av att ha 

lyckats. För att lyckas med detta så strukturerar han upp övandet i mål och delmål. När 

Filip är medveten om vad, hur och varför en övning ska genomföras så menar han att det 

ökar chanserna för att i praktiken lyckas. Genom att dela upp det övergripande målet med 
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övningen i delmål så ökar Filip sina chanser till att uppleva känslan av att ha lyckats. För 

att göra målen tydliga för sig själv så menar Filip att det kan vara bra att skriva ned dem på 

en lapp innan övningen börjat. Därefter sänker Filip tempot så mycket så att han i princip 

inte kan misslyckas med sin övning. Något som är viktigt att påpeka är att trots alla 

förenklingar och temposänkningar så tycks Filip bibehålla sitt musikaliska mål. 

 

5.1.3. Reda ut osäkerheter ur repertoaren 

Något som påverkar musicerandet negativt är enligt Charlotta osäkerheter i repertoaren. 

Därför är det enligt henne viktigt att aldrig låta ett problem förbli ouppklarat. När ett 

tekniskt problem påträffas så måste det enligt Charlotta analyseras noga för att avgöra 

vilken typ av svårighet det består av eller om det består av en kombination av svårigheter. 

Därefter måste svårigheterna reduceras till sin enklaste form för att snabbt och enkelt 

kunna korrigera dessa. En faktor för att uppleva ett lyckat övande är att kunna uppnå sin 

bästa klang i alla moment. För att uppnå sin bästa möjliga klang även i svåra passager så 

måste övningen enligt Charlotta anpassas så att detta blir möjligt. 

 

5.1.4. Spela ut för att lyckas med övningen 

Elin anser att dåligt självförtroende påverkar övningen hos henne genom att det uppstår 

negativa förväntningar som leder till ett negativt resultat. Det uppstår en rädsla för att göra 

fel och misslyckas vilket leder till att Elin inte vågar spela ut, vilket enligt henne är en 

förutsättning för ett lyckat musicerande. Ett dåligt självförtroende leder till att 

kroppshållningen sjunker ihop och blir passiv vilket påverkar musicerandet negativt enligt 

Elin. Enligt Elin så går det att öka sina chanser till en lyckad övning genom att tänka 

positiva och självstärkande tankar. Det går även att stärka självförtroendet genom en 

upprätt kroppshållning enligt Elin. Dessa metoder ökar chanserna till ett lyckat 

genomförande. Även stress påverkar övningen negativt enligt Elin genom att hon blir 

mentalt frånvarande och fysiskt passiv. Stress leder till negativa tankar som gör att Elin får 

mentala låsningar. Det som då händer är att hon sluter sig mentalt och slutar att lyssna och 

vara närvarande i musiken. Den musikaliska närvaron och det musikaliska uttrycket blir 

blockerat då Elin blir introvert och bygger upp en rädsla för att misslyckas. Då det 

musikaliska är blockerat så hamnar Elins fokus på att göra tekniskt rätt istället för att spela 

musikaliskt. En överfokusering på tekniken minskar chanserna för Elin att lyckas. Stress 

gör att Elin koncentrerar sig i alltför intensivt på detaljer istället för att se en musikalisk 
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helhet. 

5.1.5. Skillnader mellan musikerstudenter och lärarstudenter 
 
Trots att de anser att den musikaliska målbilden är den mest framgångsrika så använder sig 

Elin och Elinne ibland av en teknisk målbild. Elinne menar att hon ofta är missnöjd med 

hennes spelteknik och sound och därför har hon ett tekniskt mål i början av övningen och 

först när hon nått en viss teknisk nivå så ändrar hon sin målbild till en mer musikalisk. 

Teknisk övning av detta slag beskrivs av Elin som teknisk i negativ bemärkelse vilket jag 

tolkar som att spelandet i sig fortsätter trots att bristen på koncentration gör att det 

musikaliska målet och lyssnandet försvinner. Både Elin och Elinne menar att ett 

musikaliskt mål är det mest effektiva trots detta så tycks det vara svårt att ha ett musikaliskt 

mål när de känner att tekniken inte är på plats. Det tycks alltså svårt att ha ett musikaliskt 

mål när Elin och Elinne känner att tekniken inte är på plats. När de upplever grundtekniken 

som dålig så har de alltså ha ett tekniskt mål i övningen för att få uppnå en grundteknik. 

Både Charlotta och Filip har ett starkt fokus på att identifiera och reda ut tekniska 

svårigheter kopplade till repertoaren. Men det är viktigt att påpeka att de båda nämner att 

de aldrig tummar på det övergripande musikaliska målet. Övningen har hos Filip och 

Charlotta som syfte att reda ut tekniska svårigheter men det övergripande målet är ett 

musikaliskt mål. Att förenkla övningen till den grad så att en vacker klang och musikalisk 

närvaro alltid kan uppnås verkar enligt Filip och Charlotta vara verktyget för att reda ut de 

tekniska svårigheterna och därav lyckas med sin övning. När violinisten väl har en teknik 

som man är nöjd med så tycks det enligt Filip och Charlottas resonemang vara ganska 

enkelt att öva. De har tillgång till en bra klang som de använder som referenspunkt när de 

övar. Kan de inte uppnå denna klang så måste övningen förenklas. Elin och Elinne kan 

därför tänkas inte kunna använda sig av samma metod då de är missnöjda med sin klang 

hur enkel övningen än är. 

Sammanfattningsvis så tycks det vara så att musikerstudenterna alltid har ett musikaliskt 

mål där tekniken finkorrigeras för att förfina slutprodukten. Lärarstudenterna som inte 

besitter samma grundteknik tycks istället ha ett mer tekniskt fokus i sin övning. De tycks ha 

ett tekniskt mål där det handlar om att dra stråken rakt och Elinne uttrycker att hon ibland 

inte ens kan producera en ton som hon gillar på ens en lös sträng. Detta tekniska fokus 

anser lärarstudenterna själva inte vara det mest optimala men ändå hamnar de där då de inte 

känner att de har den grundteknik som krävs för att ha ett musikaliskt mål. 

Musikerstudenterna kan korrigera sin teknik medans de bibehåller ett musikaliskt mål 
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medans när lärarstudenterna korrigerar sin teknik så tycks de enbart ha ett tekniskt mål 

såsom att koncentrera sig på stråkriktningen. 

 

5.2. Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras de skillnader som i denna undersökning framkommit angående 

hur musikstudenterna och lärarstudenternas resonemang skiljer sig mot varandra.  Dessa 

olika resonemang tycks grunda sig i att deras nivå i spelteknik skiljer sig. Lärarstudenterna 

tycks ha en mindre stabil grundteknik än musikerstudenterna och därför är det intressant att 

diskutera hur lärarna på de högre musikutbildning har den erfarenhet som krävs för att 

bygga upp en stabil grundteknik hos lärarstudenterna. Undersökningens område är övning 

men då studenternas övning troligtvis påverkas i ganska hög utsträckning av den 

undervisning de tar del av på musikhögskolan så är detta intressant att diskutera. Detta görs 

i kommande kapitel i relation till Holgerssons undersökning Musikalisk kunskapsutveckling 

i högre musikutbildning: en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt 

i enskild instrumentalundervisning. 

 

5.2.2. Lärarna på högre musikutbildning 

I Holgerssons avhandling går det att läsa att lärarna på högre musikutbildning är väl 

respekterade musiker med erfarenhet av att framföra musik på hög konstnärlig nivå. Deras 

utgångspunkt i undervisningen är enligt Holgersson grundad i sitt yrkeskunnande som 

musiker och det ställs inte krav på pedagogisk utbildning för dessa lärare (Holgersson: 

2011: 158). Holgersson beskriver en lärartyp som benämns som mästarläraren. Det är en 

lärare som ser sin student som en framtida solist där det primära är att utveckla det 

konstnärliga (Ibid: 18). En violinpedagog på en högre musikutbildning har alltså 

förmodligen mycket erfarenhet av både musicerande och även undervisning men frågan är 

om denna pedagog har erfarenhet av den situation som Elin och Elinne befinner sig i. 

Lärarna på musikhögskolorna är förmodligen de bäst lämpade lärarna för de som har den 

gedigna speltekniken och kan då koncentrera sig på arbetet med det konstnärliga. Men är 

dessa lärare de bäst lämpade till de studenter som inte besitter denna spelteknik och som till 

följd av detta också möjligtvis har ett sämre självförtroende kopplat till sitt musicerande? 

Kompetensen och erfarenheten att utveckla studenterna konstnärligt tycks enligt 

Holgerssons avhandling finnas (Ibid: 158) men frågan är om dessa lärare besitter den 

kunskap som krävs för att hjälpa studenter som behöver få bukt med sin grundteknik. 
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Lärarna kanske inte har den personliga erfarenheten av att känna sig så otillräcklig att de 

inte ens kan få en vacker ton ens på en lös sträng på det vis som Elinne beskriver? 

Det kan tänkas krävas en viss kompetens för att hjälpa en student som likt Elinne uttrycker 

att hon inte ens kan frambringa en klang hon är nöjd med ens på en lös sträng. Detta är 

något som en violinpedagog som jobbar på en högre musikalisk utbildning måste kunna 

lära lärarstudenten som i sin tur kan dela med sig av denna erfarenhet till sina kommande 

elever. En lärare på en högre musikutbildning måste alltså kunna ge en hög konstnärlig 

utbildning men även en i grundläggande spelteknik. Enligt min personliga erfarenhet av 

lärarna på högre musikutbildning så tycks de inte besitta den här kompetensen. Detta kan 

bero på att dessa lärare inte stött på den här typen av problem i sitt eget musicerande utan 

att de har lärt sig en grundläggande spelteknik och därav tar den som given. 

 

5.2.3. Spelteknik på högre musikalisk utbildning 

Holgersson menar att mycket av lektionstiden i violinundervisningen på högre utbildning 

handlar om speltekniskt relaterade problem (Ibid: 154). Jag ställer mig frågande till detta 

resultat då jag menar att i de observationer som görs i Holgerssons undersökning så har 

studenterna enligt min tolkning ett musikaliskt övergripande mål medans tekniska moment 

kopplade till repertoaren finjusteras. Det primära i de violinlektioner som Holgersson 

observerar är enligt min uppfattning att studenten och läraren har ett övergripande 

musikaliskt mål medans tekniska finjusteringar görs. Dessa tekniska korrigeringar kan vara 

en uppmaning till studenten att använda sig av längre stråk. Detta är enligt min mening en 

finkorrigering av tekniken för att nå det musikaliska målet. En student som inte besitter 

tillräckligt grundteknik skulle kanske inte kunna ta del av uppmaningen att dra längre stråk 

då studenten helt enkelt inte kan.  

Lärarna på de högre musikutbildningarna är troligtvis de bäst lämpade för denna typ av 

undervisning som pågår i Holgerssons observationer. Elevernas resonemang som framgår i 

observationen liknar de som Filip och Charlotta har. De har en grundteknik som de är nöjda 

med och finjustetrar detaljer för att nå sin vackraste ton i även de svåraste momenten. 

Denna typ av undervisning har förmodligen även Elin och Elinne tagit del av på KMH men 

frågan är om de inte skulle ha fått ta del av en annan typ av undervisning också. En 

undervisning som har en mer grundläggande ton där de lär sig att man gör si och så för att 

dra stråken rakt. Holgersson skriver att musikerstudenternas studier fokuserar på 

konstnärliga egenskaper för en kommande profession som musiker medan lärarstudenterna 
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fokuserar på de pedagogiska aspekterna (Ibid: 156). Det kan tänkas vara av pedagogisk vikt 

att kunna formulera och instruera problemlösningar relaterade till grundtekniken. Detta är 

inte minst viktigt för lärarstudenterna som både ska lära sig verktygen själva men även att 

formulera kunskapen till sina kommande elever. Denna typ av kunskap att veta hur man 

drar stråken rakt tas enligt mig för given hos lärarna på KMH och de kan själva inte 

formulera i ord vilka tekniker som krävs för att göra detta. För att en lärare på en högre 

musikalisk utbildning ska kunna utbilda de studenter som inte besitter den här 

grundtekniken så kan inte den typen av kunskap tas för given och ses på som något som 

löser sig av sig självt. 

 

5.3. Förslag till vidare forskning  

Min studie har visat indikationer på att speltekniken är avgörande för om ett musikaliskt 

mål kan sättas upp eller inte. Det kan därför vara intressant att undersöka hur pedagoger i 

både kulturskolor och högskolor undervisar för att eleverna ska få en musikalisk upplevelse 

samtidigt som de utvecklar speltekniken. Min studie har även visat indikationer på att 

självförtroendet har betydelse för violinisters musicerade. Min förhoppning är att min 

studie därmed ska kunna bidra till att självförtroendets betydelse när det gäller violinspel 

ska ges mer uppmärksamhet och tas i beaktning både inom forskningen och i 

undervisningen. Om självförtroendet har betydelse för violinisters musicerande kan det 

även tänkas att det har betydelse för andra instrumentgrupper. Det kan därför vara 

intressant för vidare forskning att studera självförtroendets betydelse hos andra musiker än 

violinister. Min studie väcker även frågor om huruvida självförtroendets inverkan skiljer 

sig mellan violinister och andra instrumentgrupper. 

 

Efter min studie har jag fått funderingar kring relationen mellan självförtroendet och 

strävandet efter perfektion i violinvärlden. I undervisning så är min erfarenhet att mycket är 

inriktad på teknik istället för musik, kan detta då tänkas påverka violinisters 

självförtroende? Ett intressant forskningsområde vore att undersöka om det finns en norm 

om perfektion i violinvärlden. Frågeställningar kopplade till denna aspekt är exempelvis: 

Är normen om perfektion starkare i violinsfären är hos andra instrumentgrupper? Skapar 

normen om perfektion en övertro på teknikens betydelse i musicerandet av violin? Har 

andra instrumentgrupper eller andra genrer som inte är inriktade lika mycket på teknik som 

violinen bättre självförtroende i sitt musicerande? 
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Bilaga - Intervjuguide 

 
1 a, Vilka är dina tankar och förberedelser minuterna innan övning? 

b, Försöker du sätta dig i någon form av tillstånd inför övning och hur ser det i sådana fall 
ut? 

c, Ser du några skillnader mellan dina tankar och förberedelser minuterna innan konsert 
och övning och i sådana fall vilka? 

d, Om ja, kan du lära dig någonting av dig själv genom att ta tillvara på dina förberedelser 
inför respektive situation? 

 
Nu tänker jag fråga dig om självförtroende och med självförtroende menar jag det brett 
både allmänt, musikaliskt och socialt. 
 
2 a, Påverkas ditt musicerande av ditt självförtroende och i sådana fall på vilket 

sätt? 
b, Påverkas ditt musicerande av ditt självförtroende även om du är själv i ett övningsrum? 
c, Tror du att det går att påverka sitt självförtroende på något sätt? Om ja på vilket sätt, 

om nej varför inte?  
 
3, Finns det kvalitativ och kvantitativ övning och vad är det för skillnad mellan dem? 
 
4, Har du några metoder eller rutiner för att öka din koncentration inför övning? 
 
5, Brukar du använda dig av mentala bilder som hjälpmedel till inspiration vid övning och 
hur kan de hjälpa och hur ser de i sådana fall ut? 
 
6, Påverkas din övning av vilken form du är i och i sådana fall hur? 
 
7. Påverkas du spelmässigt och musikaliskt om du ska framföra någonting som du själv 
tvekar på att du kommer att klara av och i sådana fall hur? 
 
8, Påverkas din övning av stress och i sådana fall hur? Speltekniskt, musikaliskt, 
koncentration? 
 
9, Beskriv hur du tar dig an ny repertoar? 


