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Sammanfattning 
För att komma underfund med och bli medveten om min egen övning kring dynamik och dess 
utförande har jag utfört en studie kring detta. Syftet grundas i flera kommentarer från lärare på 
masterclasses och lektioner om att jag aldrig utför tillräckligt med dynamik i stycket jag fram-
för. Mina forskningsfrågor handlar om hur jag erfar min egen instudering och gestaltning av 
de dynamiska skillnaderna i flöjtsolostycket Density 21.5 av Edgard Varése, hur detta upplevs 
vid framträdande och rummets påverkan. I bakgrundskapitlet presenteras hur dynamik får 
ökad betydelse genom historien, hur dynamik kan utföras på tvärflöjt, tidigare forskning kring 
instudering av stycken och akustik samt det teoretiska perspektivet kroppsfenomenologi av 
Merleau-Ponty. Metodkapitlet tydliggör studiens upplägg och hur övandesituationer har doku-
menterats genom loggbok samt ljud- och videoinspelning. Detta har sedan analyserats genom 
kroppsfenomenologins glasögon. Ett försök har även gjorts för att tydliggöra faktorer som kan 
förbättra min dynamikkontroll och dess erfarande. Slutligen sker en diskussion om hur krop-
pens vanor och aktivitet påverkar utförandet vid både övning och framträdande. 
 
Nyckelord: flöjtsolo, kroppsfenomenologi, Merleay-Ponty, utförande av dynamik, dynamik-
kontroll och erfarande. 
 
	
Abstract	
In order to find out and become aware of my own use of dynamics and the use of it in perfor-
mance, I have made a study on this. The purpose is based on several comments during master 
classes and lessons, as I have always been told that I never express enough dynamics in the 
performed piece. My research is based on the experience of my own practice and the develop-
ment of big dynamic contrasts in the flute piece Density 21.5 by Edgard Varése. I also explore 
and look at the influences of the room acoustic and the matter it has on the actual dynamic. 
The background research emphasizes how dynamics are gaining importance through history, 
how to use dynamics on the flute, previous research that has been made on the study of pieces 
and acoustics and also the theoretical perspective of body phenomenology by Merleau-Ponty. 
The method chapter clarifies the structure of the study and how practice situations have been 
highlighted through logbook, audio- and video recording. This has then been analyzed 
through detailed body phenomenology and an attempt has also been made to clarify factors 
that can improve my own dynamic control and its experience. Finally, there is a discussion 
which brings up how habits and activities of the body affect the experience in both practice 
and performance.   
  
Keywords: flute solo, body phenomenology, Merleau-Ponty, dynamics, dynamic control and 
experience. 
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Förord		
Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till	alla	vänliga	och	tålmodiga	personer	som	har	hjälpt	mig	
med	detta	arbete.	Utan	er	stöttning	hade	det	varit	svårt	att	hitta	motivationen	och	orken	
att	komma	vidare.	Det	är	tack	vare	er	som	jag	stolt	kan	presentera	en	text	som	framhä-
ver	nya	upptäckter	hos	mig	själv	och	hur	ett	arbete	kring	musikförmedling	kan	ske,	vil-
ket	kommer	gynna	min	framtida	utveckling	som	både	musiker	och	lärare.	
	
Först	och	främst	vill	jag	tacka	min	handledare,	Johannes	Hatfield,	för	en	god	vägledning.	
Trots	det	geografiska	avståndet	har	handledningen	inte	varit	något	problem	tack	vare	
den	moderna	tekniken.	Genom	konstruktiv	feedback	har	du	hjälpt	mig	i	arbetsprocessen	
utifrån	andra	perspektiv	som	jag	själv	inte	tänkt	på.	Det	har	hjälpt	mig	att	finna	andra	
synvinklar	och	på	så	vis	problematisera	den	information	som	fanns	samt	hålla	mig	inom	
ämnet.	
	
Jag	vill	också	tacka	Kerstin	Thiele,	som	under	det	här	året	varit	min	flöjtlärare.	Hon	har	
gett	mig	inspiration	och	delat	med	sig	av	sina	tankar	kring	instudering	och	övning	av	
stycken,	vilket	har	varit	guld	värt	för	studien.	
		
Till	sist	vill	jag	också	tacka	min	mor	för	kontrolläsning	av	alla	utkast	och	hela	arbetet	
samt	studiekamrater	som	varit	tillgängliga	för	diskussion	när	jag	kände	mig	vilse.	
	
/	Marta	
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras intresset för det valda ämnesområdet, problemformulering och 
syfte. Till sist redogörs för forskningens två frågor. 

1.1 Inledande text  
Musik omringar oss människor dagligen på olika sätt. Jag är själv en stor beundrare av musi-
ker som kan få musiken att ”tala” med publiken. Genom hela min uppväxt har jag haft dröm-
men om att med en bra publikkännedom kunna förmedla musiken jag spelar. Det är en av an-
ledningarna till att jag valt ett musikrelaterat yrke. Under högre musikutbildningar upplever 
jag att tekniska svårigheter tar överhand. Min övning fastnar lätt i tekniska aspekter, som gi-
vetvis också är en viktig del att utveckla. Det verkar som att öva hur musiken kan förmedlas 
lätt glöms bort eller kommer i skymundan. 
 
Som klassisk musiker spelas musik nästan alltid efter noter. Jag upplever noter som ett musi-
kaliskt språk och är fascinerad över att detta kan omvandlas till musik. Dock finns vissa nack-
delar som att koncentrationen lätt kan bli på ett papper istället för på hur musiken förmedlas. 
Min vetenskap om hur musiken ska övas behöver utvecklas. I denna studie har jag valt att fo-
kusera på dynamik och dess erfarenhet då detta används för att skapa olika stämningar och få 
musiken att ”tala”. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
När jag utövar musik på mitt instrument, erfar jag en tydlighet i mina musikaliska idéer men 
under instrumentallektioner och masterclasses brukar kommentarer som ”överdriv dynami-
ken” eller liknande förekomma. Mitt intresse kring området grundas i att mitt erfarande verka 
skilja sig från andras. Beror det på att jag har tekniska svagheter? Hur jag övar? En bristande 
övning i musik? Eller hur jag erfar nyanser? Syftet med studien är att undersöka ämnet när-
mare och bli medveten om mitt erfarande av dynamik och med hjälp av det utveckla mitt mu-
sicerande. Jag vill också undersöka hur jag kan medvetandegöra mitt erfarande av dynamik 
under tiden som jag spelar i övningsrummet och vid framträdanden. Målet är att spela mer 
”med öronen”, att bli bättre på att framhäva dynamik för att kunna utveckla mina färdigheter 
att förmedla mina musikaliska idéer och att komma ett steg närmre min dröm. 
	
Som blivande musiklärare vill jag gärna öka min kompetens om hur musik kan utövas och 
förmedlas. Jag anser att ju mer kunskaper jag skaffar inom området, desto mer kan det hjälpa 
min utlärning i musikförmedling till mina framtida elever. Med tanke på att olika människor 
lär sig och tar till sig på olika vis, är det viktigt att skaffa många verktyg, kunskaper och erfa-
renheter kring ämnet för att vara flexibel. För min egen vinning och intresse, samt för min 
framtida musiklärarroll, vill jag därför ta reda på hur jag som musiker erfar den musik jag spe-
lar. Jag hoppas också att problematisering kan bidra till reflektioner kring hur medvetenhet 
kan skapas i spel och musikförmedling. 
	
Utifrån studiens mål och syfte vilar två forskningsfrågor: 

1. Hur erfar jag min egen instudering av dynamiska skillnader i stycket Density 21.5 av Ed-
gard Varése? 

2. Hur erfar jag min egen gestaltning av dynamiska skillnader i stycket Density 21.5 av Ed-
gard Varése under ett framträdande i ett litet respektive stort rum? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur inom området som handlar om flöjtens historia och be-
greppet dynamik. Därefter redogör jag för tidigare forskning inom området och till sist intro-
duceras perspektivet fenomenologi och kroppsfenomenologi. 

2.1 Områdesorientering 
Studien handlar om utförande och erfarande av dynamik. Här presenteras först en kort version 
av flöjtens historia som följs upp med en förklaring till dynamik i historien och hur det utförs 
på flöjt. 

2.1.1 Flöjtens historia 
Nationalencyklopedin (2017) hävdar att den moderna flöjten skapades på 1930-talet av tysken 
Theobald Boehm. Utvecklingen började redan under 1700-talet menar Toff (2012). Hon delar 
in flöjtens historia och utveckling i två kategorier ”old-system” och ”The Boehm flute”. Flöj-
ten som tillhörde ”old-system” var gjord av trä och hade från början enbart hål och som så 
småningom täcktes av klaffar. Under slutet av klassicismen hade flöjten åtta klaffar vilket 
gjorde att kromatik kunde utföras på instrumentet. Vidare skriver hon att problemet var att 
flöjten inte var tillräckligt ljudstark och hade svårt att tränga igenom en stor orkester. Boehm 
kom i början av 1800-talet med nya idéer för att förbättra flöjtens mekanik. Toff berättar vi-
dare om Boehms tankar att ”old-system” hade hål som kunde täckas med fingrarna, vilket han 
inte menade stämde med vad den akustiska teorin begärde. Det var inte klaffar som behövde 
läggas till utan hålen behövde göras större. Därav var hålen tvungna att ha klaffar för att 
kunna täckas. Boehm gjorde också mekaniken enklare så att när man tryckte ner en klaff satt 
den samman med en annan. Toff tar också upp att flöjten började tillverkas av metall istället 
för trä och att flöjtens munhål ändrade form. Detta var alltså grunden till den tvärflöjt som an-
vänds idag. Under den romantiska epoken var ”the Boehm flute” inte populär. Denna nytill-
verkade flöjt var svår att acceptera. Det berodde på att den exempelvis hade nya ton grepp vil-
ket flöjtister hade svårt att lära sig. Trots detta är det ”the Boehm flute” som stannar kvar i och 
med den nya mekaniken och den goda stabiliteten.  
 
För kompositörer öppnade detta upp möjligheter att komponera musik vilket märks i modern-
ismen skriver Toff (2012). Kompositörer fick här större intresse för detaljer vid komponeran-
det av exempelvis tonhöjd och intervall. En varierad tonfärg och olika former av vibrato blev 
en ny trend att experimentera med. Med tanke på flöjtens nergång under romantiken, fick 
flöjtmusiken en helt annan respons än tidigare. Tack vare att en ”ny” värld för flöjtister öpp-
nat sig, blev det mer vanligt att som flöjtist specificera sig på en sorts musik. 
 
Den tekniska nivån på flöjtister höjdes markant sedan mekanikens utveckling menar Toff 
(2012) vilket medförde ökning av repertoaren. Hon framhäver flöjtens olika roller genom 
historien. Den har gått från dansmusik i avseende på att ha melodi i till exempel en trio, sonat, 
till fågelimitation, för att imitera människorösten, få flöjtens toner att bli homogena, och till 
att bli en produkt av teknik. Efter första världskriget och elektronikens utveckling tog flöjtlit-
teraturen en annan vändning. Hon pratar om kompositörernas nya intresse för att utforska de 
tonala möjligheterna för soloinstrumentet och utveckla ett unikt ”sound”. Det handlade då om 
kontraster mellan instrumentets register, extrema dynamiska skillnader, nya sätt att artikulera 
på med mera. Speciellt i solorepetoaren fick flöjten chans att visa sin bredd. 1936 skrev Ed-
gard Varése Density 21.5 för soloflöjt, vilket medförde en banbrytande väg för flöjtmusik. 



 
 
 
 

7	

Han använder sig nämligen av exploderande dynamik och rytmer, vilket blev ingången till 
modernismen inom flöjthistorien menar Toff.  

2.1.2 Dynamik 
Dynamik definierar Nationalencyklopedin (2017) som variation i ljudstyrka i ett musikaliskt 
stycke. Ordet härstammar från grekiskan och betyder kraftig och verksam av kraft som an-
vänds för att uttrycka musik. Förr i tiden vid instrumentutvecklingens början, baserades dyna-
miken på hur stor eller liten ensemblen var menar Nationalencyklopedin. Detta utvecklades 
under århundradena menar Stone (1980) och kompositörer blev mer noggranna med att skriva 
ner exakt dynamik. Nationalencyklopedin (2017) nämner också om notationens revolution då 
det har utvecklats till symboler för tonhöjd, höjning och sänkning av tonhöjd, artikulation och 
dynamik. Kompositörer från 1900-talet försöker ständigt hitta nya sätt att notera för att mat-
cha den konstmusik som skrivs menar Nationalencyklopedin. Dock framhäver Stone (1980) 
att gamla traditioner, som att dynamiken ska stå under notraden, finns kvar eftersom det är där 
musikern förväntas hitta informationen. 
 
För att kunna utföra dynamik på flöjt kräver det tonkontroll. Toff (2012) menar att en flöjtton 
skapas genom att forma embochyren det vill säga läpparna, på ett sätt som har en lagom öpp-
ning och med ett kontrollerat luftflöde. Ett gott samarbete mellan andning, luftström, tunga, 
och läppar ska finnas. När dessa faktorer samarbetar går det med hjälp av metaforer få fram 
den ton som önskas. Flöjtisten George Barrére nämner: ”setting the air around the player in 
vibration” (Stevens, 1967, citerad i Toff, 2012, s. 97) för att få fram en stor och varm ton, el-
ler tänka att tonen ska köra igenom publiken om hårda kanter önskas. Vilken karaktär och 
kvalité tonen ska ha, beror på kompositören menar Toff och det är musikerns uppgift att av-
göra. Det är viktigt att uppmärksamma kompositörens idé om stycket, för att kunna förmedla 
musiken enligt dess genre. I stycken som skrivits av Mozart och Haydn passar en klar och ljus 
ton medan tonen i Density 21.5 kräver en mera kärv framhäver Toff. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
I Kalkandjievs (2015) doktorsavhandling om hur akustik påverkar ett soloframträdande tas det 
upp olika teorier. Bland annat att det bästa framförandet är när musikern anpassar sitt spelsätt 
för att kommunicera med publiken utifrån rummets miljö, akustik och atmosfär. Teorin byg-
ger på tanken att ett framförande alltid sker i en miljö då utövaren alltid befinner sig i en. Utö-
varen, miljön och musiken hänger samman och påverkar därför framförandet. Vidare framhä-
ver Kalkandkjiev vikten av att ha goda förberedelser inför ett framträdande. Anledningen är 
att sinnen ger feedback till kroppens rörelser, instrument och ljud som då blir en guidning till 
utövaren. Studien visar att musikframföranden i rum med olika akustik kan vara högst indivi-
duellt skriver Kalkandjiev. Några mönster som framhävs i resultatet är att rum med stor efter-
klang ofta medför att tempot går ner. Rum med dålig efterklang gör att dynamiken reduceras. 
Blåsinstrument spelar starkare nyanser i tysta rum. Dynamikens bredd, det vill säga svagaste 
till starkaste nyansen, minskar i rum med efterklang som ger feedback för sent. Resultatet vi-
sar också att i rum med mycket akustik upplever musikern att nyanserna måste hållas tillbaka.   
 
Nakamura (1987) har gjort en studie kring hur musiker och publik kommunicerar med 
varandra. Studien fokuserar på hur en musiker framför och visar sin interpretation av musiken 
samt hur publiken uppfattar framförandet. Syftet var att skapa ökad förståelse för hur kommu-
nikationen mellan kompositörer, musiker och åhörare fungerar. Nakamuras problemställning 
vilar i kompositörers utskrivna tankar kring hur musiken skall spelas jämfört med hur musi-
kern tolkar denna information. Hans metod har bestått av tre steg. Först har en musiker fått 
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tolka ett mindre känt stycke med få indikationer på framförandet och sedan framfört det inför 
publik. I steg två har forskaren försökt att göra en psykologisk analys kring musikerns förkla-
ring kring sin interpretation jämfört med hur publiken uppfattade musiken. I sista steget har 
lyssnarna fått genomgå ett specialdesignat lyssningsexperiment. I och med detta kan en kopp-
ling ses mellan Nakamuras studie och min då bägge handlar om interpretation av dynamik 
och hur musikern framför och erfar utövandet. En annan relevant del är också att Nakamura 
kom fram till den generella slutsatsen att framförarens interpretation i stor grad kunde uppfatt-
tas av publiken. Framförallt gällde detta crescendo, både för utövaren och lyssnarna var detta 
enklast att uppfatta. 
 
Papiotis, Machini och Maestre (2012) har gjort en studie kring hur det akustiska resultatet blir 
i en professionell stråkkvartett med fokus på intonation och dynamik. Deras syfte är att under-
söka hur beroende ensemblemedlemmarna är av varandra. I studiens dynamikdel har Papiotis 
et al använt sig av metoden att alla deltagare får enskilt spela in sin stämma utan att ha till-
gång till partitur. Därefter fick ensemblen tio minuters övningstid innan de spelade in en vers-
ion tillsammans. Den här delen av studien resulterade i att vid soloinspelningen var dynami-
ken generellt starkare jämfört med när kvartetten spelade ihop. Även om studien resulterade i 
en god förmedling av dynamiken i solospel, visade studien att dynamiken framkommer mer 
vid ensemblespel. Författarna menar att detta tyder på att ensemblemedlemmarna försöker 
hitta en gemensam dynamik. För min studie, väcker detta intresse kring vikten av att öva dy-
namik själv. Utifrån min studie, där utgångspunkten är ett solostycke, är erfarandet av dyna-
miken viktig då hjälp från andra medmusikanter inte finns. Dock har deras studie haft hjälp av 
teknisk utrustning för att mäta dynamiken, vilket inte förekommer i min. 
 
I Hulténs (2011) magisteruppsats är syftet att synliggöra, beskriva och reflektera kring vilka 
faktorer som visas i en interpretationsprocess. Hennes utgångspunkt vilar i fenomenologin 
och ett livsvärldsperspektiv vilket hennes metoder också grundas på. Studien handlar om hen-
nes egen interpretationsprocess jämfört med en viss social samhällsgrupps, nämligen bilmeka-
nikers. Det specialskrivna stycket till studien är huvudsakligen uppbyggt av bilder men inne-
håller också musiknotation och text. Utifrån denna så kallade grafiska notation har forskaren 
själv antecknat sin tolkning. Därefter har hon i en intervju låtit tre olika bilmekaniker tolka 
stycket och slutligen jämfört deras tolkning med sin egen. För mitt arbete är detta intressant i 
den bemärkelsen att en tolkning är olika från person till person. Hultén skriver också att det 
som ligger till grund för hennes studie är hur människors olika arbets- och vardagsverksam-
heter kan påverka hur vi ser på saker. Precis som Hulténs studie kommer jag att studera inter-
pretation. Skillnaden är att fokuset ligger på dynamik. Dock kommer jag i inte ha möjlighet 
att utgå från andras tolkningar då detta är en självstudie.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Först kommer en beskrivning av den moderna fenomenologin. Därefter kommer en förklaring 
till Merleau-Pontys kroppsfenomenologi som studien tar sin utgångspunkt i. 

2.3.1 Fenomenologi 
 Ordet fenomen framhäver Bengtsson (2005) härstammar från grekiskan och betyder ”det som 
visar sig”. Målet enligt Nationalencyklopedin (2017) är att studera tingen som fenomen och 
som de visar sig vilket kräver att tingen ska ha någon att visas för. Brunström (2015) menar 
dock att när ett fenomen visas kan frågan hur dessa fenomen framträder för en person ställas 
för att synliggöra dess förhållande. Jacobsen, Schnack, Wahlgren och Madsen (1979) ger en 
generell förklaring till perspektivets handling som är att läran om hur verkligheten framträder 
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för människans medvetande. Detta gör perspektivet relevant för föreliggande studie då dess 
syfte är att få ökad förståelse kring erfarandet av dynamik och hur jag vidare kan öva på att få 
dessa fenomen att visas. 
 
Bengtsson (2005) hävdar att det finns olika grenar inom perspektivet. Det gemensamma är att 
utövaren eftersträvar realism och ”saker som vi skall gå tillbaka till är alltid saker för någon, 
aldrig i sig själva”  (Bengtsson, 2005, s. 11). Brunström (2015) framhäver att fenomenologin 
grundar sig på två olika världar av samma erfarenhet nämligen den personliga och den ge-
mensamma livsvärlden. Subjektet är alltid riktat mot något annat än sig själv vilket är inne-
börden av perspektivets intentionalitetsteori menar Bengtsson (2005). Vidare skriver han att 
allt detta presenteras i den moderna fenomenologins grundare, Edmund Husserls, verk 
Logische Untersuchungen (1900-01). 
 
Brunström (2015) tar upp Husserls begrepp om ”att gå tillbaka till sakerna själva” (s. 47). 
Hennes tolkning på teorin förklarar hon som att forskaren själv ska hitta ett sätt att få sakerna 
att visas. Jacobsen et al. (1979) framhäver Husserls tankesätt att den mänskliga livsvärlden, 
det vill säga vardagslivet, är utgångspunkten för all mänsklig aktivitet vilket Merleau-Ponty 
sedan utvecklar. Brunström (2015) menar att Merleau-Ponty vill vända tillbaka till världen 
före kunskapen så som den visar sig före vår reflektion. Att förstå världen genom att tala med 
den handlar också om vetenskapen om världen och de som bebor den. 
 
Merleau-Ponty har två olika sätt att se på den fenomenologiska världen menar Brunström 
(2015). Den ena är hur vi förstår världen utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser och 
den andra handlar om den värld som finns som vi är omedveten om. Med andra ord är livs-
världen alltid tillgänglig innan vi är medveten om den, innan vi ifrågasätter och tänker. 
Bengtsson (2005) framhäver att Heidegger och Merleau-Ponty menar att det inte går att bed-
riva undersökningar om livsvärlden utanför den då man alltid befinner sig i den. Det går dock 
alltid att undersöka den egna livsvärlden eftersom vi möter denna verklighet dagligen. Han 
hävdar också att en öppenhet gör det enklare att studera livsvärlden. Dock går det inte att 
komma fram till ett specifikt regelverk i och med att fenomenologin är en empirisk-livsvärlds-
forskning.  

2.3.2 Maurice Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi 
Maurice Merleau-Ponty utvecklade fenomenologins livsvärldsbegrepp utifrån Husserl och 
Heideggers forskningsverk hävdar Bengtsson (2005). Han framhäver att Merleau-Ponty har 
utgångspunkt i den levda kroppen. Vi är alltid i ett interaktivt förhållande till allt vi möter. 
Den levda kroppen är en tillgång till världen och varje förändring av den medför också en för-
ändring av världen. Till exempel om jag har huvudvärk eller förlorar en arm kommer det att 
påverka min livsvärld. Sørensen (2010) påpekar att naturen och kulturen finns i och utanför 
oss och är en del av människan. Vidare skriver han att kroppen fungerar som vår ”förlängda 
arm”. Utan kroppen har vi inget medvetande, och utan medvetande har vi ingen kunskap. 
Detta tankesätt är intressant med tanke på min studies problem kring medvetandet och utfö-
randet av dynamik som sker med kroppen. 
 
Merleau-Ponty menar att människans existens tar utgångspunkt genom kroppen och med-
vetandet skriver Thøgersen (2004). Uttrycket ”vara-i-världen” syftar till den vardagsmiljö 
som går av sig själv och våra vanor. Dessa vanor håller existensen vid liv samtidigt som det 
öppnar möjligheter för att engagera sig i världen på ett nytt sätt. Enligt Sørensens (2010) tolk-
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ning ska en kropp inte uppfattas som ett objekt utan som kroppsliga uttryck och rörelser. An-
ledningen vilar i att ett erfarande inte enbart görs av synen och hörseln, utan också av smak, 
lukt och känsel. Svaret ligger enligt Sørensens tolkning i den språkliga och kroppsliga kom-
munikationen. Thøgersen (2004) menar att Merleau-Ponty diskuterar hur människor kan för-
stå kroppen utan att göra den till ett tema. Hon beskriver Merleau-Pontys tankar kring detta att 
existensen blir präglad av bestämda rytmer och vanor utifrån den vardagsmiljö vi befinner oss 
i. Detta sker så länge vi lever i den fysiska världen. Vidare förklarar hon att även om vi utsätts 
för skador inbjuder världen till att fasthålla rutiner i den utsträckning det går. 
 
Thøgersen (2004) menar att det är utifrån vår egen kropp som vi ser världen. Människan är en 
kroppslig existens och får tillgång av världen genom perception menar Brunström (2015). För 
att få perception hävdar Sørensen (2010) att kroppen bestämmer dess perspektiv, horisont och 
därmed dess sakliga innehåll. Bengtsson (2005) hävdar att det inte finns någon skillnad mel-
lan kropp och själ utan det bildar en helhet i vår existens. Utan den levda kroppen skulle det 
inte finnas perspektiv. Thøgersen (2004) framhäver dock att utifrån den levda kroppen kan vi 
bara se ett perspektiv. Flyttas kroppen, flyttas också perspektivet. Bengtsson (2005) menar att 
utifrån min levda kropp finns erfarenheter som påverkar synen att se på ting. Thøgersen 
(2004) förklarar att det inte går att iaktta sin egen kropp, inte ens i en spegelbild eftersom det 
hänvisar tillbaka till vår egen kropp. Då den levda kroppen är utgångspunkt till vårt möte och 
förhållande med världen betyder det också att varje förändring av kroppen medför förändring 
av världen framhäver Bengtsson (2005).  
 
En annan del i Merleau-Pontys tankesätt att se på den egna kroppen är dess rymlighet. 
Thøgersen (2004) skriver att kroppens rymlighet är förankrad i dess handlingar i världen. Vid 
utförande av en handling innehåller kroppens rörelser direkt en referens till dess mål. Vidare 
kan vi aldrig ha makt över händelserna i livet men vi kan påverka vilken betydelse de får. Den 
egna kroppens rymlighet handlar alltså om vad och hur man handlar i bestämda situationer 
och har alltså inget att göra med var eller hur kroppen har det. Utifrån detta har Merleau-Pon-
tys uttryck ”bebo” uppkommit, hävdar Thøgersen. Att bebo rummet menas att vi handlar i en 
bestämd situation när det gäller till exempel vanor och aktiva val. Detta är intressant för den 
här studien då jag vill undersöka hur mina vanor och handlingar påverkar mitt utförande av 
musik i både övningsrummet och vid framföranden.   
 
Ett sista begrepp som tas upp i detta kapitel är kroppsschema. Thøgersen (2004) menar att det 
är ett uttryck för en kroppslig inställning till en bestämd situation. Vidare förklarar Gallagher 
och Zavi (2008) begreppet som ett system av sinnen- och muskelsamarbete som fungerar utan 
perceptuell övervakning. Thøgersen (2004) menar att Merleau-Ponty skiljer på positionsrym-
lighet som baseras utifrån en bestämd position i rummet, och situationsrymlighet vilket grun-
das på en specifik situation. 
 
Merleay-Ponty och hans kroppsfenomenologi ger relevans för denna studie då det är med 
kroppen och själen som utförandet av musik och dynamik utförs. I arbetet undersöker jag 
alltså mitt utförande och erfarande av dynamik med kroppen utifrån stycket Density 21.5. Jag 
vill alltså studera hur mina vanor i min vardagsmiljö påverkar min övning och erfarande av 
dynamik samt hur det påverkar mitt framförande. Precis som Thøgersen (2004) menar att det 
är genom vår kropp som vi upplever och ser världen är det också denna värld som tar utgångs-
punkt i studien.  
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras studiens metoder och dess för- och nackdelar. Därefter beskrivs det 
hur studien har designats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring etiska överväganden och 
studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod/er 
Syftet med studien är att få inblick i hur jag upplever dynamik vid utförande och när jag lyss-
nar i efterhand. För att komma underfund med frågeställningen har jag valt att använda mig 
av forskningsmetoderna loggbok samt ljud- och videoinspelning. 

3.1.1 Loggbok 
För att få fram hur jag erfar och tänkte i stunden har jag använt mig av loggbok. Bjørndal 
(2005) beskriver att syftet med loggbok är att skapa en djupare förståelse över händelser ge-
nom reflektion på papper. En fördel är att tid måste avsättas för att reflektera vilket gynnar 
den inre dialogen. Vid observationen kan detta medföra upptäckter som annars gått förlorat. 
Bjørndal (2005) framhäver att saker som forskaren känner och gör kan synliggöras genom 
denna metod. 
 
Det finns olika loggböcker. I en ostrukturerad loggbok menar Bjørndal (2005) att en öppenhet 
finns men den riskerar att mynna ut i långa texter som är svåra att kartlägga. I sin tur påpekar 
Johansson och Svedner (2006) vikten av att begränsa området i undersökningar för att de ska 
bli givande och möjliga att genomföra med den tid som finns. Genom att strukturera sin logg-
bok efter teman framhävs detta tydligare vilket underlättar i observationen menar Bjørndal 
(2005). Han beskriver olika varianter och nämner bland flera konfluent loggbok som jag har 
tagit inspiration av i denna studie. Utgångspunkten för den här varianten är tre teman, där tan-
kar, känslor och kroppsliga reaktioner kan lyftas fram. Anledningen till varför jag tog inspirat-
ion av denna beror på att jag undersöker mitt erfarande av dynamik, mina reflektioner kring 
erfarandet av dynamik och hur min kropp reagerar under utförande av dynamik.  
  
Enligt Bjørndal (2005) är syftet med att sammansmälta affektiva och kognitiva faktorer att 
minska inre konflikter och skapa effektivare inlärningsprocess. I denna form av loggbok syn-
liggörs kognitiva, affektiva och kroppsliga reaktioner menar Bjørndal. Detta är relevant för 
min studie då jag ska undersöka min medvetenhet kring dessa faktorer. Bjørndal påpekar 
också vikten av att anteckna snabbt för att inte riskera en felaktig observation. 

3.1.2 Ljud- och videoobservation 
I min studie har det varit relevant att göra ljud- och videoinspelningar med anledningen att 
kunna återuppleva stunden för att kunna reflektera över mitt erfarande av dynamik. Bjørndal 
(2005) framhäver svårigheter i att studera sig själv speciellt då personen i fråga är verksam i 
situationen samtidigt som denne ska memorera viktiga sinnesintryck. Denna metods fördel är 
att händelsen ”konserveras” och sinnesintrycket minskas menar Bjørndal. Inspelningarna 
finns alltid kvar och en möjlighet att pausa, spola tillbaka samt spela upp samma frekvens 
upprepande gånger. Många detaljer blir sparade och ger mig chans att se nya saker som an-
nars glömts. Bjørndal framhäver också att en grundlig faktainsamling ger bättre grund för stu-
dien. Om fakta noga samlas in under studien minskar risken att dess resultat baseras på tillfäl-
liga upptäckter. Resultatet blir därför mer trovärdigt.  
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Metodens nackdel är att det inte blir en exakt kopia av verkligheten, utan en representation 
påpekar Bjørndal (2005). Han hävdar att både kamerans och ljudkällans placering påverkar, 
och andra tekniska begränsningar gör att situationen inte heller blir samma. Då detta är en 
självstudie, kan jag först anteckna efteråt. Bjørndal menar att det är en fördel att kunna gå till-
baka och återuppleva stunden, trots att nackdelen med transkribering är tidskrävande. Däre-
mot kan vinsten, enligt Bjørndal, vara att en extra medvetenhet om vad och hur personen i 
fråga gör skärps till, vilket kan vara en fördel för personens framtida utveckling. 

3.2 Design av studien 
I den här delen beskrivs val av det musikaliska gestaltande projektet, hur jag valt att doku-
mentera, studiens genomförande, val av dokumenterande situationer, etiska överväganden och 
studiens giltighet samt tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Arbetets syfte är utifrån kroppens fenomenologi, att studera erfarandet av dynamik vid övning 
och framförande då jag har svårt med det. I denna studie vill jag alltså öva upp min förmåga 
att framföra dynamik och hur jag övar på det för att i efterhand se om det skett utveckling, 
men också hur utomstående faktorer som trötthet och motivation påverkade mitt övningspass 
samt aktivitet vid framförande. En annan faktor var att se om jag upplever samma dynamik i 
stunden som i efterhand. Därmed krävdes ett stycke med rikliga dynamiska skillnader. Därför 
valde jag stycket Density 21.5 av Edgard Varése som innehåller noggranna noterade dyna-
miska kontraster och karaktärer i hela flöjtens register. Tidigare har jag spelat stycket men 
blev då aldrig färdig. På så vis var det ett smart låtval, då tongreppen satt i fingrarna och all 
fokus kunde läggas på utförandet av dynamik.  
 
Stycket Density 21.5 har fått sin titeln av den kemiska beteckningen på metallen platinums 
densitet, alltså 21.5, hävdar Artaud (2009). En månad innan flöjtisten George Barréres pre-
miärkonsert i New York år 1936 med sin helt nya och specialgjorda platinumflöjt, mottogs 
detta stycke av Edgard Varesé med denna självklara titel. I en musikrecension hävdar hon att 
kompositören Varesé och flöjtisten Barrére var vänner. Under många år hade Barrére velat att 
Varesé skulle skriva ett stycke till honom vilket han till slut gjorde. Enligt Artahud var stycket 
inspirerat av elektronisk musik som Varesé annars höll på med. 
 
“Varesé does not write for the flute, he wrestles with it”, skriver Artaud (2009, s. 149). Enligt 
henne får flöjtister möjlighet att explodera och inte bara spela med den traditionella vackra to-
nen som annars används. Detta var helt nytt inom flöjthistorien och krävde annan form av öv-
ning för att snabbt kunna skifta karaktär och dynamik. Toff (2012) menar att Varése blandar 
exploderande dynamik och rytm, långa och korta toner, trioler och en reduktion av en melodi 
för att framhäva olika motiv. Både Toff och Artaud (2009) framhäver styckets starka dyna-
miska kontraster från fortissimo till subito piano i mellanregistret för att skapa en form av 
echo eller illusion av flera instrument. Olika karaktärer i flöjtens alla register används kombi-
nerat med skillnader i attack och intensitet på detaljerad nivå. Detta ger kompositionens struk-
tur menar Toff (2012). Det visar också vilka utmaningar i utförande av dynamik, karaktär och 
skiftande register utövaren förväntas snabbt kunna kontrollera. Med andra ord krävs övning i 
luft- och tonkontroll i alla register samt timing för att få alla bitar på plats. 
 
Med detta stycke i fokus utfördes studien under åtta veckor på hösten 2017 och bestod av två 
delar: 
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• Del ett bestod av sex veckor. Här studerade jag in stycket genom att öva fyra pass i 
veckan på tjugo till trettio minuter vardera. 

• Del två bestod av två framföranden som skedde inom studiens sista två veckor.	
 
För att studera hur jag erfor dynamik i övningssituationen, spelade jag i enlighet med min pla-
nering in korta bitar för att snabbt kunna ta ställning till hur jag upplevde att det lät. I studiens 
första del har jag medvetet valt redan vid studiens början att inte ha fokus på akustik, utan på 
hur jag skapar kontroll över utförandet av dynamik. Det är först i studiens andra del som 
dettar tar plats.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
I studiens två delar har alla övningspass och framförande videoinspelats. De två framträdan-
den skulle vara i ett litet respektive stort rum för att studera om mitt erfarande av dynamik 
ändrades vid de olika tillfällena. Loggboksanteckningar har också gjorts efter varje övnings-
pass och konsert. 
 
Studien har utförts i olika rum på Syddansk musikkonservatorium i Esbjerg och några fåtal i 
mitt föräldrahem i Skåne. För att skapa kontroll i övningsrummet har jag valt att göra kortare 
ljudinspelningar i stunden för att jämföra om mitt erfarande är samma vid utförandet i nuet 
som vid lyssning på inspelning. Dessa inspelningar har inte sparats då allt finns med i video-
inspelningen. 
 
Den andra delen av forskningen har jag valt ut ett litet respektive stort rum på Syddanskt mu-
sikkonservatorium för att kunna svara på frågeställning två. Det stora rummet var en konsert-
sal och det lilla rummet var konservatoriets lilla sal. Anledningen till att jag valde dessa rum, 
berodde på att jag ville behålla konsertkänslan då detta låg i fokus. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen 
I studiens första del fördes loggbok direkt efter varje övningspass där jag svarade på tre frågor 
som berörde: 
 

• Hur min dagsform påverkade mitt dynamikutförande. 
• Hur jag erfor inspelningen jämfört med när jag spelade. 
• Övriga funderingar. 

 
Under frågan ”övriga funderingar”, skrev jag tankar som uppstod i stunden. Fördelen var att 
det gick snabbt att anteckna reflektioner då jag kunde fundera under passets gång. Doku-
mentation kring tid, datum, och vilket av passen det var i veckan fördes noggrant med syftet 
att lättare kunna gå tillbaka under observations- och analysprocessen. På samma sätt anteck-
nade jag efter framträdandena. Skillnaden var dock att jag tvingades vänta tills konsertens slut 
innan jag hade chans att anteckna. För att jag skulle komma ihåg vad jag tänkte, gick jag tyst 
för mig själv igenom framträdandet och försökte komma ihåg upplevelserna med hjälp av 
stödord. I loggboken svarade jag på frågor som handlade om: 
 

• Vilken känsla jag hade innan framträdandet. 
• Min upplevelse av musik- och dynamikförmedling. 
• Rummets påverkan av utförandet av dynamik. 
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• Övriga funderingar.  
 
De enda gångerna jag övade på stycket, var under dessa fyra pass som jag valde att spela in i 
veckan. Det var inget planerat, utan blev så på grund av andra ramfaktorer. Passen skedde inte 
alltid fyra dagar i rad, utan anpassades från vecka till vecka. Övervägande av gångerna, 
skedde övningspasset på eftermiddagen och kvällen, vilket baserades på upplägget av min öv-
ning. Den första delen tog cirka trettio till fyrtio minuter per pass, med både inspelning och 
loggboksförande, vilket baserades på hur mycket tankar och tid jag hade till att anteckna. 
 
Under övningspassens gång gjordes kortare ljudinspelningar med mobilen och den fungerade 
som verktyg i stunden. Användandet skedde spontant eller vid upplevt behov. Inspelningarna 
skedde ofta fras vis, men också med längre partier efterhand. I övrigt har jag utanför studien 
spelat stycket för flöjtläraren Kerstin Thiele och professorn Henrik Goldschmidt. 
 
I båda delarna av studien har övningspassen och framförandena videoinspelats. Kamerans 
vinkel har för det mesta varit helbild med syftet att se hur jag samkörde min kropp med det 
dynamiska spelat i musiken. Det viktigaste för studien har varit ljudkvalitén, och därför spela-
des allt in med en Sony HDR-MV1. I denna blev ljudkvalitén bra, men nackdelarna var att ka-
meran inte har zoom-funktion och att det är en vidvinkelkamera vilket medförde att bildens 
portioner blev skeva. 
 
Tyvärr tvingades jag göra avvikelse från min forskningsplan på grund av sjukdom. Detta togs 
igen i samband med studiens andra del. En annan avvikelse var att jag fick chansen att fram-
föra stycket på en konsert i Ribes konstmuseum. Detta kunde dock bara ljud inspelas. Annars 
gjordes två framträdanden. Det ena, i konservatoriets stora sal, på en lunchkonsert där det 
fanns en del publik. Den andra i konservatoriets lilla sal, ett eget skapat tillfälle, med ett tiotal 
i publiken. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
För att bearbeta det insamlade materialet i del ett valde jag att läsa igenom loggboken. Jag 
gjorde först en grundlig genomläsning och sedan flera snabbscanningar. Under tiden skrev jag 
också ner tänkbara teman som baseras på återkommande mönster som jag la märke till i mina 
anteckningar. Dessa sorterades ut och landade i tre teman som låg till grund för transkribe-
ringen av videofilmerna. Vid observationen försökte jag genom kroppens fenomenologi se 
hur jag upplevde övningen i efterhand, hur jag erfor min övning och utförande av dynamik. 
Därefter har jag analyserat hur jag erfor övningen i observationen och jämfört det med mina 
loggboksanteckningar. Slutligen skrevs intressanta aspekter och reflektioner ner. Dessa 
aspekter och reflektioner grundas i tankar som uppkom i stunden när jag analyserade videofil-
merna utifrån de teman som uppkommit vid analysen av loggboken. 
 
Efter att jag var klar med första delen gick jag vidare till nästa. Analysen gick till på samma 
sätt. Under hela processens gång försökte jag ständigt återkoppla till frågeställningarna och 
syftet. För att få en enklare struktur i texten valde jag att skriva ner ämnen, exempelvis citat ur 
loggbok, i de olika temana för att komma ihåg vilka intressanta delar och reflektioner som jag 
fann. Därefter skrev jag ihop det till en reflekterande text. Detta arbetssätt underlättade att 
hålla fokus på relevanta tankar för studien. 
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att giltigheten ska visa sanningen i ett yttrande. Ett argu-
ment ska alltså vara försvarsbart, hållbart, övertygande och välgrundat. De påstår också att om 
en undersökning ska räknas som giltig ska resultatet visa det som undersökningen från början 
menas undersöka. Med detta i beaktande kan min studie betraktas som giltig eftersom jag i 
forskningsfrågorna framhävt att jag vill undersöka mitt erfarande av dynamik i övningsstadiet, 
vid konsert och hur akustiken påverkar erfarandet. Genom att fokusera på loggbokens frågor 
på studiens valda ämne har det här kunnat tas med i tankarna genom hela processen. Kvale 
och Brinkmann menar också att det är viktigt att giltigheten inte ska vara en produktkontroll 
utan ska genomsyra hela förloppet. 
 
Reliabiliteten eller tillförlitlighet som det också kan kallas för, handlar om att studiens resultat 
kan reproduceras av en annan forskare vid ett annat tillfälle menar Kvale och Brinkmann 
(2014). I min studie har forskningsfrågorna syftat på personligt erfarande av dynamik. Om 
studien skulle gjorts om på exakt samma vis av en annan person hade kanske några tendenser 
av svårigheterna varit samma. Att generalisera erfarandet av svårigheter som till exempel att 
spela svagt kan göras och det kan säkert framhävas liknande tankar av en annan forskare. 
Kvale och Brinkmann menar att en analytisk generalisering handlar om att göra en generell 
bedömning över ett resultat för att kunna placera det i en annan situation. Att utföra musik och 
tackla dess svårigheter är högst personligt. Med studien vill jag visa mitt erfarande. Det kan 
skilja sig från person till person och vissa upplevelser kan delas och andra inte. I mina ögon 
beror det helt på personens tankar, svårigheter och tidigare erfarenheter. 
 
Till sist vill jag ta upp om studiens etiska överväganden. Johansson och Svedner (2006) tar 
upp vikten av att en studie måste respektera de människor som deltar. Det är också viktigt att 
personerna som deltar har gett medgivande och kunna hoppa av om och när de vill. Johansson 
och Svedner kallar detta för forskningsetik och menar att detta är ett sätt att visa respekt för 
deltagarna i studien. Då detta är en självstudie har jag endast kunnat ta hänsyn till mig själv. 
Svårigheten med studien har däremot varit att förhålla sig till både rollen som musiker och 
forskare. Trots att studien genomfördes på hösten och analysen på våren, har en viss distans 
kunnat ställas till de olika rollerna. I och med mitt valda teoretiska perspektiv, fenomenologi 
och kroppens fenomenologi, är det svårt att inte ha tidigare erfarenheter i bakhuvudet. En di-
stans har försökts hållas, men förhållningssättet har varit att uppleva studien en gång till. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Under rubriken instudering- och gestaltnings-
process finner vi svar på studiens första fråga. Kapitlet är uppbyggt efter de teman som fram-
kommit under min analys, nämligen det aktiva örat, välmående och distraktioner samt nya 
upptäckter och reaktioner. Därefter följer studiens andra del, framförande, och besvarar den 
andra frågeställningen. Denna del har också utgått utifrån de teman som framkommit i ana-
lysen, nämligen motivation, kroppskontroll och erfarandet av dynamik. Hela kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av resultatet. 

4.1 Instuderings- och gestaltningsprocess 
I den här delen presenteras resultatet av studiens första del som har fokus på hur jag erfor min 
övning i dynamik och instudering av stycket Density 21.5 av Edgard Varése. Teman under-
stöds med citat från loggbok och mitt erfarande utifrån videoobservationen. 

4.1.1 Det aktiva örat 
För att kunna instudera studiens förvalda stycke Density 21.5 av Edgard Varése började jag 
från styckets början med en fras i taget. Mitt första fokus låg på att få till rytmen och få jämna 
samt exakta greppväxlingar. Därefter fokuserade jag på nyanserna. Efter ett tag i passet valde 
jag ut en del att göra ljudinspelning på för att höra hur det låter. Under denna första del av stu-
dien skriver jag återkommande i loggboken att jag erfar spel med överdriven nyansskillnad. 
När jag lyssnar på ljudinspelningen hörs det knappt någon skillnad. Detta kommenterar jag i 
loggboken och skriver att ”det verkar som jag bara tänker/läser att nyanserna ändras, men jag 
utför inte det” (Loggbok, 180917). Vid videoobservationen erfar jag mer dynamik i studiens 
andra vecka jämfört med den första. Det är också skillnad på passets början och slut. Från 
start märks det att jag inte är inne i musiken. Det tar ibland halva passet innan jag får flöde i 
tekniska bitar, klangliga delar och dynamiska skillnader.  
 
Efter några pass börjar jag att prata högt. Arbetssättet verkar hjälpa mig att reflektera över 
spelet. Det blev även en hjälp till att hitta vad jag skulle fokusera på och hur jag upplevde att 
musiken lät i övningen. Även vid videoobservationen har jag en upplevelse av att det för öv-
ningen vidare och det verkade som att jag har lättare för att fokusera och koncentrera min öv-
ning. Att sjunga fraserna kommer jag igång med cirka två veckor in i studien. Det fungerar 
som ett verktyg och är en hjälp till att ”banka” in dynamikerna i huvudet och för användandet 
av det yttre och inre örat. Sången är väldigt försiktig, tyst och oftast inte i någon karaktär. Vid 
slutet av studiens första del har jag mer pondus och karaktär i rösten. Men vad jag kan erfara 
av videoobservationen kan det utvecklas mycket mer. Däremot skriver jag i loggboken, i 
första passet där jag använder sången som ett verktyg i övningen: 
 

Idag sjöng jag först innan jag spelade. Då upplevde jag att sången hade större nyansskillnad än 
mitt spel. Därefter sjöng jag en del ur en fras, ett intervall med nyansskillnad, och spelade sedan. 
Resultaten blev bättre än förväntat. Upplevde att jag hade tydligare fokus, kunde lättare höra de-
taljer vilket kanske beror på att öronen bara behövde lyssna efter intryck och memorera. (Logg-
bok, 041017) 

Detta var en intressant upptäckt i studien för att använda det aktiva örat mer. För efter den här 
stunden var sången en del av övningen. I både loggboken och i videoobservationen framhävs 
det att dynamikutförandet blir bättre efter att jag har sjungit. Genom sången uppmärksammar 
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jag fler nyansskillnader jämfört med när jag spelar. Vid denna upptäckt gör jag också funde-
ringar kring varför och skriver detta i loggboken: 
 

Från att jag börjar sjunga och sedan ska spela tappar jag tydligen nyans. Jag behöver fundera 
vad det är som ”stör” för att komma vidare i min övning. Till exempel svår greppväxling, stort 
intervall etc. (Loggbok, 041017) 

I videoobservationen framkommer det att jag i min övning med ett aktivt öra oftast fokuserar 
på hur rytmen och klangen låter och inte på dynamiken. Det händer därför ofta att jag med en 
tydlig puls klappar eller sjunger den. Precis som vid sjungande av nyanser är detta också lite 
otydligt och inte så karaktäristiskt. En aspekt som uppmärksammas är att jag inte är övertygad 
om att det jag gör och hör är korrekt. Jag ser alltid en aning fundersam ut. När jag upplever att 
det är svårt, inte är nöjd med det jag hör, inte förstår vad jag gör fel eller spelar svaga nyanser, 
tittar jag upp i taket, vandrar med blicken eller blundar. Det verkar som jag inte litar på att det 
jag gör är rätt. 
 
Relativt tidigt i studien skriver jag detta i loggboken: ”Jag måste lära mig att reagera snabbare 
på dynamiken och faktiskt utföra till exempel ett diminuendo snabbt” (Loggbok, 051017). Det 
intressanta här är hur jag sedan går tillväga. Jag tar utgångspunkt i en fras som jag vill för-
bättra. Jag spelar den några gånger, tänker och tar om. Därefter spelar jag in, lyssnar och för-
söker förbättra det ytterligare. Själva idén fungerar men det är oftare att jag fokuserar på rytm 
och klang än på dynamik. Detta skriver jag också som en notation i loggboken. Min anledning 
är att jag vet hur jag ska öva rytm och klang vilket uppenbarligen inte är lika klart när det gäl-
ler dynamik. När jag väl koncentrerat övar dynamik har jag väldigt olika uppfattningar om hur 
jag erfar dynamiken. I början av studien sker inte många dynamiska skillnader, men ju närmre 
slutet jag kommer desto oftare kan jag hitta anteckningar som: ”det verkar som mina öron var 
aktiva idag” (Loggbok 101017) samt att jag ”upplevde samma nyansskillnad som när jag spe-
lade” (Loggbok, 071017). En utveckling kan ses från studiens början när jag enbart tänkte på 
nyanser och i slutet utförde jag dem.  
 
Något annat intressant sker i slutet av studiens första del då jag ofta skriver i loggboken att jag 
behövde hitta en bra koncentration för att kunna utföra dynamiken. Användandet av ljudin-
spelning som hjälpmedel ökar. Det går oftast bättre och jag hittar snabbare min koncentration. 
De dynamiska skillnaderna är oftast mest kontrasterande vid slutet av passet. Däremot är det 
alltid de svaga nyanserna som försvinner först. När fokus inte hittas erfar jag i både loggbo-
ken och vid videoobservationen att jag spelar i någon form av fortenyans. Jag spelar också 
mer och mer utantill. Utförandet av nyanser upplevs då som bra men saknar karaktär och 
flöde vilket jag erfor under videoobservationen. Mot slutet kommer också mer fokusering på 
gränserna om hur svagt eller starkt jag kan spela. I samband med detta hittar jag på förbere-
dande övningar till en fras för att utveckla övningen. 

4.1.2 Välmående och distraktioner 
En av mina frågeställningar i loggboken var hur min dagsform påverkade övningen. Det är ett 
flertal gånger som jag skriver att jag är trött, inte finner kroppens mittpunkt och att jag inte 
finner motivation. Dock har jag nästan lika ofta en positiv inställning till övningen. Jag skri-
ver att det går trögt men jag har en god vilja till att klara det. Under studiens gång kommer det 
dock fler och fler pass där jag skriver att jag får bättre koncentration efter en bit in i övningen. 
Enligt anteckningarna, står det att jag använder genomspelning av stycket och lyssnar på in-
spelning för att komma in i musiken. I loggboken noterar jag följande: ”Upplever att jag utför 
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dynamiken som står, men kollar ändå extra på några ställen för att väcka örat” (Loggbok, 
021117). Detta verkar vara ett arbetssätt som jag använder mig av för att lära min kropp att 
komma ihåg att utföra nyanserna, använda mina öron och lära mig musiken. Utifrån observat-
ionen tolkar jag denna process som att jag ska kunna stycket framlänges och baklänges för att 
det ska sitta i ryggraden vid konserttillfället. 
 
Ett samband mellan när jag har svårt att finna koncentrationen och kroppen framhävs i obser-
vationen. ”Min andning/stelhet/spändhet känns inte bra och jag har svårt med fokuseringen 
gör att jag blir stressad av att det inte fungerar. Då blir jag på dåligt humör” (Loggbok, 
131017). Detta skriver jag återkommande i studien. Vad jag kan erfara av texten och videoob-
servationen är att jag ser bekymrad ut om jag inte direkt kommer in i musiken. De gånger jag 
finner ”kroppens mittpunkt” och koncentration snabbt sker efter att jag har haft flöjtlektion, 
varit på konsert eller att jag allmänt känner mig inspirerad.  
 
I videoobservationen uppmärksammar jag att jag ofta ”vevar” med flöjten. Jag rör den övre 
kroppen mer jämfört med den undre. Jag står oftast med en stadig punkt på samma ställe. Min 
blick och ansiktsuttryck ser både fokuserat och bekymrat ut. Vid observationen erfar jag sam-
band mellan när jag upplever dålig klang när jag spelar ett tekniskt svårt ställe eller när jag 
upplever att något är fel. I loggboken har jag antecknat att jag inte kan få det att låta som jag 
vill men att jag inte vet varför och inte heller hur jag kan förbättra momentet. Det kan också 
vara när jag övar på en detalj som jag tar om upprepande gånger som aldrig blir bättre. I vi-
deoobservationen kan jag uppleva att jag ser förvirrad och osäker ut i ansiktet. Trots detta no-
terar jag ändå i loggboken att jag har en positiv inställning till lärandet och det är koncentrat-
ionen som tar ett tag att finna. 
 
En annan intressant detalj som framkommer vid videoobservationen är att jag alltid kollar på 
noterna, oavsett om jag övar en liten detalj, längre fraser eller lyssnar på ljudinspelningen. I 
slutet av studien förändras detta då jag allt oftare spelar utantill. På de allra sista passen spelar 
jag också hela stycket utantill. 

4.1.3 Nya upptäckter och reaktioner 
Den sista frågan i den första delen handlade om övriga funderingar som uppstår i stunden. Det 
har under studiens gång uppkommit flera reflekterande tankar. Från början har det handlat om 
vad jag behöver öva på och hur jag ska öva på det. En tanke som skrivs är att ”jag behöver 
kanske bestämma en specifik del som jag övar på innan passets sätts igång” (Loggbok, 
011017). Framförallt utifrån min loggbok framkommer en hel del reflektioner där jag försöker 
se och hitta samband mellan utförandet av dynamik och dess erfarande. I studiens början låg 
fokuset på detaljer i stycket. Mina reflektioner tenderar till att fokusera på mer tekniska bitar. 
Till exempel skriver jag att ”när jag går ner i nyans tappar jag intonationen” (Loggbok, 
100917) och att jag ”har hittat/förstått/tränat upp en bättre teknik för att spela stora intervall. 
Det handlar alltså om att ha så mycket kontakt med flöjtens munplatta med underläppen.” 
(Loggbok, 091017). Jag tolkar detta som att jag är medveten om vilka saker som jag behöver 
öva på, försöker se utveckling, om det blir bättre och om jag får ökad kontroll på att utföra dy-
namik.  
 
Invävt med dessa tekniska tankar tydliggörs också allt mer tankar kring hur jag ska framföra 
musik. Jag skriver ner noteringar om att jag lyssnat på olika flöjtister som framför stycket på 
både Youtube och Spotify. Vissa musiker gör vissa fraser annorlunda som att ha en fin och 
mjuk klang och andra har en hårdare och råare klang. Efter att jag ha märkt den här skillnaden 
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ställer jag också frågan till mig själv i loggboken om hur jag vill ha det. Ett tydligt svar om 
detta framkommer inte i mina loggboksanteckningar. Det som synliggörs är att ju längre in i 
studien jag kommer desto fler tankar kring framförande och förmedlingen av musiken upp-
kommer. Jag drar till exempel slutsatsen i loggboken att ”karaktär och dynamik hänger ihop” 
(Loggbok, 051017). Dagen efter den här slutsatsen skriver jag följande i loggboken: 
 

Att spela musik är som att berätta en del om sig själv fast man aldrig använder ord. Jag behöver 
därför inte vara rädd för att avslöja något eftersom publiken får bilda sig en egen uppfattning. 
(Loggbok, 061017) 

Detta citat tolkar jag som att när jag ska framföra musik måste jag ha något att berätta. Musik-
förmedlingen fortsätter i ett mer kroppsligt tänk. Jag erfar att jag försöker motivera mig själv 
att förmedla musiken med hjälp av kroppen. Vid videoobservationerna noterar jag att när jag 
spelar i svaga nyanser går jag ner med knäna för att göra mig mindre. Detta görs bara ibland 
och erfarandet från observationen är att mot slutet har jag mer fokus på musikens utförande 
och att spela det utantill. När jag spelar stycket utantill märks det att när jag är osäker på vissa 
delar tappar jag tempo och spelar mer vertikalt än horisontellt. Dynamiken som jag utför har 
många bra kontraster men styckets flöde försvinner och tenderar till att låta som en maskin. 
 
Det är inte bara slutsatser som dras utan en del frågor ställs också. Frågan ”hur ska jag minnas 
dynamiken?” (Loggbok, 021017) ställs i mitten av studien. ”Jag tror att jag kommer behöva 
vara lika noga med detaljer för att få till nyanserna vid instudering av ett nytt stycke” (Logg-
bok, 131017) är en annan tanke som också uppkommer. Det verkar som att jag försöker se 
samband med hur jag gör i studien och hur jag kan ta det med mig till min framtida övning. I 
slutet av hela studien antecknas också den här tanken: ”Med andra ord kanske jag behöver 
hålla igång mitt övande av dynamik” (Loggbok, 301017). Jag har erfarandet att jag vid både 
läsning av loggboken och videoobservationen oftast är medveten om mina tankar och reflekt-
ioner. Det verkar som jag tänker och reflekterar över saker men att jag inte alltid finner svar 
eller vet hur jag ska gå vidare.  

4.2 Framförande 
Här beskrivs resultatet och svar på den andra frågeställningen utifrån tre teman, motivation, 
kroppskontroll och erfarande av dynamik, som har varit utgångspunkten vid observationen. 
Teman understöds av loggbokens analys och erfarande vid videoobservationen. Uppförandet 
av stycket presenteras som framförande 1, framförande 2 och framförande 3. 

4.2.1 Motivation 
I den andra delen av studien var det tänkt att jag skulle ha två framträdande av stycket, men 
jag fick chansen att spela på en konsert tidigare vilket jag också gjorde. Därav fanns det nu tre 
olika versioner av mitt framförande där motivationen låg på olika nivåer. Vid utförandet av 
videoobservationen har jag gått efter hur jag presenterat stycket och vilken röst jag talar med. 
I framförande ett låter jag mycket positiv och glad. Jag gör dessutom en extra notering om att 
jag fick presenterat stycket med en tvist och fick publiken att skratta. Det verkar ge mig extra 
energi. I loggboken beskrivs att jag är nervös men att jag har det under kontroll. I framförande 
två låter jag också glad men jag låter inte lika självsäker. I loggboken skriver jag att jag inte 
har motivation till att spela, att nervositeten kom precis innan framförandet och att jag är tank-
spridd. På framförande tre låter jag fortfarande glad men min röst låter mer försiktig och knar-
rig. I loggboken skriver jag: ”Jag tänkte ständigt på att ”jag kan” för att peppa mig själv och få 
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upp motivationen” (Loggbok, 171117). Det intressanta är att jag var lite nervös inför alla upp-
trädanden men upplevde ändå att det var under kontroll. Utifrån mina anteckningar och efter 
videoobservationen, verkar det som att första framträdandet gick bäst med utgångspunkt i 
synpunkten energi och förmedling av musik.  

4.2.2 Kroppskontroll 
Generellt har jag en hyfsat bra kroppskontroll och framför stycket på ett bra sätt. Under första 
framförandet tappar jag koncentrationen vilket märks på slutet av fraserna då min intonation 
blir dålig. I loggboken skriver jag om hur mitt stöd upplevs som ”ryckigt” men att jag försö-
ker tänka på stabilitet och på kroppens centrum. Detta upplevs sedan i videoobservationen ge-
nom att klangen låter bättre och blir mer fylligt en bit in i stycket. Trots det skriver jag ändå 
om att erfarandet i det låga registret kräver mer jobb då det försvinner först jämfört med det 
höga registret. 
 
I det andra framförandet har jag svårt med styckets högsta ton och den ”vildaste” delen. I vi-
deoobservationen hörs det att tonen inte kommer utan bara ett skarpt luftljud. Jag löser det 
med att gå vidare och låtsas som att det ska vara så. I loggboken skriver jag att sakerna funge-
rade men att det lilla extra för att förmedla musiken på ett tydligare sätt saknades. Detta var 
också det framförandet som jag inte var motiverad till att spela. 
 
På det sista framförandet var allt kontrollerbart. Jag känner at jag kan stycket bra. Men jag gör 
ändå noteringar om att jag har mer att ge. På inspelningen syns det inte att jag är nervös, men 
jag upplever mig själv att jag ser en aning stel ut och står väldigt still. Trots detta framförs 
stycket på ett hyfsat bra sätt och jag får det helt enkelt till att funka. 

4.2.3 Erfarande av dynamik i olika rum 
Framförande ett gavs i Ribes konstmuseum i samband med Martin Luther-festivalen. I video-
observationen upplever jag att de svaga nyanserna försvinner. Jag har bra energi i den ”vilda” 
delen. Däremot blir ljudbilden grötig. Rummet har mycket efterklang och har tendens att 
skapa en hård ljudbild. I mina loggboksanteckningar efter konserten skriver jag att mitt låga 
register försvinner och därmed också nyanserna. Allmänt skriver jag att allt kan göras mer 
speciellt i de starkaste ”vildaste” partierna. Vidare har jag noterat att rummets akustik påver-
kade min klang till det bättre. Väggarna bestod av någon form av sten, golvet var i trä och det 
var högt i tak. Här var jag tvungen att ha mer luft och tydlighet i mitt spel för att det grötades 
ihop då efterklangen var lång. Trots detta har jag upplevelsen att jag kunde förmedla musiken 
och göra dynamik skillnaderna.  
  
På konservatoriets lilla sal gavs det andra framförandet. Vid videoobservationen upplevde jag 
att jag hade bra klang och att det var lätt för mig att hitta den. I styckets första del erfor jag de 
svaga nyanserna som för starka vilket blev bättre en bit in i stycket. Jag kom mer in i musiken 
efter ett tag men trots detta upplevde jag ändå att det fanns mer att ge. Speciellt på de ”vilda” 
partierna och på styckets sista fras. I loggboken skriver jag också om att det fanns mer att ge 
på både de svaga och starka nyanserna. Efter uppträdandet kände jag att jag hade kunnat ge 
mer på de ”vilda” partiet och spelat svagare på de mer spänningsfyllda partierna. Om rummets 
akustik som hade högt i tak, trägolv och en del möbler, skriver jag att den gav mig bra klang 
och att jag inte behöver tänka på något speciellt undertiden som jag spelar. Jag erfor alltså att 
akustiken inte var ett hinder. 
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Sista framförandet skedde inne i konservatoriets stora sal och här finner jag genast en riktigt 
god klang. I videoobservationen kan jag också höra att det tar några fraser innan jag är inne i 
musiken vilket märks på att kontrasterna mellan de olika nyanserna förbättras. Precis som vid 
andra framförandet finns det mer att ge på de ”vilda” partierna och på sista frasen. Mina sista 
anteckningar efter det sista framträdandet skriver jag liksom tidigare att jag har en upplevelse 
att jag kan ge mer. Det är det låga registret som jag får kämpa med vilket gör att jag först tap-
par nyanserna där. Till skillnad från de andra två framförandena var jag ganska skakig och 
nervös. Detta gjorde att jag fick upplevelsen att min kroppshållning och flöjten var skakig. Jag 
har också gjort anteckningar om hur jag var tvungen att anpassa spelet genom att vänta en ex-
tra sekund innan jag gick vidare på nästa fras då en lång efterklang fanns. Den här salen var 
stor, lång och väldigt hög i tak. Konservatoriets stora sal ligger i ett gammalt elkraftverk stat-
ion. Dock hade jag inte erfarandet av en lika hård ljudbild som vid framförande ett. 

4.3 Sammanfattning 
I studiens första del om instuderings och gestaltnings process framkommer det under perioden 
att jag hittar olika sätt att öva. För att förbättra mitt erfarande av dynamik och faktiskt utföra 
den använder jag mig av sång och ljudinspelning. Samtidigt som jag var försöker ha ett aktivt 
öra igång för att med hjälp av kroppens sinnen skapa kontroll och att förmedla musiken. Svå-
righeter som att hitta koncentrationen och komma in i musiken framkommer. Det tar oftast 
lite tid innan jag kommer på plats. Min utveckling i studien synliggörs i olika stadier. I den 
första delen har jag mer fokus på tekniska bitar som rytm, klang, och ”banka in” nyanserna. 
Detta mynnar sedan ut i att fokuset flyttas till att skapa musik och inte bara spela toner. Mitt 
erfarande av dynamik utvecklas men utav observationerna verkar det vara en färskvara som 
kräver underhåll. Det verkar som jag gärna stannar i min bekvämlighetszon och inte gärna vill 
tänja på gränserna. 
 
När jag framför stycket blir jag alltid nervös men det har under dessa tre tillfällen varit kon-
trollerbart. Stycket har kunnat framföras på ett bra sätt och jag har någorlunda lyckats för-
medla musiken. Däremot har jag upplevt vissa svårigheter på scen. Det som jag får kämpa 
med mest är det låga registret. Där tappar jag lättast min flexibilitet vilket i sin tur påverkar 
utförandet av dynamik. Precis som i övningsstadiet märks det även på scen att det tar ett tag 
innan jag kommer in i musiken. I observationen erfar jag ett bättre utförande av de dynamiska 
skillnaderna och med karaktär en bit in i stycket. Dock har jag själv kommenterat i både logg-
boken och efter videoobservationen att det finns mer att ge för att få ännu större dynamiska 
kontraster. 
 
Den akustik som jag ha spelat i har till viss del påverkat mitt framförande. I det första framfö-
randet upplevdes mycket efterklang och en aning hård ljudbild. Jag var därför tvungen att an-
passa mitt spel eftersom det grötades ihop. I mitt andra framförande upplevde jag en lätthet att 
finna klangen och att jag i övrigt inte tänkte mer på det. I sista uppträdandet fanns återigen en 
del efterklang med en mjukare ljudbild. Utifrån detta erfarande i dessa tre framförandena upp-
levs det inte som att akustiken distraherar mig utan nervositeten.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion kring resultatet utifrån tidigare forskning och littera-
tur som tidigare nämnts. Vidare framhävs mina egna reflektioner kring arbetets betydelse för 
mitt framtida yrke samt hur det kan gynna andra musiklärare. Hela kapitlet avslutas med tan-
kar om fortsatt forskning- och utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion 
I denna del diskuteras min musikinterpretation och övning utifrån kroppsfenomenologi, mu-
sikförmedling, erfarande av dynamik och akustik. 

5.1.1 Musikinterpretation och övning utifrån kroppsfenomenologi 
En av de första slutsatserna jag gjorde av studien var att det tar tid innan jag kommer in i mu-
siken och utför dynamiken. Precis som Toff (2012) nämner hur de dynamiska kontrasterna 
ökade i musiken på 1900-talet är det också ett exempel på styckets svårigheter. För att lösa 
svårigheten, använder jag sång som hjälpmedel. När jag sjunger, får jag med nyanserna men 
de försvinner när jag spelar på flöjten. Frågan som ställs är om det beror på bristande teknik, 
svårighet att få kontroll på luftflöde och läpp-position som Toff (2012) nämner, eller om det 
handlar om koncentrationsförmåga. Det konkreta som kan ses är att jag har en startsträcka, 
och behöver ladda upp innan jag är redo för utförandet. Mitt inre öra behöver väckas och 
finna samarbete med mitt yttre för att kunna framföra musiken och dynamiken. Frågan är, hur 
gör jag? Brunström (2015) pratar om hur en livsvärld alltid är tillgänglig med skillnaden att en 
medvetenhet inte alltid finns kring den. I det här fallet verkar det som att jag närmar mig med-
vetandet genom sången. På detta sätt kommer jag in i musiken och har därav lärt mig stycket 
bra. En anledning till att jag i starten av studien hade svårt med utförandet av dynamiken, kan 
bero på att min kropp inte var övertygad hur jag skulle göra. Denna säkerhet byggdes upp och 
gjorde att teknik och stöd och ambis fick gott samarbete. 
 
I resultatet upplevs oftast en varierad övning på stycket och dess svårigheter. Däremot fram-
hävs jag som försiktig. Om jag hade varit mer övertygande med de övningar och idéer jag 
prövar ökar troligtvis chansen till att startsträckan blir kortare. Min vardagsmiljö utifrån krop-
pens fenomenologis uttryck att-vara-i-världen som Thøgersen (2004) nämner, tenderar att 
vara osäker. Övar jag med osäkerhet kommer detta i största sannolikhet sitta kvar till framträ-
dandet. I studiens resultat framhävs det att jag sjunger nyanserat men med lite karaktär vilket 
förbättras mot studiens slut. Sammankopplingar kan göras med att jag alltid ser fundersam ut 
under övningen. Det verkar tyda på dåligt självförtroende precis som jag inte tror på det jag 
gör. Merleau-Ponty har tankar kring att vår existens blir präglad av bestämda rytmer och va-
nor enligt Thøgersens (2004) tolkning. Mina fundersamhetsuttryck gör mig osäker vilket i sin 
tur verkar påverka min kropp och en dålig vana har skapats. Att övertyga sig själv verkar vara 
svårt för mig då jag verkar vara osäker på vad som är korrekt. En vana att stanna i bekvämlig-
hetszonen finns och verkar grundas i vardagliga rytmer och vanor. Ett tydligt exempel på 
detta visas i resultatet att jag gärna fastnar i klang och rytm. 
 
Resultatet framkommer det att jag utvecklar ett sätt att öva på hur jag kan förbättra min dyna-
mik. Min problemställning var just att undersöka hur jag kan bli mer medveten om hur jag er-
far mitt utförande av dynamik. Det handlade ofta om att komma in i musiken och värma upp 
örat. Brunström (2015) beskrev Merleau-Pontys syn på livsvärlden som att den alltid är till-
gänglig, men för att den ska synas krävs det ifråga sättning och reflektioner. Med andra ord 
behövs frågan ”hur låter det?” alltid ställas för att skapa medvetenhet om vad jag gör. Flöjten 
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spelar inte sig själv. Utövaren behöver vara aktiv och skapa kontrollen. För att kunna utföra 
detta krävs det att jag hittar ett sätt att komma in i musiken. Det är i övningsrummet det ska 
ske så att det sitter i ryggmärgen vid framförandet. Det är bara fantasin som sätter gränser. Att 
falla i den negativa fällan är lätt och därför bör den positiva sidan alltid underhållas för att nå 
bättre och roligare resultat i övningen. 

5.1.2 Musikförmedling 
Studiens mål att bli bättre på och få ökad kontroll av dynamikutförande har varit tydligt. Nå-
got som inte har varit lika klart är hur jag tar mig dit och hur jag vet att jag är på rätt väg. Jag 
har tendens att fastna i tankar och gör mig själv osäker vilket framkommer i resultatet. 
Thøgersen (2004) framhäver att man inte kan ha makt över händelser men att man kan på-
verka dess betydelse och hur man handlar när händelsen har inträffat. Det viktigaste i detta 
stadie är att bli medveten om vad som hände och reflektera över vad som kan förbättras med 
målet i fokus. Vid instudering av ett nytt stycke oavsett om det handlar om rytm, dynamik el-
ler musikförmedling, måste jag övertala min kropp och min hjärna att ”såhär ska det vara”. 
För att spekulera i varför jag har svårt med detta kan bero på att jag är rädd för att göra fel. 
Jag vet hur jag vill ha det och när jag gör fel ska jag inte ge mig själv skam utan bara accep-
tera att det blev fel för att fokusera vidare på hur jag kan förbättra. Att prova sig fram och 
göra fel, borde vara en självklarhet för att hitta styckets karaktär som en del av instuderingen. 
Precis som Artahud (2009) citerar,”Varése does not write for the flute, he wrestles with it” 
(Artaud, 2009, s. 149), kräver stycket ett förmedlande av explosion för att fånga dess karaktär. 
Om en jämförelse skulle göras med styckets karaktär och min vardagsmiljö och personlighet 
framstår jag inte som den ”galnaste” typen. Trots att Bengtsson (2005) framhäver att den 
levda kroppen och själen bildar en helhet tror jag inte att jag personligen behöver vara galen. 
Min fantasi bör dock inte ha några gränser. Jag ska bara riva muren för att våga visa min fan-
tasi mer med kroppen och i spelet. 
 
En annan svårighet som framkommit i resultatet är hur mycket friheter jag har i min tolkning 
av musiken. Studiens utvalda stycke innehåller detaljerad information kring de dynamiska 
skillnaderna. Trots kompositörens noggrannhet har jag gjort min tolkning utifrån min var-
dagsvärld. Precis som framgår i resultatet reflekterar jag i övningsstadiet hur andra flöjtister 
framför stycket. Detta blir på ett vis mitt sätt att ”wrestles with my flute” för att få fram min 
version. Även om jag utgår från kompositörens instruktioner låter stycket antagligen inte ex-
akt som när flöjtisten George Barrére spelade. Även om den musikaliska tolkningen baseras 
på varje människas erfarenheter som Hultén (2011) nämner, verkar det ha betydelse kring hur 
just jag tolkar musiken. Jag upplever det dock fortfarande viktigt att ta hänsyn till kompositö-
rens tankar och idéer. Då mina erfarenheter påverkar min tolkning påverkar det också min 
personlighet. För mig innebär detta att jag har behov av att överdriva mina karaktärer och ny-
ansskillnader för att nå ut med min tolkning av musiken. För att förmedla musiken på det sätt 
jag önskar krävs det att jag i instuderingen övar det och inte bara tekniska delar. Om jag hade 
haft en annan personlighet hade jag kanske fått tänka annorlunda. Svaret i hur jag ska öva fin-
ner jag i min personlighet. Är det något som ligger utanför min bekvämlighetszon behöver jag 
övertala mig själv och kroppen till att det är såhär det ska göras.  
 
Utifrån vad studien visar, verkar det vara ännu viktigare att öva på att de musikaliska idéerna 
som finns, som dynamik, ska överdrivas. På ett vis kan musiken tolkas som en åsikt eller att 
något som jag vill berätta och för att inga missförstånd behövs extra tydlighet. Så fort nervosi-
teten slår in vid ett konserttillfälle, riskerar nivån på de musikaliska idéerna att ta skada och 
minska. Nervositeten kan vara sammankopplat med hur övningen på stycket har föregått. 
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Thøgersen (2004) tar upp begreppet kroppsschema som handlar om hur sinnen och muskler 
samarbetar. Om detta kroppsschema övats upp noga i övningsrummet, kan det vara enklare att 
ta fasta på väl stående på scen. Finns det i kroppen, går det förmodligen att sjunga. Detta tas 
också upp i Kalkandjievs (2015) studie, att sinnen ger feedback till kroppens röresler, instru-
ment och ljud som blir en guidning för musikern. 

5.1.3 Dynamikerfarning och akustik 
I min studie visade det första framförandet att akustiken skapade en hård ljudbild, men i de 
andra två fanns en mjukare. I Kalkandjievs (2015) forskning finns teorin om att bästa framträ-
dandet är när musikern anpassar sitt spelsätt utifrån att kommunicera med publiken utifrån 
bland annat akustiken. Är detta då ett tecken på att stycket inte är lämpligt att spela i alla aku-
stiker, eller har jag inte har tillräckligt med kontroll och expertis för att få fram rätt karaktär? 
Om det hade varit ett ensemblestycke hade dynamiken och karaktären blivit mer kontraste-
rande likt Papiotis et al. (2012) studie? I mitt resultat framkom det att mitt öra var mest aktivt 
utifrån en akustisk synpunkt, när efterklangen var lång. I Kalkandjievs (2015) studie framhävs 
några mönster i resultatet som att dynamikens bredd försvinner i rum med mycket efterklang. 
Detta är väldigt intressant medtanke på att mitt resultat visade att jag efter alla framföranden, 
hade upplevelsen att det alltid fanns mer att ge i dynamiska kontraster och i intensitet. Dessa 
upplevelser var inte bara efter framträdandena utan har också noterats i övningsrummet. 
 
Vidare i resultatet skrivs också om hur upplevelsen av nervositet distraherar mig mer än aku-
stiken. Det kan bero på en rädsla av att kroppsscheman som Thøgersen (2004) nämner, inte 
ska fungera. Beror det på att mitt inre och yttre öra inte samarbetar tillräckligt bra? Handlar 
det om min luft- och läppkontroll som Toff (2012) nämner, inte samarbetar? Eller är det en 
kombination av allt? Det verkar vara flera olika punkter som ska klaffa för att få ett framfö-
rande på plats. Utifrån denna diskussion, verkar det handla om anpassning i akustik, bra kon-
troll på luftflöde och läppar, det inre och yttre örat samarbetar för att få bra dynamiska kon-
traster. För att dessa kontraster ska framhävas krävs att dynamiken har karaktär vilket visades 
i resultatet. Det verkar handla om att ”wrestles with the flute” för att hitta styckets rätta karak-
tär som blir en del av interpretationen. 

5.2 Arbetets betydelse 
En viktigt upptäckt för mig i denna studie var att dynamiken och karaktärerna hänger ihop. 
Jag har inte aktivt eller medvetet tänkt på den slutsatsen tidigare. Det handlar inte bara om att 
spela nyanserat utan det handlar om att förmedla en känsla och karaktär. Det finns flera olika 
sätt att spela exempelvis tonen c i pianissimo. Med studien som utgångspunkt slog tanken mig 
att det handlar om dess situation och sammanhang. Precis som en människa påverkas av rum-
met och miljön krävs det också en tanke kring hur tonen c ska spelas utifrån sitt musikaliska 
sammanhang. Genom detta har jag upplevt hur den dynamiska och musikförmedlandet kan 
erfaras och kontrolleras till sitt uppsatta mål. 
 
Till andra musiklärare, och mitt framtida yrke, är min förhoppning att studien ger insikt i hur 
man instudering av ett stycke kan gå till och eventuella hinder som kan stötas på. Från att få in 
ton greppen, rytmen, dynamikerna till konsertklar version och förmedla musiken. Det handlar 
inte bara vad som ska övas, utan hur jag ska öva på det vilket jag upplevt vara svårt att se. 
Som blivande lärare anser jag, att ha insikt i svårigheter och hur en medvetenhet kan skapas 
för att i sin tur kunna komma runt hindret, är viktigt för en ökad förståelse. En musikalisk in-
lärningsprocess kan oftast bli abstrakt och svår att greppa tag om. Därav erfarar jag att proces-
sen är viktig. Anledningen vilar i att få framtida elever att bli medvetna om deras handlingar 
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och skapa kontroll, vilket kan mynna ut i självständiga elever. Viktigt att poängtera att denna 
studie inte ska ses som den enda sanningen. Människor är olika. Vi tänker och lär oss på olika 
vis. För att finna hur jag lär mig bäst, krävs det att våga testa nya strategier som inspirerats av 
andra, för att vidga sina vyer. Att testa olika metoder kring hur förbättrandet kring övning och 
musikförmedlandet kan ske, är bara fantasin och kreativiteten som sätter gränser. Jag hoppas 
därför att detta arbete ger inspiration kring hur man med enkla medel kan förbättra sig egen 
medvetenhet i övningen, för att utvecklas och kunna framföra musik på det sätt som önskas. 
Detta är i alla fall något jag vill förmedla till mina framtida elever. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Under detta arbete har jag blivit medveten om och lyckats tydliggöra hur jag med olika hjälp-
medel erfar och utför dynamik och musik. Det har också handlat om hur jag övar och de sam-
band som framhävts i studien mellan dynamik, karaktär och hur det i sin tur påverkar musik-
förmedlingen. För att undersöka ämnet ytterligare hade en intressant idé varit att pröva meta-
forers påverkan. Dessa metaforer hade kunnat ritas ner och används som rekvisita vid framfö-
randet för att förtydliga musikförmedlingen. I och med att arbetet har utgått från kroppens fe-
nomenologi hade kroppen kunnat användas på ett mer aktivt sätt. Utifrån Thøgersen (2004) 
där hon beskriver att kroppen och själen bildar en helhet, hade dessa metaforer kunnat fram-
hävas genom att rita ner sina tankar undertiden som stycket spelas, eller med kroppen röra sig 
till musiken. Till vår fördel finns det inspelningar på musiken och därav kan det vara bra att 
lyssna från ett annat perspektiv än när man spelar för att vidga vyerna. 
 
Inom detta forskningsområde hade ett tema kunnat undersökas kring hur sambandet mellan 
övning och konsert fungerar. Alltså undersöka hur övningen och inlärningsprocessen av musi-
ken går till för att se vilken grad det påverkar musikförmedlingen på scen. Förslagsvis hade 
det varit intressant att utgå från de begrepp som Thøgersen (2004) nämner nämligen kropps-
schema. Det handlar om hur sinnen och muskelminnen samverkar. Att befästa musiken i 
kroppen genom att använda sig mer av en aktiv kropp i övningen vilket i sin tur kan ge bättre 
kontroll vid framförandet. På något vis kan musikinterpretation påminna om att lära sig prata 
ett nytt språk. Vi behöver brottas med informationen, vrida och vända för ökad förståelse, och 
på något sätt få in det i kroppen innan vi kan prata flytande. 
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