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Sammanfattning 
Syftet med studien är att hitta och testa metoder för att effektivisera instuderingen av 

musikstycken. Några metoder för att effektivisera övningen valdes ut och testades på 

preludier ur Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach. Efter varje övningspass noterades 

övningstiden (med 1 minuts noggrannhet) och en kort sammanfattning av vad som gjordes 

under övningspasset. Den totala övningstiden fram tills musikstyckena uppnått studiens 

kriterier för att vara ”klart” jämfördes med grundtestet för att se om övningstiden förkortats 

märkbart genom att använda sig av den metod som testats. De element som upplevdes ha 

fungerat och som har stöd i litteraturen samlades ihop och beskrevs. Efter detta övades verket 

Thème Varié av Francis Poulenc in med den metod som blev resultatet av studien. 

 

Nyckelord: Övning, effektiv övning, övningsmetod 
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1 Inledning 
I denna sektion beskrivs bakgrunden till varför studien gjorts och studiens syfte. 

1.1 Inledning 
För varje år har antalet ensembler och mängden repertoar jag har behövt lära mig ökat, 

samtidigt som svårighetsgraden på verken har ökat. Under den första terminen på 

masterprogrammet behövde jag, på en begränsad tid, lära mig en större mängd repertoar som 

var på gränsen av min tekniska förmåga än jag var van vid. Jag handskades med det genom att 

öva mer och hoppas på att jag skulle hinna lära mig verken innan konserterna. Då föddes 

tanken att det hade varit skönt att ha en metod att förlita sig på, som ökade chansen att hinna 

klart i tid. 

Fokus i detta masterarbete kommer vara att hitta metoder för att minska instuderingstiden av 

musikstycken med avseende på själva spelandet snarare än memorering. Anledningen till 

detta är att jag aldrig har haft något större problem med att memorera repertoar; det som har 

tagit mest tid har varit att få verken till ett spelbart skick. Det är dock inte uteslutet att 

memorering kan vara en del av att effektivisera övningen, och kan därför förekomma trots att 

fokus i studien inte är att memorera repertoar snabbare. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att hitta metoder som minskar tiden det tar att studera in 

musikstycken. 
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2 Bakgrund 
I denna sektion beskrivs den bakgrundsfakta inom området som har använts i studien. 

2.1 Några komponenter i övning 
I följande sektion behandlas några komponenter i övning och deras för- och nackdelar i 

arbetet för att effektivisera övningen. 

2.1.1 Repetition 

Det finns många olika sätt att inkorporera repetition i övningen. Ett av de vanligaste sätten att 

använda sig av repetition av övningen kallas för block-övning (eng: blocked practice). Det går 

ut på att repetera passagen ett visst antal gånger innan man går vidare. Enligt studien A 

comparison of practice and self-report as sources of information about the goals of expert 

practice1 behöver den typen av övning inte nödvändigtvis leda till förbättringar och är inte det 

enda som krävs för att få en effektiv övning, vilket beskrivs i citatet nedan: 

Effective practice is not simply a matter of repetition. The repeated exercise of a skill, even for 
professional purposes, does not necessarily lead to improvement. Skill development typically stops at a 

stable plateau when performance reaches the level required to get the job done. Further improvement 
requires some additional incentive to motivate the hard work required. 2 

Ett annat sätt att använda sig av repetition i övningen är slumpvis övning (eng: interleaved 

practice eller random practice). Då utförs repetitionerna av ett antal passager i en godtycklig 

ordning. Skillnaden mellan denna typ av övning och den som beskrevs i stycket ovanför är att 

den övar på färdigheten att börja på en svår passage utan att ha förberett den före. 

I artikeln Teaching Problem Solving in Practice skriver Byo att ett vanligt fel som många gör 

är att repetera ett fel flera gånger, och sluta öva på passagen efter att den blivit rätt en gång.3 

Detta menar han är mycket ineffektivt, då felen upprepas många gånger, medan korrekt 

utförande bara görs en gång. Ett annat vanligt förekommande problem som beskrivs i ovan 

nämna artikel är att inte öva specifikt på den problematiska passagen, utan att istället spela 

från början och sakta ned (eller stanna helt) och gå vidare utan att ta itu med problematiska 

                                                
1 Chaffin & Imreh, 2001. 
2 Ibid, s 40. 
3 Byo, 2004. 
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passager som påträffas. Även David Pedrick beskriver detta i artikeln Effective Practice 

Makes Successful Performance: 

 Far too often, students needlessly repeat passages by stopping and returning to the beginning of a piece 
whenever they make a mistake. This is a habit they should break as soon as possible.4 

David Pedrick beskriver även hur misstag kan korrigeras med hjälp av repetition, på ett sätt 

som han hävdar minimerar tiden det tar att studera in ett verk: 

Mistakes need to be isolated and addressed immediately. Students accomplish this by taking the 
problematic passage out of its musical context and repeating it slowly and deliberately until they can 
perform it three times in a row without error. Once they can do this, they should read on, following the 

same procedure when confronting the next musical dilemma.5 

2.1.2 Övningstid 

Det kan tyckas självklart att det finns ett tydligt samband som lyder att ju mer övning, desto 

bättre resultat. Det finns dock en del personer som motsäger sig detta. Det sägs att Chopin ska 

ha förbjudit sina studenter att öva mer än 3 timmar per dag6. Även Gieseking och Leimer 

hävdar att till och med konsertpianister kan underhålla och utöka sin repertoar på 3 h extremt 

fokuserad och noggrann övning per dag, bestående av 30-minuterspass med en timmes vila 

mellan7. Gieseking och Leimers syn på övning beskrivs mer i sektion 2.3. 

2.1.3 Tempo 

Många beskriver att det är mycket viktigt att hålla övningstempot tillräckligt långsamt. I 

artikeln Teaching Problem Solving in Practice skriver J. L. Byo att övningstempot ska vara 

tillräckligt lågt så att de svåraste passagerna kan spelas felfritt8. Även Gieseking och Leimer 

beskriver i boken Piano technique betydelsen av att öva långsamt, vilket visas i följande citat: 

It is necessary to play the invention very slowly, so as to be able to prepare the touching of each tone 
and control every movement. Here again it is of the greatest importance to pay attention to relaxation of 

the muscles and to even volume of tone, in order to develop the technique of the fingers as correctly 
and as quickly as possible.9 

                                                
4 Pedrick, 1998. 
5 Ibid. 
6 Eigeldinger, 1986. 
7 Gieseking & Leimer, 1972, s. 48. 
8 Byo, 2004. 
9 Gieseking & Leimer, 1972, s. 26. 
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2.2 Gemensamma element i övningen hos framgångsrika 
pianister i en studie 

I en studie hittades 8 element i övningen som var gemensamma för de pianister som klarade 

ett bibehållandetest10 (eng: retention test) bäst.11 

2.2.1 Beskrivning av studien 

I studien lät de 17 pianister på kandidat- och masternivå lära sig en 3 takter lång passage ur 

Shostakovich konsert för piano, trumpet och stråkorkester12. De fick öva på den tills de kände 

sig säkra på att de skulle kunna spela det i det givna tempot på en testsession dagen efter, där 

det testades hur väl gårdagens övning hade bevarats. I studien fann de att det fanns en 

signifikant relation mellan rankningen i bibehållandetestet och andelen försök till 

framföranden som framfördes korrekt, andelen fullföljda försök till framföranden som 

framfördes korrekt (den korrelationen var starkare) och antalet försök till framföranden som 

framfördes inkorrekt under övningen. Det fanns ingen korrelation mellan rankningen i 

bibehållandetestet och övningstid, det totala antalet försök till framföranden och det totala 

antalet fullföljda försök till framföranden. Resultatet av studien visade att strategierna som 

användes vid övningen var mer determinativa för utfallet i bibehållandetestet än hur mycket 

pianisterna övade.  

I studien fann de 8 element som fanns med bland de 3 pianister som rankades högst i testen. 

Alla utom det fjärde fanns med i alla de 3 högst rankade pianisternas övning, den fjärde fanns 

med i 2 av 3 fall. Några av de övriga 14 pianisterna använde sig av någon av strategierna, men 

ingen av dem använde sig av alla. I sektion 2.2.2 finns den lista med elementen som ges i 

studien. 
  

                                                
10 Det testades hur väl det de hade övat kvällen innan hade bibehållits dagen efter. 
11 Cash, Duke & Simmons, 2009. 
12 Ibid. 
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2.2.2 Lista över de gemensamma elementen 

A. Playing was hands-together early in practice. 

B. Practice was with inflection early on; the initial conceptualization of the music was with inflection. 

C. Practice was thoughtful, as evidenced by silent pauses while looking at the music, 
singing/humming, making notes on the page, or expressing verbal “ah-ha”s. 

D. Errors were preempted by stopping in anticipation of mistakes. 

E. Errors were addressed immediately when they appeared. 

F. The precise location and source of each error was identified accurately, rehearsed, and corrected. 

G. Tempo of individual performance trials was varied systematically; logically understandable 
changes in tempo occurred between trials (slowed down enough; didn’t speed up too much). 

H. Target passages were repeated until the error was corrected and the passage was stabilized, as 
evidenced by the error’s absence in subsequent trials.13 

De tre sista, F, G och H var den största skillnaden mellan de tre högst rankade pianisterna i 

studien och de övriga. 

2.3 Gieseking och Leimer 
I boken Piano Technique beskriver pianisterna Gieseking och Leimer hur de anser att effektiv 

övning bör gå till. De såg brister hos nästan alla sina studenter och såg en snabb förbättring 

när studenterna anammade deras övningsmetod. Instruktionerna som de ger är ämnade till 

pianister som har erfarenheter som konserterande pianister eller lärare, eller mycket duktiga 

och seriöst arbetande amatörer. 14 Det som skiljer deras metod från flera andras är att den 

bygger på att träna upp ett aktivt lyssnande. 15 De menar att ett systematiskt, noggrant och 

mycket koncentrerat övande på att lyssna kritiskt på sitt eget spel och att kontrollera anslaget 

på tangenten är vitala för att göra snabba framsteg. De poängterar att detta inte är en kunskap 

som man får över en dag, utan att det är ett kontinuerligt arbete. 16 

                                                
13 Cash, Duke & Simmons, 2009, s. 317. 
14 Gieseking & Leimer, 1972, s. 10. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Gieseking och Leimer menar att en nödvändighet vid träningen av det aktiva lyssnandet är att 

analysera och visualisera musikstycket noggrant innan övningen påbörjas. Om detta görs 

ordentligt och noggrant så ska musikstycket kunna spelas direkt från minnet. De säger dock 

att för att kunna göra detta på kort tid så måste minnet tränas speciellt med avseende på 

reflektion och logiskt tänkande. 17 Genom att utveckla denna idé kan förmågan att förbereda 

tekniska utföranden utan tillgång till instrumentet utvecklas, så att musikaliska verk kan bli 

perfekt utförda på en mycket kort tid. 18 Gieseking och Leimer skriver att korta fraser alltid 

ska memoreras för att träna hjärnan19, även om de inte anser att alla verk som spelas behöver 

memoreras i sin helhet (med undantag för musikstycken som ska framföras, instruktiva 

övningar och Bachs kompositioner). 20 

Detta kanske låter svårt att genomföra, men följande citat visar på att det borde vara 

genomförbart för de allra flesta. Citatet är deras kommentar på beskrivningen av visualisering 

som ges på sida 14–18 i deras bok. 

” After intense concentration, most of my pupils have been, to their great astonishment, able 

in a few minutes of time to play the entire exercise from memory.”21 

En av anledningarna till att Gieseking och Leimer anser att det är viktigt att träna det aktiva 

lyssnandet är att ett vältränat lyssnande kan göra att fingrarnas rörelser automatiseras, att 

fingrarna ”vet vad de ska göra”. Detta beskrivs i följande citat: 

To listen unceasingly to tones as they are played, and to control their accurate execution, is the road 
that must lead quickly to a polished technique. The fingers are the servitors of the brain, they perform 
the action the brain commands. If, therefore, by means of a well-trained ear, it is clear to the brain how 
to execute correctly, the fingers will do their work correctly.22 

De menar att det inte behöver ta särskilt lång tid att förbättra det aktiva lyssnandet. Enligt 

Leimer hade ingen av hans studenter tränats till att lyssna korrekt, men han hävdar att 

samtliga studenter sagt att de hörde med helt annorlunda öron efter endast två veckor. 23 De 

poängterar att det är viktigt att utföra ornament korrekt eftersom detta utvecklar örats 

uppfattning av rytm. 24 Att lägga ner musikstycken för snabbt kan vara negativt i detta 

                                                
17 Gieseking & Leimer, 1972, s. 11. 
18 Ibid. 
19 Ibid, s. 12. 
20 Ibid, s. 11. 
21 Ibid, s. 18. 
22 Ibid, s. 20. 
23 Ibid. 
24 Ibid, s. 26–27. 
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avseende. Enligt Gieseking och Leimer lägger de flesta ner verken när den viktigaste 

övningen – träningen av örat – börjar. 25 

Enligt Gieseking och Leimer är detta den metod som snabbast förbättrar kontrollen över 

fingrarna – som på några månader ger resultat som annars hade tagit flera år, om de någonsin 

hade uppnåtts. 26 Det är dock inte enbart ett vältränat öra som krävs, utan de poängterar att det 

är nödvändigt att även ha helt avslappnade armar, så att impulserna från hjärnan kan 

transformeras till fingerrörelser utan några hinder. 27 

De avråder starkt från att spela igenom musikstycken under instuderingstiden, utan menar att 

endast små bitar åt gången ska övas. Enligt Leimer leder detta övningssätt till att studenten får 

kontroll över fingrarna, vilket i slutändan leder till ett perfekt utövande.28 Detta beskrivs i 

följande citat: 

It is not advisable to play the whole invention straight through, when studying. In fact, this should be 
forbidden. Only small parts should be practiced at a time; and these should be repeated over and over 
again, so that irregularities and unevennesses may be immediately corrected. It is more difficult, if not 
impossible, to do this when longer parts are played.29 

Gieseking och Leimer anser att det är mycket viktigt att undvika misstag under övningen. Om 

ett fel spelas flera gånger så sparas ett felaktigt minne av felet, och att jobba bort detta är ett 

svårt och långdraget arbete som endast kan göras med stor ansträngning. För att undvika fel i 

övningen rekommenderar de mycket långsam övning med noggrann koncentration på rytmen 

(de vill gärna att man räknar högt också) och korrekt fingersättning.30 

Det är viktigt att inte ha för långa övningspass åt gången. I början förbjöd Gieseking och 

Leimer studenterna att öva mer än 20–30 minuter åt gången.31 Detta eftersom koncentrationen 

brukar avta efter det, och då blir övningen oproduktiv eller till och med farlig. De vill att man 

övar dessa korta pass, låta hjärnan vila i ca en timme, för att sedan öva igen. Nästa 

övningspass börjar med de sista fraserna från det föregående övningspasset. De säger att det 

är tillräckligt även för konsertpianister att öva en halvtimme åt gången 5–6 gånger om dagen. 

                                                
25 Gieseking & Leimer, 1972, s. 46. 
26 Ibid, s. 20–21. 
27 Ibid, s. 20. 
28 Ibid, s. 26. 
29 Ibid. 
30 Ibid, s. 47. 
31 Ibid, s. 48. 
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3 Metod 
I denna sektion beskrivs studiens metod och dess problem. 

3.1 Metod  
Det första som gjordes var ett test av den nuvarande instuderingstiden. Detta gjordes genom 

ett test som beskrivits i sektion 3.1.1, men de restriktioner som angavs följdes inte om de i 

vanliga fall förekommit i övningen. Efter detta genomfördes testet med de olika metoder för 

snabbare inlärning som valts ut. När metoderna testats gjordes en reflektion om vad som 

fungerat och inte fungerat.  

 

Förutom de mer strukturerade testen applicerades vissa andra element i den vanliga övningen 

och reflekterades över. En sammanställning av det som fungerat bra både i de strukturerade 

testen och experimenterandet i den vanliga övningen gjordes och sammanfogades till en 

slutgiltig version, som var den metod som verket Thème Varié av Francis Poulenc övades in 

med. 

3.1.1 Hur ett test går till 

Under testets gång fick endast det som beskrivits i den metod som testas genomföras. Ingen 

övning, genomspelning, lyssnande på verket eller liknande fick ske under tiden som testet 

genomfördes (förutom om det ingick i metoden). Varje övningspass klockades, och tiden 

antecknades med en minuts noggrannhet. Efter varje övningspass gjordes en anteckning som 

beskrev vad som gjorts under övningspasset. 

När det misstänktes att musikstycket skulle ha kunnat uppfylla de kriterier som beskrivits i 

sektion 3.1.3 så testades detta genom en genomspelning som filmades. För att ytterligare 

undvika slumpeffekter behövde musikstycket uppfylla kriterierna i 3.1.3 på en genomspelning 

per dag tre dagar i rad. Samma felslag fick inte förekomma på två varandra följande godkända 

genomspelningar. Högst fyra test fick utföras per dag. Antalet genomförda försök till och med 

den tredje godkända genomspelningen samt den totala övningstiden antecknades. 

När de olika metoderna testades fanns en lapp med en kort sammanfattning av metoden, som 

lästes innan varje övningspass och låg synlig under hela övningspassen. 
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3.1.2 Användandet av en ny övningsmetod 

Relevant information om den nya övningsmetoden inhämtades innan övningen påbörjades. 

Detta innebar att eventuella studier och litteratur lästes innan, och den korta 

sammanfattningen av metoden skrevs ut innan det första övningspasset påbörjades. För att 

undvika en ackumulerad effekt av förbättringarna av övningstekniken lästes övningsdagboken 

från grundtestet igenom innan övning med en ny metod påbörjades. Allt utom den nya 

övningsmetoden skulle efterlikna detta i så stor grad som möjligt. Det gick naturligtvis inte att 

undvika detta fullständigt på ett test med endast en person, men i den mån det gick 

eftersträvades det att undvikas. 

3.1.3 Musikstycken till testen 

I denna studie användes ett urval från Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach. Urvalet 

gjordes genom att alla par av preludier och fugor där båda är 2 sidor långa valdes ut (Henles 

urtext-utgåva med fingersättningar av András Schiff användes).  

Till det första testet, testet av utgångsläget, valdes ett preludium och fuga ut på måfå. För att 

musikstyckena i testen skulle få så gjordes en indelning i olika kategorier, vilket beskrivs 

nedan. Ett värde mellan 1 och 5 sattes på alla utvalda preludier och fugor, där siffrorna hade 

följande betydelse: 

1 – ”Mycket lättare än det valda musikstycket” 

2 – ”Något lättare än det valda musikstycket” 

3 – ”Ungefär lika som det valda musikstycket” 

4 – ”Något svårare än det valda musikstycket” 

5 – ”Mycket svårare än det valda musikstycket” 

Poängen sattes i samråd med en annan pianist, som har spelat ett stort antal av preludierna och 

fugorna. Jämförelserna gjordes mellan preludierna och fugorna för sig. De värden som sattes 

på de olika preludierna och fugorna visas i tabell 1 och 2 i sektion 5.1. 

Efter detta delades musikstyckena in i olika kategorier, med hjälp av ett egenskrivet program 

(se kodexempel 1 i appendix 1). Uppdelningen gjordes så att preludier och fugor med 
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genomsnittlig relativ svårighetsgrad inom segmentet (2,4) och där varken preludiet eller 

fugan hade ett extremvärde (1 eller 5) placerades i kategori 1, de med en genomsnittlig relativ 

svårighetsgrad inom segmentet (2,4) men där preludiet eller fugan hade ett extremvärde (1 

eller 5) placerades i kategori 2, de med en genomsnittlig relativ svårighetsgrad inom 

intervallet [4,5] placerades i kategori 3 och de med genomsnittlig relativ svårighetsgrad inom 

intervallet [1,2] placerades i grupp 4. Detta innebär alltså att musikstyckena i de olika 

kategorierna förhåller sig på följande sätt till preludiet och fugan i d-moll ur bok 1: 

• Både preludierna och fugorna i kategori 1 i överlag är lika svåra som d-moll. 

• Preludierna och fugorna i kategori 2 är i genomsnitt lika svåra som preludiet och fugan 

i d-moll, men åtminstone en av preludiet och fugan är märkbart lättare eller svårare. 

• Preludierna och fugorna i kategori 3 är i genomsnitt svårare än preludiet och fugan i d-

moll. 

• Preludierna och fugorna i kategori 4 är i genomsnitt lättare än preludiet och fugan i d-

moll. 

Resultatet av indelningen av preludierna och fugorna visas i tabell 3 i sektion 5.1. 

3.1.4 Definition av när ett musikstycke anses ”klart” 

I denna studie användes följande kriterier vid bedömning om när ett musikstycke ansågs vara 

”klart”: 

• Det ska vara ett jämnt flöde genom hela musikstycket, d.v.s. det får inte ske några 

konstiga rubbningar i tempot/pulsen på något ställe. Eventuellt ritardando eller 

stilenlig dragning (medveten) kan vara ok. 

• Inget omhackande får förekomma. 

• Högst 5 felslag på de 2 sidor som testas. Vad som i denna studie definieras som felslag 

definieras nedan. 

• Tempot får inte vara märkbart långsammare än hur de brukar spelas. 

• Det måste finnas en musikalisk utformning. 
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Följande är exempel på saker som ingick i denna studies definition av felslag: 

• En annan ton än den som står spelas. 

• Fler än den ton som står spelas. 

• Ingen ton spelas där det står att en ton ska spelas. 

• Fel rytm spelas. 

• Någon rubbning av rytmen (tvekande) innan rätt ton spelas. 

• Plötsliga dynamikändringar som står i noterna görs inte (t.ex. att ett sforzato inte görs). 

• Plötsliga dynamikändringar som inte står i noterna görs (t.ex. att råka spela någon ton 
alldeles för starkt). 

• Fel artikulation. 

Kriterierna som beskrivits är inte lämpliga för att göra en bedömning om huruvida 

musikstycket är redo för konsert eller inte, utan användes för att kunna göra en något 

sånär rättvis jämförelse mellan musikstyckena under studiens gång. Det handlade 

mestadels om att de skulle vara någorlunda tekniskt ”färdiga”. 

3.1.5 Slumpning av musikstycken 

För att undvika bias vid val av stycken till de olika testen slumpades de. I första hand valdes 

preludier och fugor ur kategori 1 (se sektion 3.1.3 för beskrivning av kategorierna), i andra 

hand från kategori 2, o.s.v. Slumpningen gjordes med hjälp av ett egenskrivet program (se 

kodexempel 2 i appendix 1). 

3.2 Problem med metoden  
Det finns ett flertal problem med metoden. Några är av typen att det snarast handlar om att 

bestämma sig för en variant att använda sig av. Flera är problem i metoden som inte har 

kunnat undvikas helt, utan de handlade om att minimera negativa effekter på möjligheten att 

kunna göra jämförelser mellan musikstyckena. 
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3.2.1 Matcha musikstycken 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan musikstyckena bör de matchas efter 

svårighetsgrad och längd, eventuellt även i vilka sorters tekniska svårigheter som finns i 

musikstycket. Dock får de inte vara allt för lika, eftersom det skulle kunna bli så att det första 

verket tar längst tid att studera in endast på grund av att de svårigheter som finns har blivit 

inlärda genom det. Om verken har för olika profil så skulle det kunna leda till att deras 

förväntade inlärningstid varierar för mycket på grund av att vissa av svårigheterna tar längre 

tid att överkomma. För att minimera denna faktors effekt på resultatet skulle ett större antal 

musikstycken av olika typ kunna användas, och testet skulle även kunna utföras på ett större 

antal musiker. Detta kommer dock inte vara genomförbart i denna studie. 

3.2.2 Definiera när ett musikstycke är ”klart” 

Det går inte att objektivt bedöma när ett musikstycke kan anses vara färdigt. Särskilt svårt är 

det att definiera när ett verk är redo för konsert. Det varierar från person till person vad denne 

skulle anse vara konsertredo för sig själv och för andra. Det beror kanske även på vilken 

konsert det handlar om. Detta innebär att en studie måste ha en definition om vad det innebär 

att ett musikstycke är ”klart”. Detta kan göras utifrån ett antal parametrar, t.ex.:  

• Tempo (t.ex. ett metronomantal) 

• Antalet feltoner (vilket leder till frågan: vad inkluderas i begreppet ”felton”?) 

• Om det blir några ”större problem”, såsom att behöva sakta in, hoppa över eller 

återupprepa något för att det är svårt. Eventuellt kan detta inkluderas i begreppet 

”felton”. 

• För kammarmusik: spela igenom utan att glida isär. 

3.2.3 Solo- eller kammarmusikrepertoar? 

Eftersom slutsatserna i arbetet framförallt är tänkt att appliceras på kammarmusikrepertoar 

skulle det kanske kunna anses vara bättre om testerna utförds på sådan. Detta medför dock ett 

flertal problem med att utforma en bra metod: 
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• Det kan vara svårare att hitta ett större antal verk/musikstycken som går att matcha på 

ett bra sätt. 

• Problem i samspelet kan bero på att den andra musikern inte kan sin stämma eller inte 

vet hur pianostämman låter. 

• Det kan vara olika svårt att bli samspelt med olika musiker, vilket innebär att testerna 

bör utföras med samma medmusiker. 

• Genomförandet av testerna kan hindras av att medmusikern inte är tillgänglig. 

Det skulle kunna vara genomförbart, genom att ha en eller flera medmusiker som redan kan 

verket (och helst har spelat det förut) som är tillgänglig under hela studiens gång och under 

den tidsperiod som testen genomförs. I denna studie bedöms detta inte vara möjligt att 

genomföra. 
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4 Metoderna som testas 
I denna sektion beskrivs de metoder som testades och en kort sammanfattning av de olika 

metoderna. 

4.1 Öva intensivt på en kort bit i taget 
Det finns flera stöd för att det skulle vara bra att öva på korta bitar i taget tills de bemästrats. 

Detta beskrivs i följande citat ur boken Piano Technique av Gieseking och Leimer. 

It is not advisable to play the whole invention straight through, when studying. In fact, this should be 
forbidden. Only small parts should be practiced at a time; and these should be repeated over and over 

again, so that irregularities and unevennesses may be immediately corrected. It is more difficult, if not 
impossible, to do this when longer parts are played.32 

Även Pedrick beskriver i artikeln Effective Practice Makes Successful Performance att det är 

viktigt att öva den korta biten tills den är helt stabil, vilket beskrivs i citatet nedan. 

Mistakes need to be isolated and addressed immediately. Students accomplish this by taking the 
problematic passage out of its musical context and repeating it slowly and deliberately until they can 
perform it three times in a row without error. Once they can do this, they should read on, following the 
same procedure when confronting the next musical dilemma.33 

I denna studie implementerades detta genom att öva en takt i taget tills den är helt stabil. För 

varje gång som musikstycket övades igenom så sattes två sjok av takter ihop; första gången 

musikstycket övades igenom så var sjoken en takt långa, andra gången två takter långa, tredje 

gången 4 takter långa o.s.v. Hur hopsättningen gjordes beskrivs mer i detalj i sektion 5.3.2. 

4.1.1 Kort sammanfattning av metod 

• Öva en takt tills den är helt stabil. 

• När takten är helt stabil, gå vidare till nästa takt. 

• Öva endast den aktuella takten – inget före eller efter. 

• Börja långsamt. 

                                                
32 Gieseking & Leimer, 1972, s. 26. 
33 Pedrick, 1998. 
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• Takten måste kunna spelas i fulltempo innan den anses färdigövad. 

• Första gången musikstycket övas igenom så övas det med en takt i taget, andra gången 

övas det först likadant som första gången och sedan med två takter i taget, tredje 

gången övas det först likadant som andra gången och sedan med fyra takter i taget 

(d.v.s. antalet takter fördubblas varje gång), o.s.v. 

4.2 Övning med metronom 
En tanke med denna metod är att från början vara tvingad till att ha ett jämnt tempo, och att 

snabbt identifiera svåra passager. Det hjälper även med att hålla nere övningstempot, vilket är 

mycket viktigt för att få en effektiv övning. I artikeln Teaching Problem Solving in Practice 

hävdar J. L. Byo att så pass långsam övning att de svåraste passagerna i verket kan spelas utan 

fel, tillsammans med korrekt repetition, är viktigt för att få en effektiv övning.34  

Vid användandet av denna metod ökar tempot praktiskt taget linjärt, men efter en 

tempoökning tas tempot tillbaka något igen – två steg fram, ett steg bak. Vid 

implementeringen i denna studie var stegen lika stora oavsett vilket notvärde pulsen var på. 

D.v.s. om musikstycket först övades med puls på åttondelar och sedan på fjärdedelar så var 

”ett steg” antingen ett bpm (beats per minute) upp med puls på fjärdedel eller två bpm upp 

med puls på åttondel. 

4.2.1 Kort sammanfattning av metod 

• Börja med ett så pass lågt metronomtal att det är säkert att det går att spela allt rätt. 

Detta är antagligen extremt långsamt! 

• Om något blir fel, stanna genast och öva den takten tills den är stabil. 

• När allt är stabilt: 

o Öka två steg på metronomen. 

o Minska sedan ett steg på metronomen. 

o Iterera. 

                                                
34 Byo, 2004. 
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5 Resultat 
I denna sektion beskrivs resultatet för de olika testen.  

5.1 Kategorisering av musikstyckena 
De musikstycken som uppfyllde längdkriteriet (preludiet och fugan skulle vara 2 sidor 

respektive) var följande: 

Bok 1: C-dur, c-moll, d-moll, E-dur, F-dur, Fiss-dur, fiss-moll, g-moll, Ass-dur, giss-moll, 

Bess-dur, bess-moll och H-dur. 

Bok 2: C-dur, c-moll, Ciss-dur, d-moll, Ess-dur, E-dur, G-dur, A-dur och a-moll. 

Det musikstycke som valdes ut till grundtestet var d-moll från bok 1. Tabellen nedan visar en 

subjektiv uppskattning av den relativa svårighetsgraden mellan det valda preludiet och fugan 

och de andra utvalda preludierna och fugorna. 

Tabell 1 

Tonart	 Värde,	preludiet	 Värde,	fugan	

C-dur	 1	 4	

c-moll	 3	 3	

E-dur	 2	 5	

F-dur	 3	 4	

Fiss-dur	 2	 3	

fiss-moll	 4	 4	

g-moll	 3	 3	

Ass-dur	 4	 4	
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giss-moll	 3	 4	

Bess-dur	 4	 5	

bess-moll	 3	 4	

H-dur	 3	 4	

Tabell 1 visar den subjektivt uppskattade relativa skillnaden i svårighetsgrad mellan de 

utvalda preludierna och fugorna i bok 1 och d-moll i bok 1. Siffran 1 står för ”mycket lättare”, 

3 står för ”ungefär lika” och 5 står för ”mycket svårare”. 

Tabell 2 

Tonart	 Värde,	preludium	 Värde,	fuga	

C-dur	 4	 5	

c-moll	 4	 4	

Ciss-dur	 4	 4	

d-moll	 5	 4	

Ess-dur	 3	 4		

E-dur	 4	 3	

G-dur	 5		 4	

A-dur	 3	 5	

a-moll	 3	 4	

Tabell 2 visar den subjektivt uppskattade relativa skillnaden i svårighetsgrad mellan de 

utvalda preludierna och fugorna i bok 2 mot den som är i d-moll i bok 1. Siffran 1 står för 

”mycket lättare”, 3 står för ”ungefär lika” och 5 står för ”mycket svårare”. 
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Resultatet av kategoriseringen som beskrevs i sektion 3.1.3 visas i tabellen nedan. 

Tabell 3 

Kategori	1	 Kategori	2	 Kategori	3	 Kategori	4	

c-moll	(1)	 C-dur	(1)	 E-dur	(1)	 	

F-dur	(1)	 	 fiss-moll	(1)	 	

Fiss-dur	(1)	 	 Ass-dur	(1)	 	

g-moll	(1)	 	 Bess-dur	(1)	 	

bess-moll	(1)	 	 C-dur	(2)	 	

H-dur	(1)	 	 c-moll	(2)	 	

Ess-dur	(2)	 	 Ciss-dur	(2)	 	

E-dur	(2)	 	 d-moll	(2)	 	

a-moll	(2)	 	 G-dur	(2)	 	

	 	 A-dur	(2)	 	

Tabell 3 visar styckena i de olika kategorierna. Kategori 1 innebär ”ungefär lika svåra som d-

moll i bok 1”, kategori 2 innebär ” genomsnittet av preludiet och fugan är ungefär som d-

moll, men åtminstone en av preludiet och fugan är märkbart lättare eller svårare”, kategori 3 

innebär ”generellt svårare än d-moll i bok 1” och kategori 4 innebär ”generellt lättare än d-

moll i bok 1”. Siffrorna inom parentes bredvid tonarten visar vilken bok de kom från. 

5.2 Grundtestet 
I test 1 valdes preludium och fuga i d-moll från bok 1 ut. Den sammanlagda övningstiden 

innan det första godkända testet var 327 minuter spritt över 16 övningsdagar. Den 

sammanlagda övningstiden innan musikstycket uppfyllde kriterierna som beskrivs i sektion 

3.1.4. var 343 minuter spritt över 19 övningsdagar och 7 testförsök. 
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5.2.1 Tabeller 

Tabell 4 

Övningsdag	(nr)	 Datum	 Övningstid	(min)	 Antal	testförsök	

1	 16/7–18	 10	 0	

2	 17/7–18	 26	 0	

3	 18/7–18	 40	 0	

4	 19/7–18	 52	 0	

5	 20/7–18	 22	 0	

6	 23/7–18	 15	 0	

7	 24/7–18	 42	 0	

8	 26/7–18	 25	 0	

9	 27/7–18	 12	 0	

10	 28/7–18	 11	 0	

11	 29/7–18	 12	 0	

12	 30/7–18	 15	 0	

13	 31/7–18	 6	 0	

14	 1/8–18	 8	 0	

15	 2/8–18	 15	 0	

16	 3/8–18	 10	 2	

17	 6/8–18	 6	 1	
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18	 7/8–18	 12	 2	

19	 8/8–18	 4	 2	

Tabell 4 visar antalet övningsdagar, övningstid i minuter och antalet testförsök för preludiet ur 

d-moll från bok 1 vid övning utan modifikation. 

Tabell 5 

Övningsdag	(nr)	 Datum	 Övningstid	(min)	 Antal	testförsök	

1	 16/7–18	 20	 0	

2	 17/7–18	 99	 0	

3	 19/7–18	 47	 0	

4	 20/7–18	 50	 0	

5	 21/7–18	 19	 0	

6	 23/7–18	 15	 0	

7	 24/7–18	 29	 2	

8	 25/7–18	 10	 4	

9	 26/7–18	 16	 3	

Tabell 5 visar antalet övningsdagar, övningstid i minuter och antalet testförsök för fugan i d-

moll ur bok 1 med övning utan modifikation. 

5.2.2 Kort beskrivning om hur övningen såg ut 

Generellt verkade det som att det lades mer tid på övningen precis i början. Det verkade som 

att det i början tog lång tid att ta sig igenom verket och att få små sjok att fungera. Mot slutet 

verkade den största av övningen bestå av att fixa olika delar som inte fungerade, och minst en 

gång per övningspass spelades musikstycket igenom.  
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De delar som inte fungerade tenderade att vara ungefär samma hela tiden. Trots att det i 

övningsdagboken står noterat att svåra passager hade övats särskilt mycket så övades de inte 

tills de blivit stabila. Detta ledde till att det inför varje test inte var självklart att de delar som 

fungerat dåligt förgående test skulle fungera på det kommande testet. 

5.3 Öva intensivt på en kort bit i taget  
I test 2 valdes preludium och fuga i F-dur från bok 1 ut. Den sammanlagda övningstiden 

innan det första godkända testet var 332 minuter utspritt över 5 övningsdagar. Den 

sammanlagda övningstiden innan musikstycket uppfyllde kriterierna som beskrivs i sektion 

3.1.4. var 377 minuter utspritt över 7 övningsdagar och 4 testtillfällen. 

5.3.1 Tabeller 

Tabell 6 

Övningsdag	(nr)	 Datum	 Övningstid	(min)	 Antal	testförsök	

1	 3/1–19	 111	 0	

2	 4/1–19	 60	 0	

3	 5/1–19	 40	 0	

4	 7/1–19	 78	 0	

5	 8/1–19	 43	 2	

6	 9/1–19	 15	 1	

7	 10/1–19	 30	 1	

Tabell 6 visar antalet övningsdagar, övningstid i minuter och antalet testförsök för preludiet i 

F-dur ur bok 1 där korta bitar i taget övades intensivt. 
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5.3.2 Kort beskrivning om hur övningen har sett ut 

I början övades en takt tills den kunde spelas i tempo, därefter nästa takt tills den kunde spelas 

i tempo o.s.v. När hela musikstycket hade övats igenom lades takt 1–2, 3–4 o.s.v. ihop. 

Därefter takt 1–4, 5–8 o.s.v. Vid hopläggning av takter övades de föregående stegen innan de 

lades ihop; t.ex. om takt 1–4 skulle läggas ihop så övades först alla takter var för sig, sedan 

takt 1–2 ihop, takt 3–4 ihop och till sist lades takt 1–4 ihop. Detta mönster följdes genom hela 

verket, med små undantag eftersom antalet takter i musikstycket inte var en potens av 2 och 

det därför inte gick jämnt ut. 

Det var alltid bara exakt de takter som skulle övas som övades, det spelades aldrig vidare på 

något efterkommande eller något före. 

5.4 Metronom 
Till detta test valdes preludium och fuga i giss-moll från bok 1 ut. Testet avbröts efter dag 13 

eftersom inga framsteg hade gjorts sedan dag 6 (det blev mer instabilt därefter), så det 

bedömdes att inget test skulle kunna ske med den metod som beskrivits.  

5.4.1 Tabeller 

Tabell 7 

Övningsdag	(nr)	 Datum	 Övningstid	(min)	 Antal	testförsök	

1	 8/1	 27	 0	

2	 9/1	 19	 0	

3	 11/1	 31	 0	

4	 12/1	 23	 0	

5	 13/1	 23	 0	

6	 14/1	 24	 0	

7	 15/1	 26	 0	

8	 16/1	 23	 0	

9	 18/1	 29	 0	

10	 19/1	 20	 0	

11	 20/1	 20	 0	

12	 21/1	 13	 0	
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13	 23/1	 20	 0	

Tabell 7 visar antalet övningsdagar, övningstid i minuter och antalet testförsök för preludiet i 

giss-moll ur bok 1 vid övning med metronom. 

5.4.2 Kort beskrivning om hur övningen såg ut 

Övningen började på 30 bpm på sextondelar. Första övningsdagen beslutades det att följande 

skulle räknas som ”ett steg” upp i metronomangivelsen: 

• 1 bpm för puls på punkterad fjärdedel. 

• 3 bpm för puls på åttondel. 

• 6 bpm för puls på sextondel. 

Övningen följde metoden exakt, med undantag från något enstaka tillfälle där en förskjutning 

på ”ett steg” skedde av misstag.  

Vid övningen spelades musikstycket från början i det angivna metronomtalet. Om en passage 

var problematisk så spelades den igenom tills den upplevdes stabil. Först efter det fortsattes 

musikstycket spelas. När det hade spelats igenom på ett metronomtal så höjdes eller sänktes 

tempot enligt angivelse. Det var bara något enstaka ställe som var återkommande 

problematiskt, men ju högre tempot blev, desto fler problemställen uppkom. 
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6 Diskussion 
I följande sektion beskrivs de reflektioner som gjorts under studiens gång. 

6.1 Reflektioner om de testade metoderna 
Reflektionerna i denna sektion har utgångspunkten i de metoder som testats, men även övrig 

erfarenhet av de inkorporerade elementen diskuteras. Under testets gång blev det så att endast 

grundtestet omfattade fugan, i de övriga studerades endast preludiet in. Vid jämförelse mellan 

metoderna används därför endast erfarenheterna från preludiet i grundtestet. 

6.1.1 Min vanliga övning 

Efter att ha läst anteckningar i övningsdagboken kunde jag se ett antal brister i sättet jag 

övade in musikstyckena. En alldeles för stor del av övningen tillbringades till planlös 

genomspelning av musikstyckena. Att spela igenom verken med ett syfte kan ha en viss roll i 

övningen; t.ex. har jag efter detta test inkorporerat att spela igenom ett verk extremt långsamt 

för att cementera memorering. Eftersom genomspelningarna i detta test föreföll syfteslösa 

anser jag dem vara ett element i övningen som bör raderas. 

En annan brist var att svåra passager inte övades tills de blivit helt stabila, utan bara 

repeterades på ett godtyckligt sätt tills de kändes någorlunda bra. Det ledde till att de 

problematiska passagerna inte blev helt stabiliserade, utan endast upplevdes bra för stunden. 

I början av instuderingen förekom det vid något tillfälle att jag övade på en någorlunda kort 

passage (dock skulle jag idag anse att 2–3, ibland 4, takter är alldeles för långa sjok för sådan 

övning) med flera olika artikulationer. Detta skulle eventuellt vara ett sätt att bibehålla fokus 

genom att få in variation. Det skulle även kunna hjälpa för att hitta och överkomma svåra 

övergångar. Nedan följer några exempel på hur artikulationen varierades. De artikulationer 

som användes var (utöver att öva alla toner staccato eller legato) att öva vissa toner staccato 

och binda andra, och sedan förskjuta vilka toner som bands. Detta gjordes i många olika 

varianter. 
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6.1.2 Öva intensivt på korta delar i taget 

I det stora hela upplevdes denna metod som mycket bra. Verket kändes stabilt snabbt. Det tog 

någon enstaka dag innan sjok om några takter kändes märkbart mer stabila än med min 

vanliga övning. Jag tror att det inte var nödvändigt att addera ihop delar tills hela 

musikstycket blev en enhet – det var antagligen på grund av det som den sammanlagda 

övningstiden med denna metod blev så pass nära min vanliga övning. Vid hopsättning av 

större sjok, t.ex. två delar på 8 fraser, var det enda problemet den skarv som inte hade övats 

förut. Jag tror därför att det hade varit mer effektivt att hålla sig till de mindre delarna, men att 

förskjuta dem så att alla skarvar övades. 

6.1.3 Metronom 

Att påbörja övningen av ett musikstycke med metronom upplevde jag snarare stjälpte än 

hjälpte instuderingen. Det var svårt att få en bra grund i det första skedet av övningen – det 

var svårt och tog lång tid att göra bra fingersättningar, även om metronomen var satt extremt 

långsamt. Det upplevdes inte heller som att passagerna blev ordentligt genomarbetade när all 

övning skedde med metronom. När passager spelade igenom kändes det alltid som en 

chansning om passagen skulle fungera eller inte.  

I början av övningen gjordes vissa framsteg, men sedan nåddes en platå som jag inte lyckades 

överkomma med denna typ av övning. Detta stämmer överens med mina tidigare erfarenheter 

av denna typ av övning – jag brukar alltid fastna en bit under sluttempot och måste ta till 

andra medel för att komma vidare. 

Även om denna metod av övning med metronom inte fungerade bra för mig så har jag funnit 

metronomövning till hjälp på andra sätt. Detta beskrivs i sektion 6.2.3. 

6.2 Reflektioner om andra metoder som testats 
Under arbetet med denna studie har en del metoder testats i övningen utöver de tester som 

gjorts. Detta har berott bland annat på att dessa metoder inte har varit möjliga att 

implementera i metoden i denna studie eller att de inte hanns med att testas.  
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6.2.1 Gieseking och Leimer 

Jag har experimenterat mycket med de lärdomar som jag fått av att läsa Gieseking och 

Leimers bok. Mina erfarenheter av detta har varit att det är mycket koncentrationskrävande att 

utföra denna typ av övning, men att det ger goda resultat. Det är lätt att tänka att det är löjligt 

att endast öva 20–30 minuter åt gången, men när jag har övat enligt deras beskrivning så har 

jag inte orkat hålla koncentrationen längre än så utan att ta en paus.  

Det som har hjälpt mig mest av det de skrivit är att lyssna aktivt. Självklart har jag alltid 

lyssnat när jag övar och spelar, men att lyssna så pass aktivt och inte nöja mig innan det blir 

exakt som jag vill har gett mycket goda resultat och är en av de saker jag lärt mig genom 

denna studie som jag upplever har fungerat bäst. 

Något som jag även efter denna studie känner mig osäker på är huruvida övningen ska ha 

fokus på det musikaliska precis i början av instuderingen. I It’s Not How Much; It’s How: 

Characteristics of Practice Behavior and Retention of Performance Skills beskrivs det att de 

pianister som klarade sig bäst i testet övade med musikalitet från början35. Gieseking och 

Leimer hävdar dock att detta inte är bra, vilket beskrivs i följande två citat: 

And now we will have just a few words in regard to the interpretation, which of course should be 
studied only after the technical work is well advanced. 36 

As has been already mentioned, I think it harmful to pay attention to the interpretation of a piece while 
it is being studied, as the pupil is at first too much taken up with technical problems.37 

Det behöver inte nödvändigtvis vara en motsägelse, eftersom att fördröja studerandet av 

interpretationen inte nödvändigtvis är likställt med att spela uttryckslöst. Min åsikt är att det i 

början av instuderingen är bra att hålla rytmisk exakthet, rätt artikulation (särskilt med legato) 

och frasera utan rubato. Frågan om när och hur arbetet med interpretationen tar plats i 

övningen är inte en del av denna studie, men vore intressant att studera vidare eftersom det 

har nära anknytning till denna studie. 

Den största skillnaden mellan denna metod och de andra metoderna är att denna metod bygger 

på att lyssna och träna upp förmågan att lyssna bättre och noggrannare. Detta är dock en 

svårare metod att implementera snabbt eftersom den kräver mycket övning, förberedelser och 

                                                
35 Cash, Duke & Simmons, 2009, s. 317. 
36 Gieseking & Leimer, 1972, s. 33. 
37 Ibid, s. 47. 
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koncentration för att få till. I appendix 2 har jag lagt in en introduktion till deras metod, där 

det beskrivs hur man kan ta sig an deras metod precis i början. För att förstå mer exakt hur 

deras metod går till hänvisar jag till deras bok.38  

6.2.2 Element som var gemensamma för framgångsrika pianister i en studie 

Under en period testade jag att inkorporera element som förekom i övningen hos de pianister 

som lärde sig en passage ur Sjostakovitjs första pianokonsert bäst på en dags övning, vilket 

beskrevs i studien It’s Not How Much; It’s How: Characteristics of Practice Behavior and 

Retention of Performance Skills.39 De element som var gemensamma för de tre mest 

framgångsrika pianisterna i den studien var 

A. Playing was hands-together early in practice. 

B. Practice was with inflection early on; the initial conceptualization of the music was with inflection. 

C. Practice was thoughtful, as evidenced by silent pauses while looking at the music, 
singing/humming, making notes on the page, or expressing verbal “ah-ha”s. 

D. Errors were preempted by stopping in anticipation of mistakes. 

E. Errors were addressed immediately when they appeared. 

F. The precise location and source of each error was identified accurately, rehearsed, and corrected. 

G. Tempo of individual performance trials was varied systematically; logically understandable 
changes in tempo occurred between trials (slowed down enough; didn’t speed up too much). 

H. Target passages were repeated until the error was corrected and the passage was stabilized, as 
evidenced by the error’s absence in subsequent trials.40 

Att öva med utgångspunkten att följa dessa element kändes inte tillräckligt för att 

effektivisera övningen. För mig skapade det en press att inte göra något fel utifrån de riktlinjer 

som gavs. Eventuellt hade det fungerat bättre med en annan utgångspunkt i vissa avseenden – 

t.ex. ”jag ska spela så att det blir rätt” istället för ”jag får inte spela några fel”. Den 

sammanfattande upplevelsen jag hade av detta var att det var element som finns med i 

effektiv övning, men inte är en beskrivning av hur effektiv övning ska utföras. 

                                                
38 Gieseking & Leimer, 1972. 
39 Cash, Duke & Simmons, 2009. 
40 Ibid, s. 317. 
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6.2.3 Övning med metronom (på annat sätt) 

Något som jag har funnit mycket användbart men som inte har varit en del av någon av de 

testade metoderna är att öva riktigt långsamt med metronom efter att verket är någorlunda 

instuderat. Under den fas där jag ännu inte har koll på vilka toner som ska spelas, vilken 

fingersättning det ska vara och sådant så har metronomen stjälpt snarare än hjälpt.  

Min erfarenhet av att öva med metronom är att det har varit till hjälp när musikstycket är så 

pass instuderat att fingersättningar är satta och att korta passager kan spelas, men att hela 

musikstycket inte kan spelas igenom. Det har minskat tiden det har tagit att ta sig till stadiet 

där verket kan spelas igenom i ett lugnt tempo. Övning med metronom har även varit till stor 

hjälp även i senare skeden – för att hålla nere övningstempot och hitta/motverka ojämnheter i 

pulsen. Den extremt långsamma övningen med metronom har jag även funnit användbar vid 

memorering. Att använda metronom från början av instuderingen av ett verk eller för att öka 

tempot har enligt min upplevelse gjort instuderingsprocessen långsammare och gett ett mer 

instabilt resultat. 
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7 Slutsatser 
I denna sektion beskrivs de slutsatser som dragits genom arbetet med denna studien. Utifrån 

de resultat som erhållits samt reflektioner om varför en del metoder har fungerat bättre och 

sämre har en sammanställning gjorts av hur övningen av Thème Varié av Francis Poulenc ska 

se ut. 

7.1 Gemensamma element i metoderna 
Det fanns flera återkommande element i metoderna, som även jag funnit vara de mest 

användbara för att både korta ner tiden det tar att studera in verket och öka stabiliteten i det. 

Det som i denna studie har uppfattats som konsensus för effektiv övning är: 

• Öva tillräckligt långsamt. De svåraste passagerna ska kunna spelas korrekt i det valda 

tempot. 

• Isolera problemet. Det räcker inte att konstatera att det tenderar att bli fel i en viss takt, 

utan man måste gå vidare och identifiera exakt var det blir fel och varför det blir fel. 

• Korrigera misstaget omedelbart och öva det tills det är helt stabilt. Det tar längre tid att 

lära om en passage som övats in fel än att öva in den rätt från början. 

7.2 Beskrivning av effektiv övning 
Denna sektion beskriver den syn som denna studie har gett på effektiv övning, med de 

metoder som är någorlunda enkla att inkorporera i övningen. Detta är de lärdomar som 

kommer användas för att studera in verket Thème Varié av Francis Poulenc. 

Det finns några grundpelare som ska genomsyra all övning. Det första är avslappning; för att 

ha ett bra övningspass och för att kunna utveckla sin teknik måste hela kroppen vara 

avslappnad, så att hela armarna, händerna och fingrarna är fria. Det andra är att alltid lyssna 

mycket aktivt och kritiskt på det egna spelet. Om det man hör inte låter exakt som det är tänkt 

så måste det övas tills det låter exakt rätt. Lyssnandet ska vara mer aktivt än många kan tro – 

är staccato-tonerna exakt lika långa? Är passagen helt jämn? Är avfraseringen exakt som du 

vill? 
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I början av instuderingen tas mycket små sjok (oftast en takt) och övas tills den kan spelas i 

tempo. När en kort del kan spelas i tempo och känns stabil övas nästa del på samma sätt. När 

en tydligt avgränsad del av musikstycket (t.ex. en variation i detta fall) har övats igenom på 

detta sätt sätts varje angränsande par ihop så att varje par om två delar (takter) kan spelas i 

tempo. Detta ska göras på ett sätt så att alla skarvar övas. 

När de mindre delarna är stabila övas musikstycket/den begränsade delen av musikstycket 

igenom mycket långsamt med metronom. Övningstempot i denna fas är mycket lågt – 

antagligen närmare halva det tempo som man tycker är ett långsamt övningstempo. Det ska 

vara så pass lågt att man kan spela hela sektionen från början till slut utan att spela fel eller 

tveka. 

Dessa två steg alterneras sedan genom resten av instuderingen, eventuellt med mindre 

justeringar. Exempel på sådana justeringar är 

• Allteftersom verket blir mer stabilt kan tempot som används vid övning med 

metronom höjas något. Viktigt att notera att metronomen används för att hålla ner 

övningstempot – den ska inte användas för att öka tempot. Det ska vara en bra bit 

under det slutgiltiga tempot.  

• Beroende på hur musikstycket ser ut så kanske det inte är sjok om 2 takter som övas – 

i vissa fall kanske det passar bättre med 4 takter (t.ex. om musikstycket går i *+-takt 

med puls på punkterad fjärdedel). Det ska dock inte vara långa sjok, syftet med denna 

övning är att få kortare delar att bli helt stabila i tempo. 

• Vid övning av de mindre delarna behöver de inte tas från början till slut – de kan även 

övas i slumpvis ordning eller från slutet. 

För att ha fokus genom hela övningspassen bör de hållas relativt korta – ca 30 min. Därefter 

bör en paus tas för att sedan kunna utföra ytterligare ett fokuserat övningspass. I början av ett 

övningspass bör det sista som gjordes på övningspasset innan repeteras. 
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7.3 Kort sammanfattning av metod 

 

7.4 Tillägg som kräver mer övning 
En del upptäckter har varit metoder som snarare gör övningen mer effektiv på sikt än att ge 

omedelbara resultat. Dessa kräver mer övning för att kunna användas, och kan därför 

uppfattas som mer tidskrävande till en början. När förmågan att använda metoderna på ett bra 

sätt har bemästrats kan de effektivisera övningen ytterligare. 

Innan övningen påbörjas bör verket analyseras noggrant. Hitta motiv, mönster (skalor, 

treklanger m.m.), harmoniska progressioner och storform. När detta bemästrats kan 

musikstycket memoreras redan innan själva övningen har påbörjats. 

Visualisering kan vara till stor hjälp innan övningen av ett musikstycke har påbörjats. Om 

exakt vad som ska göras och hur detta ska genomföras redan har visualiserats så är steget till 

att faktiskt göra det (och lyssna noggrant om det blivit exakt som tänkt) inte är lika stort.  

 

 

• Den första gången variationen övas igenom så övas den takt i taget tills den är helt 

stabil i ett tempo som antingen är fulltempo eller eventuellt något under fulltempo (om 

det är en mycket snabb variation). 

• De efterföljande tre gångerna variationen övas igenom så övas den först på samma sätt 

som gången innan och sedan ökas antalet takter i ett sjok med ett (t.ex. i den fjärde 

övningsomgången så övas först en takt i taget, sedan två, efter det tre och till sist fyra 

takter i taget). 

• Alla skarvar täcks genom att övningen av ett sjok av takter förskjuts ett steg åt gången 

(t.ex. efter att takt 5–8 har övats så övas takt 6–9). 

• När alla grupper om fyra takter är stabila övas varje variation extremt långsamt med 

metronom rakt igenom tills den är stabil i detta tempo. 

• Iterera detta med eventuella justeringar utifrån variationens förutsättningar. 
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Appendix 1 kodexempel 
Kodexempel 1  

 
Kodexempel 1 visar den funktion som kategoriserar musikstyckena. 

 
  

def categorize(dictionary, middle, margin): 
    ''' 
    Categorizes the content of the dictionary by calculating the mean value and 
putting the content 
    into different categories based on if they are within the margin from the 
middle, and if the content 
    has extreme values (1 and 5) in it. 
    ''' 
    category1 = [] #about the same 
    category2 = [] #about the same by mean value, but has extremes 
    category3 = [] #generally more difficult 
    category4 = [] #generally less difficult 
    for key, val in dictionary.items(): 
        a, b = val 
        if middle - margin < (a+b)/2 < middle + margin: 
            if a in [1,5] or b in [1,5]: 
                category2.append(key) 
            else: 
                category1.append(key) 
        elif (a+b)/2 >= middle + margin: 
            category3.append(key) 
        else: 
            category4.append(key) 
    return category1, category2, category3, category4 
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Kodexempel 2 

 
Kodexempel 2 visar den funktion som slumpvis väljer ut ett av musikstyckena beroende på 

vilken kategori de tillhör. 

def choose_piece_randomly(categorized_pieces, used_pieces): 
    used = [] 
    available_pieces = [[], [], [], []] 
    with open(used_pieces) as h_used: 
        for line in h_used: 
            used.append(line.rstrip()) 
    with open(categorized_pieces) as h_cat: 
        i = -1 
        for line in h_cat: 
            if 'category' in line: 
                i += 1 
            elif 'category' not in line and line != '': 
                if line.rstrip() not in used: 
                    available_pieces[i].append(line.rstrip())               
    for i in range(4): 
        if available_pieces[i] != []: 
            choice = random.choice(available_pieces[i]) 
            add_used_piece('used_pieces.txt', choice) 
            return choice 
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Appendix 2 Gieseking och Leimer 
Nedan följer en beskrivning av introduktionen till Gieseking och Leimers övningsmetod. Det 

kan vara värt att nämna att i boken poängteras det att studenterna fick lektioner dagligen i 

början av processen. 

Det första exemplet är Lebert och Starks etyd, som visas i notexemplet nedan41.  

Notexempel 1 

 

Notexempel 1visar Lebert och Starks etyd. 

Leimer gav sina studenter följande direktiv gällande övningen av etyden42. 

                                                
41 W. Gieseking, K. Leimer. (1972) s.15 
42 W. Gieseking, K. Leimer. (1972) s.21 



 40 

Dag 1: Etyden spelas flytande och utantill efter visualisering, i övrigt på det sätt som är 

vanemässigt för studenten.  

Dag 2: Studenten ska noggrant observera: 

1. En korrekt position vid pianot. 

2. Den exakta positionen av armen och handen. 

3. Positionen av tummen och lillfingret på tangenterna när de ska spela en sext. 

4. Positionen av handleden och armbågen. 

5. Lyfta och släppa hela armen på ett sådant sätt att överarmens rörelse är i harmoni med 

underarmen. 

6. Tangenterna trycks ned från en höjd på ca 5 cm. 

7. Små sektioner åt gången övas, och de repeteras tills de är perfekta. 

Dag 3: Samma saker ska observeras som dag 2. Det är menat att känslan av avslappning ska 

fås utan synbar hjälp. Det är viktigt att inte pressa så att handleden kollapsar. Genom hela 

övningen ska det ges noggrann uppmärksamhet till avslappning. 

Dag 4: Ett försök att spela tonerna exakt lika långa ska göras. Minsta lilla fel med avseende på 

detta ska uppmärksammas, och en stunds träning av örat är nödvändig. Ju noggrannare och 

lugnare detta angrips, desto snabbare ses resultat; resultat som har stor betydelse för tekniken. 

 


