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Sammanfattning  

Mitt projekt har handlat om att ta steget till att bli mer självständig vid instuderingen av nya 

stycken. Att våga göra saker utan lärarens hjälp och lita på sin egen intuition och kunskap. Jag 

valde att arbeta med stycket Sonat no. 2 ”Obsession” av Eugène Ysaÿe (1858-1931) eftersom 

att det är för solo violin vilket innebar att jag inte kunde få någon påverkan ifrån någon annan 

och att det har varit ett stycke som jag länge har velat lära mig. Jag beskriver hur jag gått 

tillväga för att lära mig det, om tankar som jag fått från kurslitteraturen och om hur det har 

känts att inte ha den tryggheten som ens lärare ger.  

Nyckelord: Instudering, violinsolo, E. Ysaÿe 

My project has been about taking the step to become more independent when rehearsing new 

pieces. Too dare to do things without the help of a teacher and to start trusting your own 

intuition and knowledge. I chose the piece Sonata no. 2 "Obsession" by Eugène Ysaÿe (1858-

1931) because it is for solo violin witch would minimize the impact from someone else and 

it`s a piece that I for a long time have wanted to learn. I describe how I proceeded to learn it, 

thoughts that I received from the literature and how it feels to not have the security that the 

teacher gives. 

Nyckelord: studying, violin solo, E. Ysaÿe 
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1 Inledning och bakgrund 

Projektet handlar om vägen till att bli självständig i instuderingen av nya stycken. Att börja få 

in en vana att göra saker på egen hand för att inte få en chock när studietiderna är slut.  

1.1 Bakgrund 

Jag har fått fiollektioner sedan jag var åtta år och har under åren träffat flera olika lärare. Alla 

dessa lärare har guidat mig på vägen genom stycken och kommit med råd om hur man tacklar 

svårigheter som finns i styckena. De har varit ett par extra öron som har hört sådant som jag 

inte lagt märke till. Nu är jag i slutet av min utbildning vilket betyder att jag inom något år 

inte kommer att ha någon lärare att få stöd ifrån och måste sköta min utveckling på egen hand.  

Min tidigare lärare sa till mig flera gånger ”Elin, du vet så mycket. Använd det.” Första 

gången hon sa det till mig blev jag lite förvånad. Kan jag mycket? Men efter att jag tänkt efter 

lite kände jag ändå att jag delvis kunde hålla med henne, med tanke på de antal fiollektioner 

jag haft genom åren och nu även en hel del metodiklektioner för violinundervisning. Trots den 

kunskapsbank som jag samlat på mig under åren har jag nästan aldrig tagit mig an ett stycke 

på egen hand, i alla fall inte ett stycke av högre svårighetsgrad. De tillfällen som jag tagit mig 

an små stycken har inte heller varit vid många. Att ha en lärare att rådfråga är en enorm 

trygghet. Så att ta mig an stycken på egen hand har känts för skrämmande, tänk om det inte 

blir bra, tänk om jag gör fel och så vidare. Men det börjar bli hög tid för mig att möta den 

rädslan nu och bli van vid att ta mig an stycken på egen hand. Det börjar bli dags för mig att 

börja träna på att vara min egen lärare.  

Eugène Ysaÿe`s (1858-1931) Sonata No. 2 (Op. 27) är ett stycke som jag länge har velat 

spela. Jag hörde det första gången när jag gick på Bollnäs folkhögskola då en av eleverna där 

spelade upp det. Jag har under mina studieår spelat väldigt lite musik som är komponerad 

efter 1900-talet och kände därför att jag behöver lite repertoar från den tiden. Sonaten 

kommer från materielet: 6 sonatas för violin, som skrevs i juli 1923 av Eugène Ysaÿe. Eugène 

Ysaÿe var en belgisk violinist som runt årtiondena kring 1900 var en av de främsta 
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violinvirtuoserna. Han komponerade bland annat sex sonater för soloviolin. Varje sonat 

tillägnade Ysaÿe till violinister som var samtida med honom, Sonata No. 2 är 

tillägnad Jacques Thibaud som var violinist och när vän med Ysaÿe. Sonata No. 2 består av 4 

satser: Obsession – Preludium poco Vivace, Malinconia – Poco Lento, Danse des ombres – 

Sarabande och Les Furies – Allegro furioso. 

1.1.1 Rädsla 

Att jag tidigare inte tagit mig an stycken på egen hand har till stor del handlat om rädsla, 

rädslan för att misslyckas. Jag har också en stor respekt för svåra stycken och tänker att de är 

på en alldelens för hög nivå för att jag skulle klara av dem. Studieåren och den inställning 

som ibland har funnits har påverkat synen på viss musik. Det kan vara svårt att undkomma 

den påverkan som miljön kan ha och jag tror att en del av rädslan kommer därifrån. Även om 

den inte stämmer helt längre kunde jag ändå känna igen mig i den inställning som finns i 

texten i Lars Lilliestams bok Musikliv:  

Att vara skicklig kan innebära att man är fingerfärdig och snabb på sitt instrument och 

behärskar det som är svårt. Detta gäller kanske i synnerhet inom vissa genrer och inom 

formella musikutbildningar. (Lars Lilliestam, 2009, s. 257) 

Att vara skicklig är inget som jag själv identifierat mig med och därför tänkt att jag inte skulle klara av 

att ta mig an stycken på egenhand som ligger på en högre nivå. Samtidigt så behöver jag som blivande 

lärare ha en stor bank av stycken att kunna ta till med i framtiden så den tanken måste jag böja släppa 

på. Det finns ingen möjlighet att jag skulle hinna gå igenom alla de stycken jag vill spela innan min tid 

på musikhögskolan är slut, så jag måste göra en del på egenhand. Vem vill sluta utvecklas bara för att 

skolan är slut?  

Ett annat plan som jag vill komma över min rädsla för och släppa kontrollen på är att jag ibland har för 

mycket fokus på det tekniska. Rädslan för att göra fel gör att jag kontrollera mina fingrar så mycket att 

jag glömmer bort det viktigaste, att musicera. Även om något låter perfekt blir det helt ointressant om 

man inte lägger in sig självt i det. Sven Åberg tar upp fenomenet så här: 

Ofta är föreställningen att tekniken ska sättas först, sedan uppstår det musikaliska av sig 

självt, utifrån antingen det som kallas ”begåvning” eller av att den tekniska säkerheten i 

sig själv ska frigöra kreativiteten. (Sven Åberg, 2011, s. 97) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Thibaud
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En av mina lärare som ville att jag skulle ha med det musikaliska från början sa att det ofta blir lättare 

tekniskt om man spelar på det sätt som kompositören tänkt. Om man spelar crescendot som står mer 

övertygat kan det hjälpa till och få det att släppa för den hand som har problem. Jag hoppas att jag en 

dag kan bli så fri i spelet att jag kan ha den inställning som Stephen Nachmanovitch beskriver: 

Det enklaste sättet att åstadkomma konst är att helt och hållet bortse från framgång och 

fiasko och bara skapa. (Stephen Nachmanovitch, 1990) 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att jag på sikt vill bli mer självständig i min instudering av nya 

stycken. Då jag är ovan vid det tyckte jag att jag måste börja öva på att ta in repertoar på 

egenhand. Detta kändes viktigt för mig då jag inte vill stagnera i min utveckling efter att jag 

tagit examen från KMH. Då jag antagligen inte kommer att ha någon lärare måste jag bli min 

egen lärare framtiden, jag måste börja hitta på vilket sätt som jag bäst kan studera in nya 

stycken. Jag har länge tyckt att jag behöver bli mer medveten om mitt eget spel, både om de 

starka och de svaga sidorna som jag har. Jag tänker mig att det framförallt är mitt lyssnande 

som måste bli bättre, att verkligen höra vad det är jag gör när jag spelar, då jag ofta blir för 

fokuserad på det tekniska. Jag är medveten om att jag ofta är aldelens för fokuserad på vad 

min vänsterhand gör, att jag glömmer bort att lyssna efter hur det verkligen låter. Jag ville lära 

mig att ha ett mer övergripande lyssnande och inte bara rikta örat efter falska toner. Detta var 

saker som jag tänkte kunna hjälpa mig att bli mer reflekterande över mitt egna spel.  
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2 Metod 

För att genomföra projektet behövde jag gå igenom noterna för att förstå styckets 

uppbyggnad, vilka olika delar som finns och se vilka passager som jag trodde mig behöva öva 

mer på än andra. Att lyssna mycket på stycket var även en del i inlärandet och då inte bara en 

version utan många för att få en stor variation. Jag ville inte kopiera någon annans tolkning 

rakt av, därför var variationen viktig. Under inövandet av stycket visste jag att jag skulle stöta 

på tekniska utmaningar och för att lösa dem behövde jag komma på övningar som kunde 

underlätta inlärningen av dessa svåra passager. Jag har under åren fått många tips och idéer 

från mina fiollärare och genom metodikseminarier har vi fått mängder av olika övningar. Så 

nu behövde jag identifiera vilka övningar som passade mig bäst och var i stycket de kunde 

komma till användning. För att få lite hjälp på traven, då det finns mycket att tänka på när 

man övar in ett stycke gjorde jag en checklista för mig själv. För nu fanns det ingen annan 

som skulle tjata på mig om kontaktställen, intonation osv. Checklistan blev som en trygghet 

för mig att jag kunde känna mig säkrare på att jag gått igenom det som är viktigt att tänka på 

när man övar. Ett annat hjälpmedel som jag hade var min handinspelare som kunde hjälpa 

mig att höra sådant som ibland är svårt att höra själv när man spelar, om tempot var bra, 

intonation och crescendon eller diminuendon verkligen hörs osv. Jämte inövandet av stycket 

läste jag kurslitteraturen som inspiration.   

2.1 Tidsplan 

Tidsmässigt planerade jag att försöka öva på stycket fem dagar i veckan i ca en timme. Jag 

behövde ha en lättare inspelning och den planerade jag till att vara gjord i mitten av december. 

I mitten av november tänkte jag att jag så smått skulle börja med den skriftliga delen av 

projektet. Kurslitteraturen skulle jag läsa fortlöpande under projektets gång och vara klar med 

i mitten av december. 
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2.2 Dokumentation 

Jag dokumenterade projektet genom veckovisa anteckningar om projektets fortskridning. Jag 

skrev efter att jag övat, där jag antecknade vilka problem jag stött på eller om sekvenser i 

stycket som jag tyckte hade gått framåt eller som jag hittat en lösning på. Jag delade upp 

anteckningarna i två delar, en faktisk del och en mer reflekterande del. I den faktiska delen 

skrev jag upp konkret vad jag gjorde och vad som hänt, för att på sidan bredvid i 

anteckningsblocket skriva om mina personliga tankar.   

2.3 Riskanalys 

 

I riskanalysen som jag gjorde i början av projektet var tidsbrist en stor faktor. En annan var att 

jag kunde ha brister i min spelteknik för att klara av att spela stycket. Ännu en svårighet 

kunde bli att identifiera varför saker inte gick som jag ville, vart problemet satt och vad jag 

skulle göra för att sedan hitta en lösning på det problemet. Att inte kunna höra saker från 

någon annans vinkel såg jag som en risk, då man lätt kan bli hemma blind.  

 

Den riskfaktor som framförallt slog in var tidsbristen. Vissa veckor var det svårt att hålla 

övningen till den mängd som jag behövde. Jag fick under hösten förfrågan om att sitta 

konsertmästare i Kungliga Akademiska Kapellet under de svåraste produktionerna som 

orkestern gjorde, vi spelade bland annat Eldfågeln av I. Stravinskij och Alpsymfonin av R. 

Strauss som för mig var väldigt krävande stycken. Jag ville göra min roll som konsertmästare 

bra och det tog väldigt mycket av min övningstid både i form av flera repetitioner i veckan 

och egen övning. Att tacka ja till att vara konsertmästare var så här i efterhand inte så 

fördelaktigt för mitt egna projekt men samtidigt en erfarenhet som jag inte har velat vara utan. 

 

Att identifiera problem som jag fick under inövandet av stycket, tyckte jag gick ganska bra. 

Jag förstod varför jag hade vissa svårigheter och hittade övningar till dem, men sedan hade 

det behövts lite mer övande på dem för att jag skulle hinna känna mig trygg. 
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2.4 Process   

När jag hade bestämt mig för projektet började jag med att leta fram noter som jag kunde 

använda. Sedan började en tid av inlyssning av stycket. Jag använde mig av Spotify där det 

fanns en mängd inspelningar av stycket. En del föll mig inte alls i smaken, då det kändes lite 

som en tävling i vem som kunde spela det snabbast. Jag tyckte att det då lät hafsigt och 

klangen var inte alls i min smak och som jag föreställer mig att stycket ska låta. Men jag 

hittade några versioner som jag gillade där favoriten blev Judith Ingolfssons, men även 

Henning Kraggerud och Leonidas Kavakos föll mig i smaken. Jag tittade även på några 

inspelningar på YouTube för att få en visuell bild bland annat med Hillary Hahn. När jag 

lyssnade på stycket hade jag ofta noterna med mig, jag fick då både en visuell och en auditiv 

upplevelse av stycket. Jag kunde då se de olika delarna som stycket var uppbyggt av. Sedan 

började inövandet av stycket. Jag har jobbat för att det vecka för vecka skulle bli någon form 

av progression. Under tiden som jag började öva märkte jag ut de takter eller passager som jag 

fann som svåra. De fick bli mina utmaningar att lösa. Stycket är i stort uppbyggt av motsatser 

med snabba omställningar, vilket gjorde att när man väl vant sig vid en sorts karaktär och 

mönster bryts det snabbt upp till något helt annat t ex i takt 1-5. Dessa snabba omvändningar, 

intonation och att hitta bra klang har varit mina huvudsakliga utmaningar stycket igenom och 

var det som jag var tvungen att hitta övningar till för att lättare komma över svårigheterna. 

2.4.1 Utmaningar 

Här beskriver jag de musikaliska och tekniska svårigheter som jag stötte på. Takterna finns att 

följa under Bilaga 2 och kan även höras på inspelingen där jag anvisat till aktuellt sekund- och 

minuttal.  

 

Musikaliska  

Takterna ett och två har en helt annan karaktär mot takt tre och fyra (inspelning: sek 23-32). 

Om det börjar som en vårdag slutar det i ett stormande höst väder. Svårigheten där var alltså 

att ställa om från något lättsamt till något rasande. Sedan händer samma sak en gång till, i takt 

sex och sju går det tillbaka till det mer lättsamma som sedan får sluta i ett frågetecken för att 

sedan bli ett raseri som försvinner i ett diminuendo. Jag var tvungen att använda två olika 

klanger för att förstärka det, där det lättsamma hade en klarare klang och det rasande en mer 

brutal klang. 
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Lösning  

För att få till effekten var jag tvungen att våga ta tid emellan de två karkatärerna, det kändes 

mer musikaliskt korrekt och gav mig tid att ställa om mentalt och stråktekniskt.  

 

Från takt 11 tycker jag att karaktären har varit sökande och för att göra det förståeligt var det 

viktigt att få tydliga linjer. (Inspelning sek-min 44-1.01) 

 

Lösning 

Jag satte mig ner och ritade in i noterna hur jag tyckte att fraserna skulle gå, även om känslan 

är att det är något långt pågående tyckte jag att det blev mer lättspelat och jag klargjorde några 

tyngdpunkter i det pågående matandet av sextondelar. 

 

Takterna 20 och 21 ville jag skulle kännas hårda då de lägre noterna ska spelas marcato så att 

de står ut från de resterande noterna, för att sedan i takt 22 och 23 bli lite mjukare men ändå 

inte helt annorlunda från de tidigare takterna då det även här ska finnas en linje av noter som 

är viktigare än de andra. (Inspelning min 1.02-1.15) 

 

Lösning 

För att få fram den lilla karakärsskillnaden övade jag partierna var för sig förts för att sedan 

öva övergången dem emellan. Övergången övade jag långsamt så att jag både mentalt och 

med stråken skulle hinna ställa om till den karaktären.  

 

Mellan takt 29 och 30 ville jag få fram det dissonanta f: et, så där övade jag på överdrivet ta 

fram det, både genom betoning och genom att ge det lite extra tid just där. (Inspelning min 

1.20) 

 

Takt 35 till 38 upplevde jag som en ganska lång linje och för att göra den intressantare 

försökte jag ta fram höjdpunkten genom betoning och genom att sakta ner lite (ge det tid) för 

att sedan markera lite vart jag tyckte att linjen tog slut genom att även där sakta in lite för att 

både jag och lyssnare skulle ha möjlighet att uppfatta att nu kommer något nytt. (Inspelning 

min 1.33-1.39) 
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42-44 ska spelas väldigt marcato (markerat) och i nyansen forte (starkt) för att sedan i takt 45 

helt byta karaktär till dolce (mjukt) i nyansen piano (svagt). (Inspelning min 1.46-1.53)  

 

Lösning 

Detta var en av de svåraste övergångarna och genom att öva övergången långsamt flera 

gånger och sedan våga sakta ner lite just i övergången gjorde att det blev enklare att klara av 

den på ett snyggt och organiskt sätt. På detta sätt löste jag fler andra övergångar som i 

övergången mellan takt 53 och 54 där jag också gjorde ett lite ritardando (sakta ner tempot). 

I meno mossot handlade det igen om att våga ta tid, då de markerade tonerna är de viktiga 

som behöver höras ordentligt så jag behövde ge dem ordentligt med utrymme.  

 

Tekniska 

De generella tekniska svårigheterna som jag hade med stycket var: 

Intonation, byten mellan stråkarterna, tonkvaliten, lära vänsterhanden tonerna och bytena 

mellan de olika delarna. 

 

Intonation 

För att förbättra intonationen fick jag lov att spela långsamt så att vänsterhanden vekligen 

skulle hänga med och att jag skulle hinna höra hur intonationen var, om tonen blev för låg 

eller för hög. Mitt fokus var att både vänster- och högerhand verkligen skulle sjunka in i 

strängen för att få ett avslappnat spel. När jag övar intonation kan jag lätt få anspänningar, tror 

att det härstammar från rädslan att ”göra fel”. Jag har länge haft inställningen att spela falskt 

är att göra fel, instället för att bara göra ett konstaterande att nu blev det falskt då rättar jag till 

det. Att spela ett instrument som kräver intonation handlar om anpassning, om intonationen 

inte stämmer, anpassa den till det som låter bättre, stanna inte kvar på den tonen som du inte 

gillar och må dåligt över det. En konstnär som gör ett streck som han inte är nöjd med låter 

inte det vara kvar, han gör ett nytt som är mer åt det hållet han önskar. Jag försökte öva med 

den inställningen för att på så vis bli mjukare i kroppen. Då stycket till stor del är uppbyggt av 

brutna ackord övade jag mycket dubbelgrepp, för att få bra intonation tonerna sinsemellan. Ett 

sådant exempel är mellan takterna 27–28 (inspelning min 1.14-1.19). Ett annat ställe som jag 

fick öva mycket intonation på var mellan takterna 39-41 (inspelning min 1.40-1.46) som 

består av brutna decimer. Jag har tidigare aldrig spelat ett stycke som innehåller decimer och 

aldrig blivit undervisad att spela decimer förens nu i höst då de dök upp under ett 
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metodikseminarium. Det var därför ganska skrämmande för mig eftersom att jag aldrig har 

behövt ta itu med att lära mig att spela decimer. Decimer är svåra eftersom att man med 

vänsterhanden måste spela i ett sträckt läge då det blir ganska långt emellan tonerna. Detta är 

inte ett jätte bekvämt läge för handen men man får försöka göra det så avspänt som det bara 

går. Jag övade decimerna genom att först börja med en oktav som för mig är ett mer bekant 

grepp för att sedan glida ner med pekfingret till deciman. Pekfingret är både längre och har 

lättare än lillfingret att sträcka på sig, därför var det pekfingret som jag försökte få rörligt. 

Nästa steg blev att börja öva förflyttningar med decimer, detta gjorde jag framåt och tillbaka i 

ett långsamt tempo.  

 

Stråkarter 

Stycket innehåller främst fyra stråkarter: detaché, staccato, legato över strängväxlingar och 

toner som börjar med en accent. Jag övade stråkarterna på lösa strängar och att göra byten 

dem emellan. Det som var det svåraste i stycket för stråken var att när jag väl kommit in i ett 

sort mönster då byts det tvärt mot ett helt annat. Därför övade jag även dessa mönster för 

stråken på lösa strängar för att helt kunna koncentrare mig på stråken. På vissa ställen 

markerade jag även ut i noterna vart mönstren byttes som i takt 63.  

 

Tonkvalitet 

När jag försökte spela i ett snabbare tempo blev stråken ofta för ytlig vilket gjorde att det inte 

blev en sådan klang som jag ville ha. Jag fick helt enkelt ta ner tempot till den nivå där jag 

kunde känna att stråkarmen kunde vara avspänd vilket ger en tyngd till stråken som då lättare 

får tag i strängen när det bildas svängningar. Jag var även tvungen att vara vaksam på 

kontaktstället, alltså vart mellan greppbrädan och stallet på fiolen som stråken befann sig. Den 

brittiske violinisten Simon Fischer har i sin bok Basics (1997) djupdykt i ämnet fiolspel och 

gått in på violinspelets teknik på millimeternivå. Han beskriver kontaktstället så här: 

Flesch and Galmaian, among others, divided the area between the bridge and the 

fingerboard (known as the point-of-contact) into five “soundpoints”. (Simon Fischer,  

1997)    

Varje soundpoint har sin karaktär. Nr 1 ligger väldigt nära stallet och passar bra att spela vid 

om man vill spela starkt eller ligger i ett väldigt högt läge. Nr 3 ligger mittemellan stallet och 

grepbrädan och är ett neutralt läge. Nr 5 ligger vid greppbrädan och passar om man vill spela 



 10 

väldigt svagt eller ha ett skir klang. Jag har för vana att allt för ofta befinna mig väldigt nära 

greppbrädan, alltså vid soundpoint 5 och det ger inte alla gånger den klang man vill ha. Jag 

var alltså tvungen att se till så att min stråke oftare befann sig närmare stallet än vad jag har 

för vana att spela.  

 

Vänsterhand 

För att få in alla tonerna i vänsterhand övade jag dels långsamt så att hand och tanke skulle 

hänga med utan att bli stressad. Sedan gjorde jag rytmiseringar, detta gör att handen i vissa 

fall får mer tid och ibland får känna av ett snabbare byte. Jag började med mönster som att 

spela punkterad åttondel-sextondel, för att sedan göra tvärt om. Andra mönster kunde vara en 

långsam ton, tre snabba och tvärt om. Ibland var det svårt att hålla ett långsamt tempo för jag 

ville så gärna att det skulle låta som jag föreställde mig det, men för det mesta blev det inte 

alls bra. Det lät mest hafsigt och stressat och jag fick spännigar. Det är som pianisten 

Madeleine Bruser (1997) säger i sin bok The art of praciticing: 

Speed develops when the body is functioning comfortably, with minimum tension, so 

speed can come only if you don`t push yourself… Speed will come. If you play the 

same passage ten times without trying to get faster, it will get faster anyway… It’s a 

natural process, like discovering you can run after you’ve learned to walk. 

(Madeleine Bruser, 1997, s. 19) 

Jag fick tygla mig att spela långsamt men samtidigt se till att spela med den karaktär som jag 

önskade. Ett annat problem som jag ofta har när jag övar är att jag blir för konentrerad på 

själva noterna och hur det går för min vänsterhand att jag glömmer bort det viktigaste, att 

lyssna. Nu fanns det ingen annan som skulle lyssna på hur det lät för att sedan berätta det för 

mig så jag var tvungen att försöka öppna mina öron lite mer än vanligt. Vid några få tillfällen 

använde jag min Zoom H-1 V2 Handy Recorder, den fick vara mina extra öron vilket var till 

stor hjälp. Jag har tidigare nästa enbart använt handinspelaren för att spela in koncerter men 

har under projektet börjat använda den mer under övandet. 
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3 Resultat 

Jag genomförde en inspelning av stycket även om det inte riktigt var på den nivån som jag 

hade hoppats, kunde jag i alla fall ta mig igenom det utan att behöva stanna. Om jag skulle 

lära ut stycket skulle jag ha flera övningar och goda råd till den som jag lär ut stycket till. Jag 

skulle även ha bra tips på inspelningar att lyssna på. Jag har bevisat för mig själv att jag 

faktisk vet hur jag ska gå till väga för att lära mig ett hyfsat svårt stycke helt på egenhand, 

även om det fanns stunder när det frestade mig att fråga min lärare så gjorde jag inte det. 

Slutresultatet hade kunnat bli bättre, det krävdes helt enkelt fler övningstimmar för att jag 

skulle kunna komma upp till en nivå där jag hade känt mig mer klar. Men jag har fått ett sug 

att ta mig ann nya stycken och reda ut vad de består av, vad man behöver kunna för att spela 

dem och om jag kan komma på övningar som passar just de styckena. Finns det övningar som 

jag som jag kan återanvända i andra stycken? Att prova känns inte lika farligt längre. Jag har 

även fått ihop en mycket användbar checklista för övning som jag kan gå tillbaka till vid 

många tillfällen i framtiden. 

Jag har lärt mig något som gör att jag hoppas att jag som blivande lärare kan förmedla en 

känsla till mina elever där stycken inte är något stort och oöverkomligt. Där saker inte bara 

handlar om rätt eller fel. Framförallt hoppas jag kunna förbereda dem och ge dem verktyg för 

att bli självständiga i sitt musicerande, där jag en dag tillslut är överflödig för dem.  
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4 Diskussion 

Allt är inte alltid som man tror. En del delar trodde jag skulle bli jätte svåra när jag började 

övningen men var inte så svårt, medans andra delar som jag inte trodde skulle bli något 

problem var väldigt svåra att få till och en del var precis som jag trodde. 

Det fanns mycket som jag tyckte hade kunna vara bättre när jag lyssnade på inspelningen. Jag 

tycker inte att stycket hänger ihop så bra som jag velat. Även om jag har övat övergångar så 

känns de inte så naturliga. Jag hade behövt öva mer på att spela igenom hela stycket fler 

gånger. När jag gjorde inspelningen blev jag lite nervös och det var svårt eftersom jag gjorde 

inspelningen i en tagning. Varje gång var det några ställen som jag inte var nöjd med, vissa 

återkommanden och ibland när jag klarat något som jag tyckte var svårt så gick det fel på ett 

ställe som jag sällan spelade fel på. Man måste som Nachmanovitch (2010) talar om, lära sig 

att släppa det som varit och direkt gå vidare. Att spela i nuet konstant är svårt men det blir inte 

bra om man står och tänker på ett ställe som gick fel.  

Det är som Madeleine Bruser (1997) säger att det blir inte så bra när man pressar sig att spela 

fort, jag blir väldigt spänd. Samtidigt infinner det sig en koncentration när man befinner sig 

precis på randen av man kan klara av för att inte falla över kanten. 

Jag tror att jag hade kunna få stycket på en högre nivå om jag inte sagt ja till att sitta som 

koncertmästare i Akademiska kapellet under hösten. Samtidigt var det en väldigt berikande 

erfarenhet att sitta som koncertmästare och som jag säkerligen inte fått så många andra 

chanser till att göra. Jag hade inte velat vara utan den upplevelsen. Men det hade minskat 

stressnivån markant och gett mig många fler övningstimmar. Jag hade kunnat följa min 

tidsplan bättre. 

Även om jag inte är helt nöjd med min inspelning tycker jag att huvuddelen av syftet som 

handlade om att jag skulle börja bli mer självständig i min instudering av nya stycken är 

uppfyllt. Jag har fått mersmak för att vilja ta mig an flera stycken på egen hand och tycker inte 

att det känns lika läskigt. 
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Bilaga 1 

Checklista 

 
Kroppen 

Balans 

Spänningar 

Känns de bra? 

 

Tanken 

Är du närvarande? 

Vad ska du göra? 
Musiken 

Karaktär 

Vad är berättelsen? 

Linjer – vart går frasen och hur lång är den? 

Artikulation 

Dynamik 

Går det framåt, bakåt eller är det konstant? 

 

Vänsterhand och arm 

Handens ställning, känns det bra, står fingret (runda fingrar)? 

Tyngd, fingret sjunker ner i fingret 

Intonation 

Dubbelgrepp – tyngden på den längre tonen 

Vibrato – vilket slags? 

Tid innan lägesväxling 

Vilken slags lägesväxling? 

Vilket läge? 

Kan du ha hjälp av en hjälpton? 

Tid innan strängväxling 

Armbågen följer med i strängväxlingar 

 

Höger hand och arm 

Dra rakt 

Är du mjuk? 

Vilken stråkart? 

Kontaktstället – vid vilken soundpoint ska stråken befinna sig? 

Vilken fart ska stråken ha? 

Stråkdisponering 

Sjunk ner i strängen 

Synkronisering 

Armbågen följer med i strängväxlingar 
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Armbågen skjuter på sista biten i uppstråk 

Hur många stråk på vilken sträng 

 

Övning 

Öva långsamt 

Ta med det musikaliska på en gång 

Hur kan du förenkla?  

Avslappnat 

Är det rytmsikt 

Överdriv  

Gör rytmiseringar 

Börja från olika ställen, inte alltid från början. 

Spela igenom hela stycket, inte bara små avsnitt 

Spela ut! 

Ha kul! 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Synopsis 

Självständigt arbete 

 

Bakgrund 

Eugène Ysaÿe`s (1858-1931) Sonata No. 2 (Op. 27) är ett stycke som jag länge har velat 

spela. Jag hörde det första gången när jag gick på Bollnäs folkhögskola då en av eleverna där 

spelade upp det. Sonaten kommer från materielet: 6 sonatas för violin, som skrevs i Juli 1923 

av Eugène Ysaÿe . Varje sonat var tillägnad till violinister som var samtida med Ysaÿe, 

Sonata No. 2 är tillägnad Jacques Thibaud som var violinist och när vän med Ysaÿe. Sonata 

No. 2 består av 4 satser: Obsession – Preludium, poco Vivace, Malinconia – Poco Lento, 

Danse des ombres – Sarabande och Les Furies – Allegro furioso. 

 

Jag har under de gångna studieåren fått ganska liten erfarenhet av konstmusikmusik från 

1900-talet och skulle vilja bli mer bekant vid den sortens musik. Jag har sedan åtta års ålder 

haft fiollektioner och lärare som jag har känt att jag kan be om hjälp ifrån. Det har varit en 

bekväm service, att någon annan har kunnat tala om för mig hur jag ska gå tillväga för att lära 

mig ett nytt stycke. Jag har därför bara tagit mig an nya stycken på egen hand som har varit på 

lägre nivå, och även detta endast vid ett fåtal tillfällen. Nu är jag i slutet av min utbildning och 

tycker därför att jag måste börja lära mig att bli mer självständig i mitt spel, eftersom att jag 

om något år inte kommer att ha någon lärare att få hjälp av. Sonata no 2 är ett stycke som är 

både tekniskt och musikaliskt utmanande och passar därför till det här projektet. Stycket är 

även skriviet för violin solo, vilket gör det helt självständigt. 

 

Syfte 

Syftet är att jag ska bli mer självständig i min instudering av för mig nya stycken för att på 

sikt bli oberoende av en lärare. Under tiden lär jag mig första satsen ur Ysaye`s Sonata No. 2 

för att sedan spela in det färdiga resultatet.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Thibaud
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Genomföring 

För att jag ska kunna genomföra projektet behöver jag naturligtvis noter. För att bilda mig en 

uppfattning om stycket och få inspiration tänker jag lyssna på många olika inspelningar. Jag 

måste sedan analysera stycket för att hitta linjer, olika teman svåra passager som behöver mer 

tid mm. För att klara dessa passager som jag hitta på övningar som gör det lättare att lära sig 

dem. Sedan kommer en period av ren övning och analysering av hur utvecklingen går. Jag 

tänker ta hjälp av min zoom och regelbundet spela in mig själv för att på så vis lättare höra 

vad jag behöver förbättra. I början av december tänkte jag spela in stycket för att sedan 

analysera det färdiga resultatet, både av hur det lät på inspelningen och vägen dit. 

 

Svårigheter 

Från den riskanalys jag gjort är tidsbrist en faktor. En annan är att jag kanske har brister i min 

spelteknik för att klara av att spela stycket. Eller att det kan vara svårt att ta ett kliv tillbaka 

och sätta fingret på vad jag behöver förbättra och på vilket sätt jag ska göra det.  

 

Förväntat resultat 

Att jag blir mer självständig i inövandet av nya stycken. Att jag kan se att jag har kunskaper 

om spelet som jag har lärt mig både under mina fiollektioner och de metodikkurser jag har 

läst. Att jag har en klar inspelning av Sonaten.  

 

Material 

Noter. 

Inspelnings zoom. 

Spotify och Naxos music libary.  

Kurslitteratur. 

 

Källa: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sonatas_for_solo_violin_(Ysa%C3%BFe) 26/9 -2012 

 

Av: Elin Gunnars Lie4 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sonatas_for_solo_violin_(Ysa%C3%BFe)
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Bilaga 4 - Inspelning 


