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Sammanfattning 
Mitt examensarbete är en forskning och reflektion kring den övningsmetodik som jag använt 
mig av när jag studerat in César Francks sonat för fiol och piano i A-dur under mitt tredje år 
på min kandidatutbildning på Kungliga Musikhögskolan.  
Syftet med arbetet var att jag skulle ändra min övningsmetod så att jag skulle bli mer 
självständig i min instudering och få en klarare bild över mitt musicerande. 

Under rubriken ”syfte” skriver jag om hur jag vill börja skriva i en loggbok varje dag efter 
mina övningspass och hur jag vill effektivisera min övning på bästa möjliga sätt. Det slutar 
med att jag inte helt följer mina första intuitioner. Slutreflektionen i detta arbetet blir den mest 
centrala delen i mitt examensarbete. Där diskuterar jag hur jag i stället gjorde och vad det 
förde med sig.  

Hela arbetet kom att bli som en ”reminder” som jag kan titta tillbaka på och se hur jag gick 
tillväga. Jag har dragit slutsatsen att allas övningsmetodik ändras med åren och att det är det 
enda rätta för att man ska kunna utveckla sitt spel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fiol, övning, interpretation, instudering, Francks violinsonat i A-dur, stråk, fraser, 

fingersättning, tolkning. 
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1 Inledning och bakgrund 

1. César Franck violinsonat A-dur  

Tonsättaren, pianisten och organisten César Franck levde 1822–1890. Han började sin karriär 
i Liège i Belgien och studerade på konservatoriet, tills han flyttade till Paris 1843 för att 
fortsätta sina piano-, kontrapunkt- och orgelstudier.  
Han kom att bli en väldigt uppskattad tonsättare, musiklärare, organist, kapellmästare och 
professor under sin tid i Paris.  
Han väckte stor uppmärksamhet med sina avancerade orgelimprovisationer. Francks 
orgelvirtuositet visar sig i det fantastiska sättet att komponera väldigt klangligt, vilket leder 
oss in till hans komplexa och underbara sonat för fiol och piano. 

Sonaten skrev han 1886, som en bröllopspresent till den virtuosa violinisten Eugène Ysaÿe 
och hans hustru Lousie Bourdeau. Franck kom med sonaten samma morgon som bröllopet. 
Ysaÿe och hans pianist Marie-Léontine Bordes-Pène, befann sig som tur var bland 
bröllopsgästerna och ägnade förmiddagen till att repetera sonaten för att senare på bröllopet 
framföra den för gästerna. Hela sonaten är som en illustration av ett äktenskap. 

 

2. Satserna 

Första satsen, som är ett böjligt och härligt allegretto, representerar lyckan och nyfikenheten 
i en ny relation mellan två människor. Satsen går i nio åttondelstakt och temat växlar mellan 
åttondelar och fjärdedelar, där tonhöjden går ner och sedan upp vilket ger en drivande och 
böljande känsla. Detta tema återkommer i tredje och fjärde satsen, som har lite allvarligare 
karaktär. Temat känns då som en ljusstråle av hopp.  
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Exempel 1, takt 5-8 sats 1. 
Alla röda markeringar är de bågar och fingersättningar jag gjorde. Bågarna kan även vara fraseringar. 

Andra satsen, är ett Scherzo i d-moll, som börjar med en dramatisk inledning av pianot i 
tretton takter, sedan kommer fiolen in med ett stigande tema i synkoperad rytm som rör sig 
högt upp på G-strängen. Det temat är nog det mest kända ur hela sonaten.  

 
Exempel 2, takt 14-23 sats 2. 

Satsen ska representera relationen då den pågått en tid då det kan uppstå mer svartsjuka, 
frustration och turbulenta känslor. Efter den väldigt häftiga inledningen tynar snart den 
upprörda karaktären bort i ett nästan drömskt parti, men fortfarande med en väldigt drivande 
känsla.  
Sedan kommer ett stort och majestätiskt tema där man verkligen kan tänja på tempot för att få 
ut alla höjdpunkter. Det kommer en mellandel i satsen (se exempel 9 och 10) där det händer 
mycket i både fiolstämman och pianostämman, och man återkommer till den upprörda och 
turbulenta känslan, som sedan leder till återtagningen.   

Tredje satsen, börjar med ett ganska flytande recitativ, som säkert har en koppling till 
Francks fantastiska förmåga att kunna improvisera. Satsen är dramatisk, vacker, smärtsam och 
lite eftertänksam. Den innehåller många fraser som rör sig i halva tonsteg. Kromatik har länge 
förknippats med dramatik och smärta. Det finns ett tydligt exempel (se notexempel 3) i takt 
17 där den första figuren rör sig neråt ett halvt tonsteg medan den andra figuren som kommer 
takten efter går ner ett helt tonsteg istället så att det blir ett halvt tonsteg mellan tredje och 
fjärde tonen, vilket ger den figuren en lite lättare och mera eftertänksam känsla. 
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Exempel 3, takt 17-21 sats 3. 

Så sent som i takt 32 (se exempel 4) kommer ett rullande tempo och pianostämman rör sig 
kromatiskt neråt i fjärdedelar medan fiolstämman rör sig upp och ner i sextondelar och 
melodin känns nästan improviserad. 

 

Exempel 4, takt 32-33 sats 3.  

Satsen fortsätter ganska flytande till takt 53 där musiken tar en ny vändning. Pianot spelar 
rullande trioler och fiolen spelar ett vackert och glittrande tema. Musiken känns nästan 
drömsk och svävande. Här introduceras två nya teman. Det första i takterna 59-62 (se 
notexempel 5) som återkommer tre gånger till i satsen. Det andra temat kommer i takterna 71-
79 (se notexempel 6), och är egentligen ett väldigt enkelt tema, med oktavsprång. Takten 
därpå stiger samma sekvens ett halvt tonsteg upp, vilket ger melodin en hjärtskärande 
karaktär.  

 
Exempel 5, takt 59-62 sats 3. 
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Exempel 6, takt 71-79 sats 3.  

Sedan återkommer temat från första saten i takterna 93-99, en aning modulerat eftersom den 
här saten går i fyra fjärdedelstakt och inte nio åttondelstakt. Pianostämman spelar nu istället 
trioler och fiolstämman spelar fjärdedelar, och inte åttondel plus fjärdedel som i första satsen.  
Detta parti, från tonartsbytet i takt 53 fram till slutet är nog min favoritdel i hela sonaten. Just 
för att strukturen är så pass simpel men ändå upplever man så många olika känslor.  
Satsen skiljer sig lite från de andra satserna enligt min mening, eftersom den har så många 
olika teman. Inga fasta teman återkommer som i de andra satserna, det kommer istället flera 
nya efter varandra. Min bild av satsen är som ett vägskäl, man vet helt enkelt inte vilken väg 
man kommer att gå.  

Fjärde och sista satsen, är en pampig och ståtlig kanon, där pianot börjar spela temat fyra 
fjärdedelar innan fiolen kommer in med samma tema (se exempel 7). Den här satsen har till 
skillnad från den föregående verkligen ett tydligt tema som återkommer flera gånger i olika 
tonarter, som i takt 52 och 80. I takt 37 ackompanjerar fiolen pianot med åttondels figurer 
vilka följer pianostämman som spelar temat från tredje satsen (se exempel 8). Detta 
återkommer i takt 65, fast med ombytta roller, då fiolen spelar temat och pianot 
ackompanjerar med åttondelsrörelser. 
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Exempel 7, takt 1-5 sats 4.  

 
Exempel 8, takt 37-41 sats 4. 
 

I takt 87, med föredragsbeteckningen brillante, finns det mest storslagna temat i satsen, nästan 
som en bröllopsmarsch. Samma tema återkommer i slutet av satsen och avslutar hela sonaten. 
Avsnittet är skrivet som en kanon precis som i början med pianot som ligger fyra fjärdedelar 
före fiolen. Efter det kommer ett subito piano, då det nästan blir som ett lustigt parti med 
variationer på temat. I takt 143 återfinns temat (se exempel 6) från tredje satsen, som 10 takter 
senare återkommer i Bb-moll istället för D#-moll, som tidigare. Temat får en ”extra växel” 
här. Sista modulationen kommer i takt 168 i A-moll, som leder in till en sista återtagning i 
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originaltonarten A-dur.   
Sista satsen är generellt en glad och härlig sats, men det behöver inte alltid representera att ett 
äktenskap eller relation slutar med att man lever lyckliga i alla sina dagar. Jag tolkar det som 
att det blir bra hur det än blir, allt blir som det är tänkt att det ska bli.   

 

3. Hur jag kom i kontakt med sonaten 

Jag minns allra första gången jag lyssnade på Francks violinsonat. Det var i slutet av 

vårterminen under mitt första år på Kungliga Musikhögskolan. Min lärare sa att han väldigt 

gärna hade velat höra mig spela Francks violinsonat och att jag skulle lära mig den över 

sommaren.  

Jag hade konstigt nog aldrig hört sonaten tidigare vilket fick de flesta att höja på ögonbrynen. 

Som violinist på högskolenivå borde man i alla fall ha hört den, då den är en av de största 

sonaterna inom violinreportoaren, i klass med t.ex. Brahms och Griegs violinsonater.  

När jag hade lyssnat på den förstod jag varför. Det är en oerhört vacker sonat och exakt det 

jag som violinist tycker om att spela, senromantisk musik där man kan använda mycket 

vibrato och rubato, och kan leva ut sina violinistiskta ”smöriga” drömmar.   

Det är vanligt att sonaten spelas på andra instrument, t.ex. cello, kontrabas, flöjt eller saxofon. 

Celloversionen är den enda omskrivningen som Franck själv faktiskt godkände. 

 

2 Syfte och metod 
 

1. Syfte 

Syftet är att jag och läsaren ska få en klarare bild över verket och hela övningsprocessen, så 
att det kan leda till att man kan applicera detta tankesätt på varje nytt stycke man börjar med. 
Det är som en checklista som man kan gå efter för att kunna påminna sig själv om vilka 
viktiga steg man måste komma ihåg när man lär sig ett stycke på djupet.  
För att åstadkomma detta har jag reflekterat kring och gått efter mina egna erfarenheter i min 
instuderingsprocess. 
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Man kan lätt överarbeta många verk. Då är det lätt att bli blind, eller snarare döv, för hur man 
faktiskt spelar.  
Jag tror det bästa och mest effektiva sättet är att jobba intensivt och korrekt med ett stycke 
redan från första början när man öppnar upp notbladen. Vilket jag inte gjorde när jag började 
öva på Francksonaten, som jag nu fått en ny chans till att börja om från början med och göra 
rätt.  

För att lyckas få bästa resultat hade jag tänkt använda mig av en slags övningsdagbok. I den 
ska jag skriva upp hur övningspasset har gått, vad jag gjorde bra och vad jag ska koncentrera 
mig på nästa dag, så att jag får en så bra överblick som möjligt. Det är något jag varit slarvig 
med tidigare, att veta exakt vad jag ska göra när jag ställer mig i övningsrummet.  
Loggboken kommer vara min källa som jag kan titta i när jag ska reflektera över mitt 
slutresultat.   

Eftersom jag redan har börjat och till och med kommit igenom hela sonaten, vet jag nu vad 
jag vill göra annorlunda nu när jag får en ny möjlighet att göra rätt. Jag hoppas att jag kommer 
kunna ta med mig den kunskapen till nästa gång jag ska ta mig an ett stort verk.  

 

2. Tidigare övningsmetod  

Det viktigaste som jag hade velat ändra på är hur jag tänkte i början av min instudering av 
sonaten.  
Ulla Magnusson är en prisbelönad pedagog som jag fick möjligheten att träffa på Kallkursen. 
Det är en kurs som hölls i Kall utanför Åre förr om åren och jag deltog ett par år när jag var 
yngre. Då hade jag Ulla som lärare och jag minns att hon sa att slutresultatet kommer att visa 
sig redan tredje dagen man har övat på ett stycke. Hon menade då att övningssättet man hade 
de tre första dagarna var så pass viktiga för slutresultatet. Jag håller med henne. Jag försöker 
verkligen sträva efter att tänka så när jag börjar med ett nytt stycke. Ullas taktik är ett väldigt 
bra sätt att effektivisera övningen på. Använder man sig av den lär man sig fortare och rätt 
från början, så att man slipper lägga ner flera timmar på att försöka få bort något som man 
omedvetet övat in.  
Jag tänkte inte på det sättet när jag började öva på Francksonaten, och det har tagit mig 
väldigt lång tid att lära mig sonaten.  
Man måste inkludera alla aspekter från början, som t.ex. pianostämman. Den har en lika stor 
betydelse i sonaten som fiolstämman. Det är kammarmusik man spelar tillsammans med 
pianisten, då måste man vara medveten om vad som händer i den för att kunna få en rättvis 
och sann överblick över verket.  
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3. Nuvarande övningsmetod 
 

När jag först började öva på sonaten, under första året på Kungliga Musikhögskolan, var det 

första misstaget jag gjorde att jag lyssnade för mycket på en och samma inspelning av stycket. 

Det gjorde att jag, omedvetet, memorerade någon annans tolkning. Det fick mig att försöka 

efterlikna det jag hört utan att vara medveten om vad jag faktiskt gjorde. Det har medfört att 

det tagit extra lång tid för mig, eftersom jag då varit tvungen att radera tolkningen jag fått 

genom mitt lyssnande.  

Det är inget fel i att lyssna på de verk man spelar, men att göra det så pass mycket som jag 

gjorde är inte gynnsamt för det egna musicerandet. 

Den här gången ska jag försöka lyssna på flera inspelningar än jag gjort förut och lyssna på 

flera olika tolkningar. Det kan också vara nyttigt att lyssna på tolkningar som man inte helt 

och hållet tycker om, så att man kan se till att man inte spelar på just det sättet.  

Inspiration ska jag försöka hitta från vad olika lärare har sagt och använda mitt eget förnuft 

och musicerande för att försöka förstå vad Franck har velat få fram med det han skrev. 

 

Det andra jag hade tänkt ändrat i min instudering av sonaten är att inte längre lägga all energi 

på en sats i taget. Jag tänker nu i stället spela varje sats varje dag i lite kortare övningspass. 

Det känns bäst för mig, för då håller jag allt färskt och får en bättre överblick över vad jag 

behöver jobba med.  

Den övningsmetoden ska jag försöka ta med mig och applicera på alla stora verk jag kommer 

att spela framledes. Jag tror att det kommer gynna mig som musiker att börja instuderingen 

med att känna lite på alla satser. Jag kommer då kunna tolka musiken i alla satserna på en 

likvärdig musikalisk nivå. Detta känns som ett mer moget och hållbart sätt att utvecklas på.  

På grund av att jag spelat sonaten väldigt länge har jag även fått höra väldigt många olika 

åsikter och tankar om hur man bör och inte bör spela. Jag ändrar fortfarande mycket i hur jag 

faktiskt ska spela. Jag tror inte det är dåligt att ändra och testa nya idéer, det är snarare något 

bra och utvecklande. I den bästa av världar ska ju inte fingersättningar spela någon roll, man 

ska kunna spela vad som helst ändå. Men där jag är just nu kan det ibland bli frustrerande att 

inte veta hur jag ska göra eftersom det tar både tid och energi att ändra på något jag har vant 

mig vid att göra.   
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Jag kommer den här gången diskutera mer med min pianist om hur vi tror fraseringarna ska 

vara och hur sonaten skall spelas. I det sammanhanget känner jag mig väldigt trygg och vågar 

uttrycka mig och komma med egna idéer kring musiken. Det känns nästan som en lekfull 

plats där vi kan testa och göra precis vad vi vill.  

Ibland kan jag som studerande känna att man snarare blir mindre inspirerad att vara kreativ av 

lärare som kommer med direktiv om hur man bör spela sonaten. Nya sätt måste testas för att 

man som musiker ska kunna utvecklas.  

Men en lärare är absolut ett måste vid instuderingen av ett nytt stycke. Ibland kan man ha 

missförstått musiken helt och behöver då få vägledning i hur man ska gå till väga.   

  

3 Förväntat resultat 
Mitt slutresultat kommer visa sig på min examenskonsert. Då hoppas jag att jag fått en bra 

överblick över hela sonaten. Som en röd tråd ska jag känna sammanhanget mellan satserna. 

Jag ska vara så säker på stycket att publiken känner att jag berättar en historia med mitt spel. 

Med en nöjd och övertygande känsla ska jag kliva ut på scenen och vara hundra procent säker 

på mina idéer och tankar kring tolkningen av sonaten. 

Förhoppningen är även att jag då har fått ett mer utvecklande tänkande kring hur jag ska ta 

mig an olika aspekter beträffande t.ex. fingersättningar eller stråk. Är det alltid jag som 

bestämmer i slutändan, eller ska man följa urtexten till punkt och pricka, eller kan man blanda 

sina egna idéer med urtexten?  

4 Resultat  

1. Framförandet 
 

Jag hade min examenskonsert 3 maj 2017 i Nathan Milsteinsalen på Kungliga 

Musikhögskolan. Mitt program bestod av: 
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Eugene Ysaÿe, violinsonat Nr. 2  

I. Obssesion - Prelude: Poco Vivace  

II. Malinconia - Poco Lento  

Camille Saint - Saëns, Fantasie Op. 124  
César Franck, violinsonat i A-dur  
I. Allegretto ben moderato  
II. Allergo  
III. Ben moderato: Recitativo - Fantasia  
IV. Allegretto poco mosso  

Jag är väldigt nöjd med min konsert. Jag började direkt med Ysaÿes sonat, utan någon 

presentation innan. Det kändes som det bästa sättet att öppna konserten på och även det bästa 

för mig, så att jag kunde få fokusera på mitt spel. Sedan valde jag att berätta lite om varje 

stycke innan vi spelade dem. Det var dels för publikens, men även för min egen skull så att 

jag kunde avdramatisera det hela lite. Det blev på så sätt en avslappnad och härlig stämning 

under hela konserten vilket var precis vad jag ville ha.  

Francks violinsonat spelade jag sist eftersom den är längst. Som jag skrev ovan lyckades jag 

känna att jag hade en bra helhetsbild av hela sonaten. Jag hade en klar bild av hur jag ville 

spela och var i min absolut bästa form. Både jag och pianisten spelade också bättre än vi 

någonsin gjort innan. Vi hittade varandra och musicerade riktigt fint tillsammans. 

 

 

2. Den verkliga övningsprocessen 

Det här avsnittet är det mest centrala i mitt arbete, eftersom jag inte riktigt gjorde som jag 

hade tänkt från början. Jag använde mig t.ex. inte av någon loggbok. Därför har jag nu inte 

jättemycket material att redovisa. Det har aldrig fungerat för mig att skriva ner ett 

övningsschema, eftersom jag ändå aldrig följer det. Jag har länge försökt att bli en mer 

strukturerad person, genom att skriva ner allt jag ska göra. Det hade förmodligen fått mig att 

öva mera effektivt. Ibland kan det hända att jag bara står och spelar utan att vara medveten om 

vad jag behöver koncentrera mig på.  

Omedveten övning är något jag vill bli av med. Det tar onödigt mycket tid och det gynnar inte 

slutresultatet, eftersom man då kan råka öva in omedvetna vanor som kan bli svårt att få bort 

senare, som att t.ex. dra stråken snett, glömma tänka på stråkindelningen eller kanske glömma 
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tänka på pauserna i musiken. Allt detta kan leda till att det blir svårt när man spelar med 

pianist.  

Innan jag kliver in i övningsrummet för att börja öva tänker jag alltid ut en ungefärlig plan 

över vad jag ska hinna med just den dagen och det har fungerat ganska bra för mig. Den 

brukar se ut så att jag börjar med ca 45 min skalor tillsammans med olika dubbelgrepp som 

t.ex. terser, sexter och oktaver. Sedan tar jag en liten paus på ca 5-10 min, efter det är det dags 

för styckena. Jag brukar lägga 20-30 minuter på varje stycke eller sats. Det är viktigt för mig 

att försöka sätta någon slags tidsram, annars kan jag hålla på hela dagen på bara ett ställe utan 

att märka att tiden går och att jag behöver ta paus.  

Ibland kan jag tycka att det känns bra att öva på en sak flera gånger om dagen. Jag övar då en 

svår passage på förmiddagen, låter det sedan gå några timmar, varefter jag övar samma 

passage senare på kvällen. Jag försöker då komma ihåg allt från förmiddagen innan jag börjar 

spela, så att tankarna verkligen är med från början.  

Ibland, när jag har som mest för mig, behöver jag dock skriva upp en prioriteringslista över 

allt som jag har att öva på. Jag tänker då ut hur mycket eller lite tid jag behöver lägga ner på 

varje stycke, så att jag har allt på en lika hög nivå, eller om jag behöver ha något extra bra 

förberett. Listan ändrar sig hela tiden, från dag till dag. Det är nog därför jag skriver ner den 

så sporadiskt. Om jag skulle skriva ner den varje gång något behövde ändras skulle jag 

behöva skriva varje dag och det passar inte mig. Jag skriver därför ner min prioriteringslista 

när jag behöver och det fungerar bra.    

Utgåvan jag använt är Urtext av G.Henle Verlag, redigerad av Monica Steegmann. 

Fingersättningarna är gjorda av Yehudi Menuhin.  De flesta ändringarna jag gjort i Menuhins 

fingersättningar har varit ändringar som t.ex. att göra en lägesväxling med andrafingret istället 

för tredjefingret för att det passar mig bättre. Jag har även ändrat stråksättningarna där jag inte 

riktigt varit överens med Menuhins.  

Tredje satsen har t.ex. väldigt långa bågar i ett av temana (se exempel 5), vilket jag tyckte 

gjorde det svårt att kunna spela ut ordentligt. Jag delade därför upp bågarna så att jag kunde 

dra längre stråk och fick på så sätt en finare klang och då blev även fraseringen mer naturlig. 

I andra satsens mellandel (se notexempel 9 och 10), hade jag problem med fingersättningarna. 

Jag tror det är ett klassiskt problemställe för de flesta, eftersom det är många märkliga toner 
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som ska gå väldigt fort. Det står redan två olika fingersättningar av Menuhin, men ingen 

passade mig helt. Exempelvis fjärde takten i exempel 9 (fingersättningen inom parentes) 

tyckte jag att lägesväxlingen var för stor för att hinna med att spela i tempo, och 

lägesväxlingen ledde dessutom ner till lös E-sträng, vilket inte fungerade för mig. När jag 

spelar skalor spelar jag alltid, i de skalor som går, lösa strängar på uppgången och 

fjärdefingret på nergången i första läget. T.ex. i en G-durskala från lilla g till tvåstrukna g 

spelar jag lös G-, D-, A- och E-sträng på uppgången och fjärdefingret på nergången, så att 

fingrarna följer tonernas melodi upp och ner. Av den anledningen kändes den här 

fingersättningen väldigt onaturlig för mig. Jag gjorde därför en egen fingersättning som jag 

tyckte lät bättre eftersom den gick över strängarna, vilket gjorde att jag fick bättre klang. 

 

 
Exempel 9, takt 112-116 sats 2. 

 
Exempel 10, takt 119-122 sats 2. 

Tredje satsen har nog varit den som jag hört flest olika åsikter om från lärare. Alla lärare jag 

spelat den för har haft skilda uppfattningar om hur recitativet ska spelas och olika idéer om 

stråk i takterna 32–44 (se exempel 4). Några tyckte att triolerna i takt 8 skulle börja svagt och 
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andra att man skulle spela starkt. I noterna står det faktiskt ingen nyans, men det har dock 

varit forte innan. Det står även molto dim på samma ställe och på parallellstället takt 29, står 

det även poco stretto. 

Dessa två ställen tyckte jag var svåra att få till en egen musikalisk tolkning av, eftersom jag 

mötte så många olika åsikter om hur dessa skulle spelas. Jag visste att jag ville spela 

passagerna lite olika eftersom samma tema återkommer en kvint upp i den senare. Mitt 

slutliga val blev att jag spelade takt 8 med ganska stor och varm ton, jag spelade sedan 

parallellstället i takt 29 med lite mera iver, alltså att jag började triolerna lite tidigare så att de 

fick en mer framåtlutad känsla.    

Mina noter är väldigt röriga och fulla av olika stråk i takterna 32-44 (se exempel 11). Ingen 

skulle förstå vilka stråk jag faktiskt har använt, då det ju står flera olika i samma takt.  

När jag började öva på satsen hade jag den inställningen att det gick att ändra och skriva i hur 

mycket som helst. I det här partiet som bara består av sextondelar delade jag upp de långa 

bågarna i väldigt korta, eftersom jag ville kunna spela ut mycket. Men det visade sig senare 

att det inte riktigt gynnade fraseringen här. Det fiolen gör är att ackompanjera pianot (se 

notexempel 4) som har en väldigt enkel stämma med fjärdedelar som rör sig kromatiskt neråt. 

Fiolstämman är därför inte så viktig just här, så därför bestämde jag mig för att spela med 

längre stråk. På så vis behöll jag min stämma ganska anonym så att jag hade utrymme att 

frasera tillsammans med melodin från pianot.   

 
Exempel 11, takt 41-42 sats 3. 

I takt 41-44 ändrade jag stråken om och om igen fram till dagen innan examenskonserten (se 

exempel 11). Anledningen var att jag tyckte att originalstråken fick frasering att låta tråkig. 

Jag satte sedan bågar med fem toner i varje, eftersom det är så fraseringen är uppbyggd, men 

det visade sig att inte heller det fungerade. Den slutliga lösningen blev att jag gjorde en lång 

båge med åtta toner i början av takten sedan två till mindre bågar. Tredje gången samma 
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passage kommer i takt 43 delade jag upp stråken i mindre bågar så att jag kunde dra mer stråk 

för att det skulle bli starkare. 

I takt 93 dyker temat från första satsen upp med lite annorlunda notering. Frågan är då om 

man ska spela temat på samma sätt som i första satsen. Jag tycker det är en kraftfull effekt att 

samma tema återkommer från en annan sats. Igenkänningsfaktorn är viktig när det gäller att 

hitta lyssnarens intresse i musiken. Det händer oss alla, från den ovana lyssnaren till 

musikprofessorer, att öronen nästan väcks till liv igen när man hör något som man tidigare har 

hört. För att förstärka den känslan försökte jag att spela temat på samma sätt som tidigare.  

  

 

5 Diskussion och framtida instudering 
Jag hade från början väldigt höga förväntningar på mig själv att jag den här gången verkligen 

skulle göra en djupdykning i sonaten. Jag följde dock inte mina planer helt och hållet. 

Slutresultatet blev ändå bra, men inte riktigt som jag hade tänkt mig från början. 

Jag hade planerat att använda en loggbok varje dag, där jag skulle skriva ett övningsschema 

och även kommentarer efter övningspassen om vad jag gjorde bra och mindre bra. Någon 

loggbok blev det inte. Anledningen är nog helt enkelt lathet och inbillningen att ”det där är 

nog ingenting för mig”. Men jag tror ärligt talat att det skulle vara jättebra för mig att få mera 

struktur på min övning. Ibland tycker jag att övningen kan kännas oöverkomlig när man är 

inne i en stressig period. 

Min instudering har fungerat bra ändå tycker jag. Jag har haft ett någorlunda fungerade 

system där jag fått in tillräckligt mycket övning på alla satserna varje dag.  

I början av höstterminen tredje året övade jag väldigt mycket på andra satsen eftersom jag 

skulle söka master med bland annat den. När mitt fokus sedan vände sig mot min 

examenskonsert var de andra tre satserna inte på samma nivå. Jag lade då undan andra satsen 

för en tid för att fräscha upp första, tredje och fjärde satsen.  

Mitt mål var att få en jämn nivå på alla satser under hela övningsprocessen. Jag kände därför 
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efter varje dag innan jag började öva vilken sats som jag behövde lägga ner mest tid på. Jag 

övade aldrig en hel sats i taget, utan tog mest små passager som var svåra, som t.ex. i 

notexempel 9 och 10, då jag fokuserade mycket på lägesväxlingarna, eller början på andra 

satsen (notexempel 2), där jag lade fokus på klang, intonation och tydlighet.  

Genom att göra på det sättet, att hålla reda på precis vad jag behövde fokusera på i korta 

avsnitt, effektiviserade min övning. Det kändes då inte lika oöverkomligt längre och jag fick 

tid att öva på allt så att jag gradvis höjde nivån på alla satserna samtidigt.   

Tredje satsen har växt hos mig och har blivit en favorit. Den har många fina teman som 

verkligen talar till mig. Jag har märkt under min instuderingstid att det nästan är farligt att ha 

en favoritsats.  

När jag hittar ett stycke eller en sats som jag verkligen tycker om och känner att musicerandet 

kommer naturligt, kan det lätt bli så att jag blir så pass bekväm med den att jag inte övar lika 

mycket på den som de andra satserna. Man måste göra ett noggrant grundarbete på allt man 

spelar. Det spelar ingen roll om det känns bra redan från början, man måste öva intonation 

och rytm lika noggrant som allt annat.  

Jag trodde ibland att jag hade t.ex. tredje satsen ”i fingrarna”. Men bara ett stycke eller sats 

som man övar långsamt och noggrant har man ”i fingrarna”.  

Jag visste också redan från början att det var ”farligt” att lyssna på för många inspelningar, 

men jag ville ändå lyssna på flera olika tolkningar så att jag inte skulle präglas för mycket av 

en. Jag tänkte på det sättet få nya musikaliska idéer som jag tyckte om.  

Men i slutändan blev det inte så mycket lyssnat på olika inspelningar. De inspelningar jag har 

lyssnat på är Joshua Bells ”French Impressions” och en liveinspelning med Janine Jansen som 

solist. Det är nog bara de två inspelningarna som jag lyssnat på mera än en gång. Jag kände 

efter ett tag att det inte skulle gynna min musikaliska utveckling att lyssna på inspelningar. 

Det fick mig nästan att kopiera någon annans tolkning. Jag har istället provat många olika sätt 

att spela på, några som lärare har förespråkat men även några som jag själv tyckte lät bra. 

Det mest centrala av det jag har lärt mig och som jag kommer ta med mig, är att när jag ska 
studera in en sonat eller violinkonsert ska jag öva på alla satser samtidigt. Det är så viktigt att 
få en helhetsbild så fort som möjligt, det snabbar på inlärningsprocessen. Det är ett klassiskt 
misstag att man fastnar med första satsen och att sedan ge sig på en helt ny sats kan då kännas 
övermäktigt. Det var precis så jag gjorde när jag först började öva på Francksonaten, i slutet 
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av mitt första år på Kungliga Musikhögskolan. Jag övade då bara på första satsen och 
tröttnade ganska snart. Varför inte börja spela på alla satser och vara nyfiken?  

Jag tror på att man alltid kommer ändra sin övningsmetodik, så länge man spelar. Hur ska 

man annars utvecklas? Jag tror det är bra att kunna se tillbaka på hur man gjort tidigare och 

sedan förbättra och utveckla. Det som jag skrivit nu kanske jag kommer att ha en annan 

uppfattning om i framtiden. Men det är den bästa övningsmetodiken för mig just nu.  
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