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Sammanfattning 

Denna forskningsstudie tar utgångspunkt från oviljan att öva på sitt instrument och syftet är att 
undersöka de tankar och känslor som uppstår vid övning. I detta fall är det intonationsövning 
på tvärflöjt som står i fokus. I arbetet presenteras tidigare forskning och litteratur som berör 
övning, motivation, intonation och intonation på tvärflöjt. Materialet som använts till 
forskningsstudien har samlats in genom kontinuerligt förd loggbok. I resultatet presenteras hur 
olika hjälpmedel, rummet som övningen sker i och mående påverkar övningen. Resultatet berör 
även de känslor som uppstår vid övning och hur dessa känslor förändras under en längre tid av 
kontinuerlig övning. 
 
Nyckelord: fenomenologi, loggbok, intonation, övning, tvärflöjt 
 
 
Abstract 

This study is based on the unwillingness to practice on instruments and the purpose of the study 
is to examine the thoughts and feelings that arise during practice. In this case, the intonation 
practice on the flute is the focus. The work presents previous research and literature on 
practicing, motivation, intonation and intonation on the flute. The material used for the study 
has been collected through logbook. The result presents how different aids, the room in which 
the practice takes place and how the wellbeing affects the practice. The result is also about the 
emotions that arise during practice and how these feelings change over a long period of 
continuous practice. 
 
Keyword: phenomenology, logbook, intonation, practice, flute 
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Förord 
Trots att detta är ett arbete som vi musiklärarstudenter skriver var för sig så finns det mycket 
värdefull hjälp att få. Jag vill rikta en tacksam tanke till de studenter på Musikhögskolan 
Ingesund som tålmodigt har lyssnat på mina funderingar och kommit med kloka svar. Jag vill 
också tacka Philip Miller som varit min positiva och alltid stöttande handledare under detta 
projekt samt kursledaren Ragnhild Sandberg Jurström som förberett oss väl för detta skrivande. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Remember that strictly speaking no flute is in tune […]. 

ur Flute technique (s.10) av F. B. Chapman (1977) 
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1 Inledning 
I arbetets första kapitel presenteras en inledande text om det valda forskningsområdet. Därefter 
presenteras en närmare beskrivning av problemformulering, syftet med uppsatsen samt vilka 
frågeställningar som forskningsarbetet baseras på. 
 
1.1 Inledande text 
Det här arbetet baseras på en självobservation vid genomförandet av intonationsövning på 
tvärflöjt. Instrumentalundervisningen som jag har mött den, haft liknande upplägg på så sätt att 
tiden tillsammans för lärare och elev är begränsad till ett eller ett fåtal tillfällen i veckan. Den 
resterande tiden tillika den största delen av tiden, ska eleven öva själv utan lärarens stöd och 
vägledning. Därför är det av stor vikt att den egna övningen fungerar för eleven för att hen ska 
nå utveckling inom sitt instrumentalspel. Oftast tycker jag att min övning fungerar bra. Det 
känns givande och kul med den egna övning, men när det kommer till intonationsövningar 
känner jag ett starkt ointresse och en ovilja att öva. Detta forskningsarbete utgår ifrån från min 
nyfikenhet på den motstridiga känslan jag känner inför att öva intonation. 
 
1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
I detta arbete undersöker jag olika sätt att öva intonation, mina tankar kring intonationsövning 
i samband med övningen samt hur mitt förhållande till intonationsövning förändras under en 
längre period av regelbunden intonationsövning. Som studerande vid en musikhögskola har jag 
haft många år till att öva på mitt instrument. Jag har genom kulturskolan, gymnasiet, 
folkhögskola och musikhögskola, läger och kurser, varit i sammanhang där det har pratats om 
övning och vi elever har blivit uppmuntrade och uppmanade till att öva på egen hand. På så sätt 
har jag blivit van att öva och tycker för det mesta att det är intressant och lärorikt – förutom när 
det kommer till att öva intonation. Intonation är likt skalor, teknik, andning, vibrato med mera, 
en viktig byggsten i blåsmusikers musicerande som också måste övas för att förbättras. Ändå 
drar jag mig för att öva intonation. Därför vill jag under detta forskningsprojekt öva intonation 
och undersöka min ovilja att ta tag i denna övning. 
 
Ämnet övning är en vital och oundviklig del för alla som på något vis sysslar med musicerande, 
både professionella musiker och hobbymusiker, studenter vid musikerutbildningar och för 
musiklärare. Övandet är en viktig del för att kunna utvecklas som musiker och som 
instrumentallärare. En instrumentallärare bör ha kunskap om övning, dels för att kunna utveckla 
sitt eget spel och dels för att kunna förmedla kunskap kring övning och inspirera sina elever till 
övning. Inom musiklärarutbildningen diskuteras det i undervisningen att det kan vara en 
utmaning för instrumentallärare att få sina elever att öva mellan lektionstillfällena. Egentligen 
är det inte så konstigt att inte vilja öva. Att öva innebär ofta att upprepa det du inte kan ända 
tills du behärskar det. Den som övar måste gång på gång stå ut med att misslyckas, höra och 
uppleva att det blir fel och trots det ha krafter att fortsätta riskera att misslyckas igen, ända tills 
den blir rätt. Genom att undersöka mitt obehag mot intonationsövning kommer det här arbetet 
bidra till ökad förståelse kring dessa känslor, när och varför de uppkommer. Att 
medvetandegöra dessa känslor kan bidra till kunskap och strategier kring hur de kan hanteras. 
Utan att ha några större belägg för detta påstående så tror jag att alla känner obehag inför att 
öva något specifikt område. Genom denna forskning hoppas jag få kunskaper om hur elever 
som tycker det är obehagligt att öva känner och tänker, med målet att kunna hjälpa eleven till 
att få ett bättre förhållande till sin egen övning.  
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Detta arbete kommer även att bidra till större kunskap om hur tvärflöjtister kan öva intonation. 
Intonationsövning är ett område som jag har upplevt underprioriterat i jämförelse med att till 
exempel öva skalor. Det finns mängder med litteratur, tekniker och konkreta tillvägagångssätt 
hur en tvärflöjtist ska göra för att öva skalor och fingerfärdighet. När det kommer till intonation 
minskar antalen övningar, övningsböcker och handfasta tips.  
 
Forskningsprojektet utgår från intonation inom den västerländska konstmusiken, då det är den 
genren som är min huvudsakliga kunskaps- och utbildningsområde. Val av tvärflöjten som 
instrument baseras på att det är mitt huvudinstrument och det musikinstrument jag har störst 
intresse för och kunskap om. Syftet med denna självobservation är att undersöka hur jag kan 
öva intonation samt synliggöra mina tankar och reflektioner kring intonationsövning under en 
längre period av regelbunden övning. Frågeställningarna för denna studie är följande: 

 
• Vilka tankar uppstår vid intonationsövning på tvärflöjt?	
• Vilka intonationsövningar upplevs mest givande?	
• Vilka faktorer påverkar övningspassens kvalitet?	
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2 Bakgrund 
I arbetets andra kapitel presenteras tidigare forskning och texter som på olika sätt berör ämnena 
Intonation, Övning och motivation och tvärflöjtens Instrumentspecifika förutsättningar. För att 
fånga tankar och känslor vid intonationsövning har studien ett fenomenologiskt perspektiv. En 
närmare beskrivning av det fenomenologiska perspektivet under rubrikerna Fenomenologi och 
Livsvärld. 
 
2.1 Områdesorientering och tidigare forskning 
2.1.1 Intonation 
För att närma sig ämnet intonation kan det vara bra att göra det genom att först reda ut vad ljud 
är. Alla ljud omkring oss består av så kallade ljudvågor. Sundberg (1989) skriver att dessa 
ljudvågor är tryckförändringar i luften som fångas upp av våra öron. Om ljudvågornas rörelse 
är oregelbundna uppfattas ljudet som brus eller buller, men om ljudvågorna består av 
regelbundna vågor uppfattar vi det som en ton. Ju snabbare ljudvågorna rör sig, desto högre blir 
tonhöjden och ju långsammare ljudvågorna rör sig desto lägre blir tonhöjden. Dessa ljudvågor 
mäts i antal svängningar per sekund och skrivs i en enhet som kallas hertz (förkortas Hz).  
 
Stainsby och Cross (2009) skriver att människan använder sig av olika tonhöjder i talet, när vi 
pratar med varandra. I Europa är det till exempel vanligt att röstens tonhöjd stiger mot slutet av 
meningen vid en fråga. I musiken är tonhöjden mer exakt än i talet och trots att den mänskliga 
rösten saknar förbestämda tonsteg, skriver Stainsby och Cross, så bygger musik i olika kulturer 
världen över ofta på förutbestämda skalor och tonsteg som den musicerande måste förhålla sig 
till i sitt musicerande. Intonation inom musik är när den musicerande förhåller sig och anpassar 
sig till de förbestämda tonstegen. Bigerstam (2012) skriver att intonation är aktuellt främst vid 
sång och vid användning av instrument som ”saknar ett komplett förråd av i förväg fixerade 
tonhöjder” (Bigerstam, 2012, s. 7), till exempel bandlösa sträng- och stråkinstrument. 
Intonation är även aktuellt vid användning av olika blåsinstrument där varje enskild ton kan 
varieras i tonhöjd, men då något begränsat.  
 
En oktav är ett bestämt intervall mellan två toner. Till exempel är tonen a1 (ettstrukna a) 440 
Hz. Om antalet svängningar fördubblas får blir det 880 Hz, vilket är oktav upp. Denna ton heter 
då a2 (tvåstrukna a). Om vi däremot utgår från a1, 440 Hz och halverar antalet svängningar per 
sekund till 220 Hz hamnar vi tonen a (lilla a) som ligger en oktav under a1 (Oktav, u.å.). En 
skala är de bestämda tonsteg som en oktav är indelad i, menar Stainsby och Cross (2009). Hur 
olika musikkulturer delar in oktaven varierar. Inom den västerländska kulturen bygger musiken 
oftast på den diatoniska skalan där oktaven är uppdelad i åtta tonsteg. Inom andra musikkulturer 
runt om i världen finns det andra skalsystem och andra uppdelningar av oktaven, i Indien 
används till exempel skalsystem som heter raga. Därför kan en människa som är van att lyssna 
på den västerländska musikens tonspråk uppleva indisk musik som falsk, trots att den är korrekt 
spelad (Stainsby & Cross, 2009). Men vi behöver inte åka så långt som till Indien för att uppleva 
en korrekt spelad melodi som falsk. Till exempel inom den svenska folkmusiken är det vanligt 
förekommande med så kallade kvartstoner, som för ett ovant öra kan upplevas som falska toner. 
 
Vid musicerande innebär intonation även att anpassa sig till sina medmusikanter. Om två 
tvärflöjtister försöker spela samma ton men inte riktigt lyckas hitta en gemensam tonhöjd, med 
samma Hz, så ”krockar” ljudvågorna med varandra och det upplevs som att tonerna skaver mot 
varandra. När flöjtisterna genom att korrigera sina tonhöjder hittar en gemensam tonhöjd, så 
slutar tonerna skava mot varandra och klangen upplevs som den vilar, enligt Bigerstam (2012). 



8 
 

Genom att lyssna efter om tonerna skaver mot varandra eller om klangen vilar kan de 
musicerande intonera mot varandras stämmor.  
 
Intonation är en kulturell och social norm som enligt Nationalencyklopedin bedöms med orden 
ren intonation eller falsk intonation (Intonation, u.å.). Även Bigerstam (2012) tar upp denna 
aspekt av intonation och skriver att dessa begrepp, rent eller falskt, är högst relativa begrepp. 
Det Bigerstam menar är att ren eller falsk intonation beror på det ideal och de lyssnarvanor som 
råder inom den specifika musikkulturen eller musikstilen som det musiceras inom. Vad som 
anses rent eller falskt kan även bero på hur känslig individen som lyssnar är för variationer i 
tonhöjden. 
 
Vad som är tonens rätta tonhöjd påverkas alltså av den kultur som musiken spelas i. Inom 
samma musikkultur finns det även små, men betydande skillnader när det kommer till 
intonation. Toff (1996) skriver att för bara 150 år sedan fanns stora regionala skillnader i den 
västerländska konstmusiken för hur högt eller lågt musikerna stämde sina instrument. Nu för 
tiden, skriver Toff, finns det en internationell standard som säger att tonen a1 är den ton som är 
440 Hz. Men även från denna bestämmelse finns undantag, fortsätter Toff och exemplifierar 
med att orkestern Boston Symphony Orchestra i USA, har bestämt att de spelar med 442 
svängningar på tonen a1. Trots dessa exakta bestämmelser rörande antal svängningar per 
sekund måste en musiker ständigt anpassa och korrigera tonens intonation till melodiernas och 
harmoniernas rörelser i musiken. Toff förklarar detta genom att skriva att det inte bara finns en 
rätt tonhöjd på till exempel tonen f# (fiss), utan vad som är rätt tonhöjd kan variera beroende 
på den musikaliska kontexten, alltså melodin och harmoniken. När till exempel tonen f# 
intoneras i förhållande till en stämapparat ska tonen mäta 740 Hz för att stämapparaten ska visa 
att tonen är ”rätt”, men när f# används som en ledton i G-dur ska f# ha snäppet ljusare tonhöjd 
än 740 Hz och när f# används som den tredje tonen i D-durskala ska antalet hertz hamna något 
under 740 Hz.  
 
2.1.2 Övning och motivation 
Det finns mycket litteratur kring ämnet övning och det har skrivits böcker om övning för olika 
musikinstrument ända sedan 1700-talet, skriver Jørgensen (2004). Historiskt sett har dessa 
böcker ofta varit baserade på författarens egna åsikter och erfarenheter. Ett sådant exempel från 
tvärflöjtens värld är boken On Playing the Flute som är skriven av den tyska flöjtisten Johann 
Joachim Quantz (1697–1773) år 1752. Den empiriska forskningen inom övning började dock 
bedrivas i början av 1900-talet, men då med en blygsam start, skriver Jørgensen (2004). Det är 
först under de senaste 40 åren som forskning om ämnet övning har ökat stadigt. Den empiriska 
forskning som har bedrivits har oftast varit inriktad på den enskilda instrumentalövningen som 
sker inom den klassiska västerländska musikgenren. 
 
Jørgensen och Hallam (2009) menar att övandet är en central del i all musikalisk förmåga, 
kunskap och utveckling. De skriver även att instrumentalister och sångare förväntans öva 
regelbundet. Så vad är då övning? Enligt Jørgensen (2004) innebär övning att lära sig själv och 
att vara sin egen lärare. Jørgensen menar att övning innebär att ge sig själv uppdrag som ska 
genomföras samt övervaka hur väl det självtilldelade uppdragen genomförs. Att öva innebär 
alltså att den övande ansvarar för planering och förberedelse innan övningen, genomförande 
och observation av övningen samt utvärdering av den genomförda övningen. För att reda ut vad 
övning innebär skriver Jørgensen och Hallam (2009) om två olika delar av övningen: kvantitet 
och kvalitet. Kvantitet innebär den mängd tid som musikern lägger på övning. Ju mer tid en 
människa ägnar sig åt en aktivitet, vilken det än är, desto bättre blir hen på det. Mängden 
övningstid beror på hur ofta musikern övar och hur länge varje övningspass varar. För att nå 
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utveckling på ett instrument räknas inte bara mängden tid som läggs på övandet. Hur mycket 
den som övar utvecklas beror även på vilken kvalitet den genomförda övningen har. Jørgensen 
och Hallam skriver att det kan vara svårt att säga exakt vad som är kvalitativ övning, men de 
kommer fram till att den som övar måste ha motivation till att öva, kunskap om 
övningsstrategier samt ha de psykiska resurserna som krävs för att kunna genomför övningen. 
Jørgensen (2004) lyfter speciellt fram betydelsen av att den som övar bör ha ett tydligt uttalat 
mål med varje övningspass för att övningen ska bli givande och effektiv. 
 
Övningen i sig är inte alltid motiverande, en musiker måste hitta sina egna strategier för att 
finna motivation till att öva, menar Hallam (2009). Motivation är ett komplext ämne, skriver 
Hallam, och det är olika vad som motiverar den musikövande. Olika personlighetsdrag kan ha 
inverkan på motivationen. För att bli motiverad kan individen till exempel vilja nå framgång, 
känna nyfikenhet eller sträva efter självförverkligande. Enligt Hallam reagerar alla människor 
olika på utmaningar och motgångar. När den som övar möter ett hinder i sin övning kan hen 
antingen ge upp eller bli motiverad till att övervinna hindret. Det är en svår balansgång att hitta 
de rätta utmaningarna för att nå utveckling, skriver Hallam. Om utmaningen är för lätt kommer 
det snabbt att bli tråkigt men om utmaningen istället är för krävande uppstår istället ångest och 
oro. Möjligheten att klara olika hinder och att nå ett utsatt mål beror, enligt Hallam, mycket på 
individens egen självkänsla och självbild. När ett hinder uppstår gör varje individ en bedömning 
hur troligt det är att hen når målet och avväger om eventuella uppoffringar är värda målet. Enligt 
Hallam har alla olika självförtroende som påverkar denna bedömning, hur troligt och hur väl vi 
kommer att klara av en utmaning. Hallam menar också att om individen har nått ett mål med 
framgång så påverkar det individens självkänsla och motivation att övervinna kommande 
utmaningar och nå framtida mål, på ett positivt sätt. Om individen inte lyckas nå sitt mål 
minskar motivationen att övervinna nya hinder som uppstår. 
 
2.1.3 Instrumentspecifika förutsättningar 
Galway (1982) hävdar att flöjtens utveckling tog sin start för flera årtusenden sedan och att 
flöjten blev ett instrument som har funnits, och fortfarande finns, i varje kultur, genom hela 
mänsklighetens historia. Det finns flöjter i många olika former, storlekar, material och spelsätt, 
till exempel panflöjt, blockflöjt, säljflöjt och tvärflöjt, bara för att nämna några. Det dessa flöjter 
har gemensamt trots deras olikheter, menar Galway, är att de alla är ett ihåligt rör som flöjtisten 
blåser i på ett sätt som gör att luftstrålen klyvs. När luftstrålen klyvs vibrerar luften inne i flöjten 
på ett sätt som göra att ljud uppstår. I Snows (2006) avhandling är det luftstrålens betydelse som 
är det första som tas upp, när han skriver om intonation på en tvärflöjt. Om flöjtisten blåser en 
luftstråle högre upp i förhållande till flöjtens embouchurehål (se bild nedan), blir tonhöjden 
högre och omvänt, om flöjtisten blåser en lägre luftstråle i förhållande till embouchurehålet så 
blir också tonhöjden lägre. Förutom luftstrålens riktning är även luftstrålens hastighet 
avgörande för tvärflöjtens intonation. När luftstrålens hastighet ökar stiger även tonhöjden och 
när luftstrålens hastighet minskar så sjunker tonhöjden. Förutom luftstrålens hastighet och 
riktning så skriver Snow även att flöjtisten måste förhålla sig till hur varje enskild ton är 
intonerad på tvärflöjten. Beroende på hur tvärflöjten är byggd, hur stora tonhålen är och var 
tonhålen är placerade på tvärflöjten, påverkar flöjtens intonation. Hur tvärflöjten är byggd är en 
kompromiss för att alla toner ska ha så bra grundintonation det går, utan att någon enskild ton 
ska mista intonationen helt. Vissa toner har på grund av tvärflöjtens design hög intonation och 
andra toner har låg intonation. Detta måste flöjtisten lära sig att hantera genom att hela tiden 
justera och anpassa luftstrålens hastighet och riktning beroende på vilken ton som ska spelas. 
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Intonationen på en flöjt går även att justera genom att ändra dess längd. Galway (1982) skriver 
att alla flöjter fungerar efter samma princip, längre flöjt – lägre ton, kortare flöjt – högre ton. 
Den moderna tvärflöjtens längd går att justera på två ställen, skriver Snow (2006). Det ena sättet 
är genom att ändra positionen på korken som sitter längst ut, inuti munstycket (se bild ovan). 
Korken behöver sällan justeras. Det andra stället där flöjtens längd, och där med intonation kan 
justeras, är genom att dra ut munstycket några millimeter från flöjtens mellanstycke. Snow 
skriver att denna längd kan röra sig mellan 3 millimeter upp till 15 millimeter, beroende på 
flöjtistens individuella embouchure och hur just det flöjtmärket som används är designat. 
Embouchure är läpparnas allmänna kondition hos en blåsmusiker samt hur läpparna och de 
kringliggande musklerna anpassar sig och används vid spel av blåsinstrument (Embouchure, 
u.å.).  
 
Toff (1996) skriver även att rumstemperaturen påverkar tvärflöjtens intonation. Luftens 
temperatur påverkar tonhöjden på blåsinstrument eftersom luftens tyngd förändras med 
temperaturen. Vid varmare temperatur rör sig molekylerna mer vilket i sin tur gör att luften och 
flöjtens material påverkas, vilket har inverkan på intonationen. När det är varmare stiger 
instrumentet i tonhöjd och när temperaturen sjunker så sjunker även instrumentets tonhöjd. 
 
2.2 Teoretiskt perspektiv 
2.2.1 Fenomenologi 
Fenomenologi kommer från ordet fenomen. Ordet fenomen härstammar i sin tur från ett 
grekiskt ord som betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 2005; Fenomen, u.å.). Inom 
fenomenologin ligger intresset på det objekt som visar sig, men även ett intresse mot att det är 
någon, ett subjekt, som objektet visar sig för, skriver Bengtsson (2005) och menar att 
”fenomenbegreppet innesluter därför ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt” 
(Bengtsson, 2005, s. 12). Fenomenologins kärna är alltså strävan efter att studera föremål, 
objekt och fenomen på det sätt som de uppfattas av den individ som observerar. 
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De första tankarna som la grunden för dagens fenomenologi började redan på 1700-talet i 
Tyskland, men den moderna betydelsen som ordet har idag, tog fart under 1900-talets början 
(Fenomenologi, u.å.). Enligt Bengtsson (2005) är den fenomenologiska teorin mångfasetterad 
och existerar idag i många olika varianter. I begreppet finns det ändå gemensamma byggstenar 
som är grunden för den fenomenologiska teorin. Fenomenologin har en vilja att vara så trogen 
individens personliga tolkning av verkligheten som det bara går. Bengtsson förklarar 
fenomenologin även som en reaktion mot andra vetenskapliga teorier och ismer, till exempel 
konstruktivism, behaviorism, strukturalism, med flera. Dessa teorier kan anklagas för att vara 
alltför stelbenta och fyrkantiga som endast följer färdiga regler och metoder. Detta kan leda till 
att forskningen blir reduktionistisk, vilket kan göra att forskningsresultaten blir grovt 
generaliserande och ger endast en förenklad bild av verkligheten. Inom dessa forskningsteorier 
finns en risk att forskaren förlorar tingens och fenomenens variationsrikedom och mångfald, 
vilket enligt Bengtsson leder till att det blir ett för stort avstånd mellan vetenskapens resultat 
och den upplevda verkligheten. Vetenskapen förlorar då sin betydelse för det dagliga livet. 
 
2.2.2 Livsvärld 
Inom fenomenologin är det av stor vikt att på ett så troget sätt det går undersöka företeelser, 
ting och fenomen. Det räcker alltså inte med att bara beskriva det som betraktas. Det som 
forskaren har betraktat bör även förstås och tolkas utifrån sin egen kontext, skriver Bengtsson 
(2005). Bengtsson exemplifierar med att skriva att muslimer bör förstås på sin egna villkor och 
inte försöka tolkas ur en kristen världsbild. För att beskriva den kontext som subjektet befinner 
sig i används begreppet livsvärld. Livsvärlden är den subjektiva och relativa värld som 
individen lever i. Så länge vi är i livet kan vi aldrig undslippa vår livsvärld, menar Bengtsson. 
Livsvärlden finns alltid där och påverkar individens intryck, tolkningar och handlingar. Det är 
den konkreta verkligheten som var och en av oss förhåller oss till genom livet. För att beskriva 
livsvärlden skriver Bengtsson att den både är fysisk och kulturell. Vi befinner oss i en konkret 
och fysisk värld som även är laddad med kulturella värden. Fysiska föremål skapas av 
människor i ett sammanhang och för ett speciellt syfte, då fylls de med kulturella värden. En 
kyrka är till exempel inte bara en byggnad utan är även laddad med ett estetiskt värde och är 
för dem som är troende även laddat med ett religiöst värde. I och med det kulturella har 
livsvärlden även en social och historisk dimension. Bengtsson skriver att livsvärlden är en social 
värld med ting som skapas och organiseras av människor. Åsikter, värderingar, föremål, 
traditioner och så vidare, konstrueras, förändras och traderas mellan människor.  
 
Bengtsson (2005) behandlar ytterligare en variant av begreppet livsvärld. Bengtsson skriver att 
vi kan befinna oss i olika världar, till exempel vardagsvärld, drömvärld, konstvärld, 
vansinnesvärld, religiös värld, lekvärld, och så vidare. Varje värld är en variant av 
vardagsvärlden men som innehåller ”avgränsade och sammanhängande upplevelseområden 
med sin egen stil och verklighetskaraktär” (Bengtsson, 2005, s. 28). Vardagsvärlden är enligt 
Bengtsson, utgångspunkten och den ursprungliga livsvärlden som vi inte lämnar utan vidare 
och som vi alltid återvänder till. Vardagsvärlden är vår naturliga grund där vi är praktiska och 
verksamma individer och där vi utför övervägda handlingar med fokus på livet med dess krav 
och utmaningar. För att träda in i en annan värld krävs det ett språng, ett språng som vi dock 
utför ofta, till exempel när vi läser en sagoberättelse tar vi ett språng in i fantasins värld. 
 
Genom vår fysiska kropp har vi tillgång till världen och det är genom kroppen vi upplever våra 
livsvärldar, skriver Bengtsson (2005). När kroppen förändras, till exempel på grund av ålder, 
sjukdom eller återvunnen hälsa, så förändras även vårt förhållande till världen. Vi kan även 
genom att lära oss att använda föremål omforma och utvidga vår livsvärld, till exempel genom 
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att använda glasögon, lära sig köra bil eller börja använda rullator. Detta förklaras vidare på 
bästa sätt av Bengtsson: 
 

Att införliva ett ting med kroppen innebär att en vana bildas. Till en början finns en 
distans mellan kroppen och tinget. Tinget erfars då som ting, men när distansen 
successivt övervinns, försvinner tingkaraktären och det upplevs inte som skilt från 
kroppen. Att skriva med en penna förutsätter att pennan inte upplevs som ett ting. Ju 
mer den framträder som ting, desto svårare är det att skriva med den. (Bengtsson, 
2005, s. 26) 

 
Carlsson (2005) skriver om livsvärlden i förhållande till individens egen självbild. Carlsson 
menar att individens tolkning av verkligheten påverkas av individens tidigare erfarenheter och 
att det gör att tolkningen blir selektiv. För varje människa är det av stor vikt att ha en självbild, 
oavsett om denna självbild är positiv eller negativ. Det är bättre med en negativ självbild än 
ingen alls, menar Carlsson. Individen har en strävan att alltid upprätthålla och bekräfta sin egen 
självuppfattning genom sin tolkning av omvärlden. Tolkningen som individen gör av 
verkligheten vrids för att passa och bekräfta den egna självuppfattningen. Genom att tolka 
omvärlden utifrån målet att alltid bekräfta självuppfattningen ges livet en riktning och det blir 
lättare att förutse sitt eget handlande, menar Carlsson. Denna åsikt delas även av Hallam (2009), 
som även skriver att vilja att behålla en varaktig självbild kan i vissa fall bli självförgörande, 
till exempel för att individen vill minska sin egen ansträngning. 
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3 Metodkapitel 
I arbetets tredje kapitel presenteras val av metod för dokumentationen av den genomförda 
intonationsövningen, när och hur denna dokumentation skedde samt en förklaring av hur 
materialet sedan har bearbetats. Sist i kapitlet behandlas etiska överväganden samt studiens 
tillförlitlighet. 
 
3.1 Beskrivning och motivering av metod 
För att dokumentera tankar och reflektioner om intonationsövning har loggbok förts. Nedan  
kommer en närmare presentation och motivering av loggbok som dokumentationsform. 
 
3.1.1 Loggbok 
Enligt Bengtsson (2005) intresserar sig fenomenologin för den enskilda individens upplevelse 
av ett fenomen eller ett föremål. För att kunna studera min upplevelse kring intonationsövning 
har jag därför valt att föra loggbok som dokumentationsform. Bjørndal (2013) skriver att 
loggboken är ett sätt att dokumentera våra egna tankar och reflektioner och menar att den som 
skriver loggbok ges möjligheten att prata med och lyssna på sig själva. Loggbok som metod i 
detta arbete har fördelen att det som skrivs i loggboken kan vara personligt och oreflekterat. 
Bjørndal menar nämligen att en loggbok i första hand ska ses som ett privat dokument. När det 
inte är till för andra att läsa loggboken behöver den som för loggbok inte känna prestationskrav 
eller oro inför att andra ska läsa och döma innehållet i loggboken. Det ges då större frihet att 
uttrycka tankar och känslor, utan risk att den som skriver begränsar eller censurera sig själv i 
sitt skrivande för rädsla att bli bedömd. 
 
I detta forskningsarbete har loggboksskrivandet i huvudsak förts enligt det som Bjørndal (2013) 
kallar ostrukturerad loggbok. En ostrukturerad loggbok innebär att tankar skrivs i loggboken 
utan närmare struktur kring vad som skrivs eller hur anteckningarna förs. Bjørndal skriver att 
fördelen med denna typ av ostrukturerad loggbok är det öppna och fria sättet att skriva. Det gör 
det möjligt att upptäcka vanor eller tankar som är mer eller mindre omedvetna, som den som 
för loggboken ännu inte upptäckt eller tagit sig tid att fundera över. Utmaningen med att föra 
en ostrukturerad loggbok är bearbetningen av materialet. Bjørndal menar att mängde material 
lätt blir stort och att det kan vara svårt att hitta mönster och avvikelser i ett ostrukturerat 
material.  
 
3.2 Genomförande av studien 
I detta avsnitt presenteras en närmare beskrivning av forskningsprojektets utformning samt hur 
insamlandet och bearbetningen av dokumentationsmaterialet har gått till. Kapitlet avslutas med 
ett avsnitt som berör etiska överväganden inom denna forskning samt forskningsstudiens 
giltighet och tillförlitlighet. 
 
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Syftet med detta arbete är att undersöka tankar och känslor kring intonationsövning. För att ta 
reda på det har det här forskningsarbetet inneburit att jag har gjort intonationsövningar på 
instrumentet tvärflöjt. Utgångspunkten var att fem dagar i vecka under tio veckor, ha ett 
övningspass om dagen. Övningspassen varade i 15–30 minuter beroende på hur mycket tid jag 
hade just den dagen. Detta resulterade i sammanlagt 49 övningspass under en period på tolv 
veckor. 
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Vid valet av vilka intonationsövningar som övningspassen skulle innehålla var ett mål att täcka 
flera olika övningsområden rörande intonation på tvärflöjt samt få tillfälle att testa olika sätt att 
öva intonation. Som utgångspunkt använde jag mig av övningar från två av Wyes 
övningsböcker: Practice Books for the Flute – Book 1: Tone (1980) och Practice Books for the 
Flute – Book 4: Intonation & Vibrato (1980). Valet av dessa böcker baseras på att jag gjort 
övningar ur böckerna innan, som jag ansåg vara passande för detta forskningsprojekt. Dessa 
böcker har även använts och rekommenderats som bra övningsböcker inom olika flöjttekniska 
områden av flera av mina tvärflöjtslärare under årens lopp. De första övningarna i projektet har 
Wye döpt till Pitch control – I Mobility (se Bilaga 2) och Pitch control – II Note ending and 
nuances (se Bilaga 3). Övningarna går ut på att bygga upp flöjtistens flexibilitet och styrka på 
embouchurens och underkäkens rörelser. Detta behövs för att flöjtisten ska ha större möjlighet 
och mer kontroll vid justering av luftstrålens riktning och därmed intonationen. Att detta är 
viktiga övningar för en flöjtist stärks även av den brittiska tvärflöjtisten och läraren Bennet som 
i boken Wibb – A Flute for Life (Blakemans, 2016), berättar om en liknande övning för att 
undersöka var varje ton har den bästa klangen och intonationen. Även Putnik skriver i sin bok 
The art of Flute Playing (1970) om underkäkens betydelse för att rikta luftstrålen och 
exemplifierar med att genom att föra underkäken framåt vid diminuendo, minskas läpparnas 
öppning och riktningen på luftstrålens justeras för att behålla tonens kvalitet och intonation. En 
annan övning som var viktig i början av projektet var att spela långa toner över hela tvärflöjtens 
register. Att öva långa toner är en väl etablerad övningsmetod bland tvärflöjtister inom klassiska 
västerländska musikvärlden. Denna övningsmetod förespråkas av bland annat Wye i Practice 
Books for Flute – Book 1: Tone (1980) och den franska tvärflöjtisten och läraren Marcel Moyce 
i sin berömda övningsbok De la Sonorite – Art et Technique (1934). Genom att öva långa toner 
stabiliseras tonens klang och tonhöjd samt örat lär sig hur det låter när intonationen är rätt. 
 
Under projektet testades i huvudsak två olika metoder för att avgöra om intonationen var korrekt 
eller inte. Det ena sättet var med hjälp av en stämapparat som på en skärm visar tonhöjden på 
tonen som spelas. Den andra metoden var genom lyssnande mot en bordunton. En bordunton 
är enligt Nationalencyklopedin en liggande ton som ackompanjerar en melodistämma (Bordun, 
u.å.).  Borduntonen kom antingen från stämapparatens funktion där en ton spelas upp. Det går 
att välja vilken ton som ska spelas samt ställa in antal hertz som tonen ska vara stämd i. Det 
andra sättet att få en bordunton var från ett musikalbum som heter Cello drone - for tuning and 
improvisation (2003) av Musician’s practice partner (Navarro River Music, Marcia Sloane). 
Detta musikalbum fick jag tillgång till via den internetbaserade musiklyssningstjänsten Spotify. 
Varje ”låt” på albumet var en sex minuter lång ton från den kromatiska skalan. I Cello drone - 
for tuning and improvisation var a1 stämd i 440 Hz och när jag använde mig av bordun från 
stämapparaten så var a1 stämd i 442 Hz, alltså två hertz högre. Denna variation ser jag som en 
tillgång då standard för a1 är 440 Hz, men klassisk musik inom den västerländska kulturen 
stämmer ofta a1 på 442 Hz, alltså är det en fördel att kunna hantera båda stämningarna. 
Skillnaden mellan 440 Hz och 442 Hz är även så liten att det för en tvärflötist, inte blir något 
större problem att anpassa sig till, enligt Toff (1996). 
 
När det kommer till den mer musikaliska delen av intonationsövningen valde jag två olika 
övningar, en övning som baserades på att spela melodier på gehör och en övning där jag spelade 
etyder med noter. Etyderna som användes heter Twenty four studies for intonation och är 
tjugofyra korta etyder i 24 vanligaste dur- och molltonarterna (12 i dur och 12 i moll). Etyderna 
är hämtade från Wyes bok Practice Books for the Flute – Book 4: Intonation & Vibrato (1980).  
Som Wye skriver i inledning till dessa etyder skulle vilka melodier som helst fungera bra för 
att öva intonation, bara de spelas långsamt. Fördelen med dessa etyder är dock att de är skrivna 
för tvärflöjten, anpassade för tvärflöjtens register och etyderna täcker in de oftast 
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förekommande intervallerna i vanliga dur- och molltonarter. Genom att öva etyder ges 
möjlighet att öva notläsning och intonationsövning samtidigt och därmed koppla ihop synen 
och örat. Melodierna som jag valde att spela på gehör valdes för att de är fungerar bra att spela 
på tvärflöjt och för att de är långsamma, vilket gör det lättare att hinna lyssna och intonera varje 
ton utan att det musikaliska flödet bryts. Melodierna håller sig även inom samma tonart, att byta 
tonart hade försvårat både att intonera rätt och att spela rätt toner. Melodierna i fråga är 
Entr’acte från operan Carmen (1875) av Georges Bizet och låten Gabriel’s Oboe som är skriven 
av Ennio Morricone från filmen The Mission (1986).  
 
Övningarna att spela skalor och melodier på gehör i olika tonarter valde jag efter tips från 
medstudenter och lärare. Fostås (2002) skriver att fördelen med notfri inlärning är att 
koncentrationen fokuseras på lyssnandet och därmed sker snabbare utveckling av auditiv 
uppfattningsförmåga och minne. Inom instrumentalspel är det även viktigt att öva upp 
kopplingen mellan det kinestetiska sinnet och det auditiva sinnet, menar Fostås och skriver att 
koppling mellan det auditiva sinnet och det visuella sinnet bör komma i andra hand. Att spela 
skalor är även väl motiverat för att bli väl bekant med de tonsteg, alltså den indelning av oktaven 
som den västerländska konstmusiken använder sig av.  
 
Hela övningsperioden avslutades med att under sista veckan spela igenom de tidigare 
genomförda övningar. Här nedan visas en sammanställning över vilka övningar som projektet 
innehöll och när under de tio övningsveckorna som övningarna genomfördes. 

Övningsvecka Övningar 

1 
Pitch control – I Mobility från Practice Books for the 
Flute – Book 1: Tone av Wye (1980). Långa toner, hela 
registret. 

2 
Pitch control – II Note Ending and Nuances från 
Practice Books for the Flute – Book 1: Tone av Wye 
(1980). Långa toner med olika dynamik, hela registret. 

3 Skalor och intervaller, med bordun på grundton. Sex 
durtonarter. Se Bilaga 4 för närmare beskrivning. 

4 Skalor och intervaller, med bordun på grundton. Sex 
durtonarter. Se Bilaga 4 för närmare beskrivning. 

5 
Twenty four studies for intonation från Practice Books 
for the Flute – Book 4: Intonation & Vibrato av Wye 
(1980). 

6 Pitch control – II Mobility. Långa toner med olika 
dynamik. En skala per dag. 

7 Pitch control – II Endings and nuances. Skalor och 
intervaller mot grundton. En skala per dag. 

8 

Entr’acte från operan Carmen (1875) av Georges Bizet 
och Gabriel’s Oboe av Ennio Morricone från filmen 
The Mission (1986). Transponeras till olika tonarter, 
med bordun på grundton. 
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3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under projektet har jag fört loggbok efter varje intonationsövningspass. Då en fråga under 
projektet har varit att ta reda på hur mina tankar kring intonationsövning eventuellt förändras 
under en tid av regelbunden övning var det viktigt att dokumentera efter varje övningspass. 
Detta för att kunna se större förändringar över tid i mitt tänkande, men även kunna dokumentera 
tillfälliga tankar för att ha ett ordentligt underlag för att kunna upptäcka vad som är 
återkommande tankar och vad som är tillfälliga tankar.  
 
3.2.3 Genomförande av dokumentationen 
Intonationsövningen genomfördes i övningsrum på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, 
Syddansk musikkonservatorium i Odense och på Griegakademiet i Bergen. 
Loggboksskrivandet skedde alltid i direkt koppling till övningspasset, när jag fortfarande är 
kvar i övningsrummet. Loggboksskrivande tog ungefär 10–15 minuter efter varje övningspass 
och skrevs alltid för hand på i förväg utskrivna A4 sidor (se Bilaga 1). 
 
Jag har som tidigare nämnt, använt mig av det som Bjørndal (2005) kallar ostrukturerad 
loggbok. Utöver det ostrukturerade skrivandet har jag haft sex olika frågor som stöd och 
inspiration för att få igång tankar och skrivandet. Om jag någon gång när jag skulle föra loggbok 
har haft svårt att veta vad jag ska skriva har jag vänt mig till frågorna för att få en ingång till 
vad som kan vara relevant att dokumentera. Dessa frågor har fungerat som vägvisare i den 
ostrukturerade loggboken som gör det möjligt att se mönster och avvikelser inom olika ämnen 
och delar i min intonationsövning. Frågorna som användes var följande: 
 

• Hur givande kändes övningspasset (1-5)? 
• Vad tycker du om intonationsövning idag? 
• Vad tänkte du på under detta övningspass? 
• Hur kändes det i kroppen att öva? 
• Andra tankar/reflektioner/idéer/funderingar? 
• …som uppstod utanför övningspasset? 

 
Språkbruket i loggboken är anpassat för att det skulle gå snabbt att anteckna och så jag själv 
ska förstå och minnas hur övningspasset upplevdes. Loggboken innehåller en blandning av 
observationer, reflektioner, känslor och funderingar som dök upp under övningspasset eller 
under tiden jag skrev i loggboken. 
 
3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningen av materialet som samlats ihop genom den kontinuerligt förda loggboken 
började med en genomläsning i kronologisk ordning. Under genomläsningen skrevs en 
detaljerad tankekarta för varje vecka. Därefter skrevs sammanfattande stödord, uppdelat på tio 
veckor utifrån tankekartorna. Tankekartorna och stödorden användes för att leta efter 

9 Twenty four studies for intonation. 

10 Sammanfattning av vecka 1–9 genom att byta övningar 
varje dag. 
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återkommande teman, ord och reflektioner som användes ofta. Därefter återgick jag till 
loggboken för att finna citat för att belysa och exemplifiera det som kommit fram i analysen. 
 
3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 
I denna studie har inga etiska övervägande jämtemot andra individer behövts göras då jag är 
både studieobjekt och forskare. Om forskningens slutsatser går att applicera på andra individer 
eller sammanhang kan ifrågasättas då studien innehåller endast ett forskningsobjekt. För att 
ytterligare stärka arbetets tillförlitlighet bör det göras liknande studier inom samma 
forskningsområde men då med andra individer. 
 
I denna studie har jag observerat intonationsövning och mina tankar och känslor kring denna 
övning. Det är viktigt att komma ihåg att vid varje observation görs val av vad som ska 
dokumenteras och samtidigt mer eller mindre medvetna val av vad som inte ska dokumenteras 
i loggboken. Olika anledningar som kan påverka individens genomförande av övning på 
instrument är många, till exempel sömn, mat, tid på dygnet, händelser under dagen, stress, 
generell utveckling på instrumentet, bara för att nämna några. I denna forskning baseras 
resultatet endast på den förda loggboken och alltså på det som varit rimligt och möjligt att 
dokumentera för denna uppsatsens storlek. Det finns troligen många orsaker som påverkade hur 
övningen gick och kändes, som inte har gått att dokumentera i denna studie och som därför 
förblir dolda för mig som forskar och för dig som läser. För att en studie ska bli tillförlitlig är 
det av stor vikt att metod och dokumentation är tydligt beskrivet i forskningsstudien, menar 
Johansson och Svedner (2010). Metoden ska vara så pass utförligt skrivet att läsaren själv ska 
kunna genomföra forskningen. Med utförligt formulerad metod och dokumentation kan studien 
återskapas, vilket stärker studiens trovärdighet. 
  
Även det jag observerar under min egen övning är bara en del av allt som verkligen händer. 
Bjørndal (2005) beskriver detta genom att skriva att vi ”använder oss av våra fem sinnen när vi 
observerar. Vi ser, hör, känner, luktar och smakar – sinne som ständigt möter ett våldsamt kaos 
av intryck från omvärlden” (Bjørndal, 2005, s. 27). Med anledning av detta filtreras många 
intryck bort automatiskt och omedvetet, den mänskliga hjärnan har nämligen inte kapacitet att 
hantera all information som finns runt omkring oss.  
 
Vid läsning av forskningsstudier i allmänhet är det även viktigt att komma ihåg att ”[...] varje 
vetenskaplig bearbetning och skriftlig rapportering medför en distansering och idealisering av 
verkligheten”, skriver Bengtsson (2005, s. 50) och fortsätter: ”När bearbetningen börjar, har 
forskaren lämnat den undersökta verkligheten bakom sig och den transformeras till begrepp och 
språkliga uttryck” (Bengtsson, 2005, s. 50). Kan forskning av livsvärldar med ett 
fenomenologiskt perspektiv då verkligen bedrivas? Borde inte livsvärlden lämnas som den är, 
utan forskarens inblandning och bearbetning? Kan forskningen verkligen förbli trogen 
individens livsvärld? På dessa frågor svara Bengtsson: 
 

Att inte vilja intellektuellt bearbeta verkligheten är dock detsamma som att ta avstånd 
från all kunskapsbildning, både vardaglig och vetenskaplig. Och att inte vilja 
språkligt fixera livsvärlden medför att vi tvingas avstå från muntlig och skriftlig 
kommunikation i alla former. (Bengtsson, 2005, s. 50) 

 
Bengtsson skriver även att forskaren som studerar sin egen livsvärld alltid måste komma ihåg 
att denne är en del av livsvärlden som observeras. Även om livsvärlden är gjort till ett 
forskningsobjekt så kan individen aldrig undkomma sin egen livsvärld. Hur forskaren ska 
förhålla sig till detta utvecklar Bengtsson dock inte, vad jag kan utröna. 
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4 Resultat 
I arbetets fjärde kapitel presenteras resultatet av den analys som gjorts av materialet från 
loggboken. Resultatet har delats upp i tre huvudkategorier: Tankar, Påverkande faktorer och 
Intonationsövning.  
 
4.1 Tankar 
I detta avsnitt kommer en analys av de känslor och tankar som kommit fram genom loggboken. 
Avsnittet är uppdelat i två underrubriker. Första rubriken, Känslor, tar upp tankar och känslor 
kring intonationsövning och den andra rubriken, Förändring, behandlar de tankar och känslor 
som har förändrats under övningsprojektets gång. 
 
4.1.1 Känslor 
I loggboken går det att läs ut flera olika känslor, bland annat glädje, lättnad, tvivel, stress och 
oro. Återkommande i loggboken finns en frustration och obehag över att aldrig veta hur det 
kommer att gå när jag ska öva intonation, om jag kommer blir nöjd med min prestation eller ej. 
I materialet framkommer det att hur övningspasset går påverkar min sinnesstämning och även 
vad jag tycker om att öva intonation. Om övningen går bra blir jag oftast på bra humör och 
tycker om att öva intonation och tvärtom, om övningen går dåligt blir jag ofta på dåligt humör, 
tappar självförtoender till en del och tycker istället att det är tråkigt att öva intonation. Det finns 
en oro och rädsla inför att uppleva de negativa och obehagliga känslorna vilket i sin tur gör att 
jag inte vill öva intonation. 
 
Hur det går att öva, om det ofta blir fel eller om övningen är lätt, har också en tydlig koppling 
till om jag orkar fortsätta öva eller inte. Om det är en övning som är svår är det flera gånger 
som jag tappar orken, koncentrationen och intresset. 
 

Idag tycker jag att intonationsövning är helt okej, för det gick helt okej med de långa 
tonerna. När det var kortare toner på övningen Pitch control – II Note endings and 
nuances misslyckades jag konstant med att hålla intonationen på slutet av tonen. Då 
blev jag less på intonationsövning… (Ur loggbok 29/9 - 2018) 

 
Hur jag tror det kommer att gå är stark kopplat till hur det gick att öva intonation dagen innan. 
Om det kändes bra att öva intonation en dag förväntade jag mig att det skulle kännas och gå bra 
även dagen därpå. Om denna förväntan inte infriades skapades stor besvikelse.  
 

Jag tycker det var tråkigt med intonationsövning idag [...]. Jag blev besviken och 
ledsen när det inte kändes lika kul som igår, trodde det skulle vara kul idag också... 
(Ur loggbok 21/10 – 2018) 
 

Det kunde även ske tvärt om, om det hade gått dåligt att öva intonation dagen innan var jag 
beredd på ett jobbigt övningspass även dagen efter. De gånger jag var förberedd på ett tungt 
övningspass var det alltid jobbigt att starta övningen men själva övningspasset upplevdes ofta 
bättre än förväntat.  
Genom hela loggboken, från början till slut, uttrycks återkommande en osäkerhet kring om 
övningarna görs på rätt sätt. I loggboken ifrågasätts om jag verkligen utvecklas, om valet av 
övningar är tillräckligt bra eller om andra övningar borde valts. Jag undrar också ofta hur det 
ska låta när intonationen är rätt och om intonationen korrigeras på rätt sätt. Det skapar en stor 
frustration att aldrig få vara lugn och trygg i att det som görs är rätt. 
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Jag är tveksam till om alla dessa långa toner med stämapparat ger något? Har jag 
någon användning av det här i verkligheten? Vad gör det med mitt övande när jag 
börjar tvivla på dess relevanta? – då finns det risk att jag slarvar. (Ur loggbok 26/9 – 
2018) 
 
I dag tycker jag att intonationsövningen kändes nödvändig, men att jag hellre skull 
vilja lägga övningstid på andra läxor, något där jag ser att jag blir bättre. Det är det 
som är problemet med intonationsövning, jag ser aldrig att jag blir bättre… det är 
lätt att se tekniska framsteg genom att höja ett snäpp på metronomen, men jag vet 
inte hur jag ska se framsteg med intonation? Jag spelar ju alltid så intonerat jag kan? 
(Ur loggbok 26/9 – 2018) 

 
Även de gånger som jag tyckte att jag gjorde framsteg i min övning så överskuggades den 
känslan av oro. 
 

Men det som är besvärligt med gehör är att jag ändå inte kan sätta fingret på vad det 
var som lät galet, bara att det gjorde det. Det är därför det är jobbigt att öva gehör, så 
vaga och diffusa känslor. (Ur loggbok 6/10 – 2018) 

 
Glädjen över att ena stunden höra att intonationen är rätt/fel byts snabbt ut mot 
förvirring att jag inte vet om jag ska intonera upp eller ner. Det är tråkigt att aldrig 
få behålla glädjen över framgång. (Ur loggbok 8/10 – 2018) 

 
Under projektets gång uppstod det även en insikt att det faktiskt är en utmaning att kunna 
intonera rätt. Denna insikt ledde till en acceptans att det är okej att det inte alltid blir rätt. 
 

Det är i princip omöjligt att spela falskt med tonen rätt in i örat med hörlurar, så fort 
tonen kommer från stämapparaten på notstället bara en halv meter bort, istället för i 
hörluren, blir det mycket svårare, inte konstigt att det är svårt att intonera i andra 
sammanhang då. Pianot en till två meter bort, medmusikanter i orkester precis intill 
upp till tre-fyra meter bort! (Ur loggbok 26/9 – 2018) 
 
Det är svårt att intonera för att det är så mycket att tänka på när man spelar flöjt:  läsa 
noter, följa sektionen, följa dirigent, lyssna på kompet, ta rätt grepp, ha i huvudet vad 
som kommer här näst i musiken, frasering, artikulering, dynamik... inte konstigt att 
intonation glöms bort ibland! (Ur loggbok 11/11 – 2018) 

 
4.1.2 Förändring 
I loggboken nämns det vid flera tillfällen oförmåga till att fokusera, brist på koncentration, 
smärta samt att övningen känns tråkig och meningslös. Successivt minskar de negativa tankarna 
och stämningen i loggboken blir mer positiv och hoppfull. Det blir genom projektets 
fortskridande allt lättare att inleda och genomföra övningspassen. Från att känna mycket 
motstånd till att öva övergår upplevelsen av intonationsövning till något som allt mer upplevs 
som en del av den dagliga övning och allt mindre som något obehagligt, vilket uttrycks i 
loggboken bland annat genom formuleringen ”Idag tycker jag att intonationsövning är 
nödvändigt” (Ur loggbok 26/9 – 2018). Mot slutet av övningsprojektet är intonationsövning 
något att se fram emot. Då upplevs övningstillfällena som en stund av lugn där genomförande 
och fokus är tydligt, ett tillfälle utan att känna någon press eller stress att prestera inför någon 
annan. Intonationsövning blir en stund av lugn där fokus ligger på min övning, mående och 
utveckling. Detta står i stor kontras mot början av projektveckorna då det i loggboken uttrycks 
frustration över att inte veta vad jag ska göra och blir stressad på grund av avsaknad struktur i 
övningen.  
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Då de negativa tankarna kring intonationsövning började ta mindre plats kunde andra tankar få 
utrymme istället. Mot slutet av loggboken står det att jag strävar efter att få in känslan av 
nyfikenhet i min inställning till intonationsövning. ”Nyfikenhet! Där har vi det! ”Vad händer 
om jag gör såhär?” ”Hur låter det då?” Den inställningen ska jag testa.” (Ur loggbok 7/11-2018). 
Att se på övningen med nyfikenhet minskar prestationsångesten och ökar intresset för övningen. 
 
Trots en tydlig förändring i det stora hela från att intonationsövning var en endast negativ 
upplevelse till att bli en positiv upplevelse är det viktigt att lyfta fram att även under de senare 
veckorna, som genomsyrades av bra upplevelser, innehöll övningspass som inte kändes bra. 
Det fanns dagar under de sista övningsveckorna där övningen kändes meningslös, svår och 
tung. Citatet nedan kommer från övningsperiodens tionde och sista vecka. 
 

Jag hade svårt att tycka om intonationsövning idag och det kändes inte som om jag 
lärde mig något. Slöseri med tid. Det är ingen kul känsla. Det är den känslan som 
gör att jag hellre hoppar över intonationsövning. (Ur loggbok 5/12 – 2018) 

 
Som nämndes i föregående avsnitt så påverkades min inställning till intonationsövning mycket 
av hur det upplevdes att öva intonation den föregående dagen. Hur jag känner inför övningen 
är i början av projektet starkt kopplat till hur det går. Med tiden blir mitt tänkande mer 
konstruktiv och objektiv och mitt humör påverkas inte lika starkt av hur övningen går.  
 

Jag tror att jag hanterade informationen om att jag var låg bättre än tidigare. Mer 
neutralt och objektivt. Jag spelade vidare utan av skämmas eller vara sur på mig själv. 
[...] Det är mycket lättare att göra intonationsövning nu, inte lika mycket känslor som 
gåt emot som innan. Bättre fokus och mindre frustration. Det känns ljusare att göra 
intonationsövning nu, förut var det mer mörkt och motigt. (Ur loggbok 13/11 – 2018) 

 
Det syns även en tydlig förändring i mitt tålamod och förmåga att koncentrera mig. Från att 
under projektets början haft kort koncentration under övningarna och dåligt tålamod med mig 
själv går det att utläsa från loggboken en uppskattning att koncentrationsförmågan blir bättre. 
Även tålamodet med mig själv och när jag spelar fel blir stadigt bättre och självkritiken blir mer 
och mer objektivt och konstruktiv. 
 

Tankarna vandrar snabbt iväg när jag väl har hittat tonen. Har ungefär en halv sekund 
letande innan den är stabil, så koncentrationen försvinner efter kanske två sekunder, 
Istället börjar jag tänka på annat, min hållning och att hålla flöjten rakt, istället för 
att lyssna aktiv på tonen. (Ur loggbok 19/9 – 2018) 

 
Jag har blivit mycket bättre på att behålla fokus när jag övar intonation! Jag tänkte 
såklart på flera olika saker, orkester, lektion imorgon och så vidare, men det tänkte 
jag inte på så länge. (Ur loggbok 30/10 – 2018) 

 
I loggboken syns även en förändring som indikerar på att min intonationsförmåga succesivt 
utvecklas. Under projektets första halva skapades mycket frustration för att jag uppfattade en 
avsaknad av utveckling i det jag övade och det fanns en förväntan på större utveckling och 
förbättring. Trots det finns det några exempel i loggboken som visar på att utveckling skedde. 
 

Jag lyssna och lyssna men det är så svårt! Hur ska det låta när det är rätt? Men oktaver 
och kvinter kändes däremot ganska bra, att jag kan benämna vissa intervaller är svåra 
och andra lätta, det kan tyda på förbättring istället för att alla är svåra. (Ur loggbok 
7/10 – 2018) 
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När jag bytte etyd till de jag spelat tidigare i veckan märkte jag att jag kunde 
melodierna bättre och bättre och det blev lättar och lättare att intonera. Repetition 
leder till förbättring! (Ur loggbok 26/11 – 2018) 

 
4.2 Påverkande faktorer 
I detta avsnitt ligger fokus på faktorer som jag har märkt påverkat min intonationsövning och 
hur det har känts att öva intonation. Denna påverkan kan både gå åt det positiva och det negativa 
hållet. Dessa faktorer är uppdelade i underrubrikerna Rummet och Välmående. 
 
4.2.1 Rummet 
I materialet framgår det hur rummet kan påverkar ett övningspass. I loggboken går det att läsa 
att jag kan bli påverkad av inredning, hur städat rummet är och rummets temperatur. Det är av 
stor vikt att övningsrummet har en behaglig rumstemperatur. Om det är för kallt i rummet får 
jag svårt att ta djupa andetag, fingrarna och kroppen känns stela och det är svårt att få bra klang 
i flöjten. Detta gör det svårt att behålla fokus på själva övningen. 
 

Jag tänkte mest på hur förbenat kallt det är! Det känns som om varken fingrar, 
andning eller läppar fungerar ordentligt i denna kyla! Fy tusan! Öva inte i kalla rum. 
Tyvärr tog det mycket av min uppmärksamhet, klangen lät förfärlig men jag kunde 
inte göra något åt det, kändes det som. (Ur loggbok 19/11 – 2018) 

 
Rummet som övningen sker i ska helst vara städat och iordningsställt. I ett städat rum uppstår 
en positivare inställning och ökad koncentrationsförmåga då det är färre föremål som kan 
distrahera. 
 

Jag påverkas även av vilket rum jag övar i. Städade rum är bäst. Jag städar ofta innan 
ett övningspass. Ställer iordning stolar, notställ, slänger papper, pappersmuggar. Det 
andra rummet som jag hamnade i är väldigt rent, städat och iordningställt så här var 
det väldigt trevligt att öva. Det gav en glad känsla på övningen. (Ur loggbok 3/12 – 
2018) 

 
En strategi som användes för att minska risken att bli distraherad och för att behålla 
koncentrationen, var att jag medvetet vände mig bort från spegeln. Även rummets inredning 
användes som hjälp att behålla koncentrationen. Genom att flytta på rummet inredning ”så att 
jag stängde in mig själv” (Ur loggbok 2/10 – 2018) begränsades mina möjligheter att gå 
omkring i rummet och det gjorde det lättare att stå stilla. Denna strategi användes de dagar jag 
kände mig stressad och trött, vilket ofta ledde till att jag rörde mig mer i rummet. Allt för mycket 
rörelse gjorde det svårare att behålla koncentrationen på övningen så genom att minska 
möjligheten till rörelse förbättrades koncentrationen. 
 
En annan strategi som nämns i loggboken för att behålla koncentrationen, som går att koppla 
samman med strategin att vända sig bort från spegeln, var att blunda. Även viljan att öva i ett 
städat rum rör sig i samma område. Dessa strategierna bygger på att minska de visuella 
intrycken som kan störa koncentrationen. 
 

Det hjälpte att blunda för att behålla koncentrationen. Det är konstigt att något så 
fundamentalt som synen stör koncentrationen från lyssnandet så mycket. Jag tittar ju 
hela tiden, borde liksom inte behöva tänka på det men synen tar all min fokus. (Ur 
loggbok 6/10 – 2018) 
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Ytterligare en faktor angående övningsrum som framkommer i loggboken, men mer sällan, är 
rummets akustik och hur akustiken upplevdes under övningspasset. Det finns dock inget 
exempel i loggboken som indikerar på att rummets akustik upplevdes som något negativt. Av 
det kan slutsatsen dras att rummets akustik inte har någon märkbar påverkan hur övningspasset 
upplevs. 
 
4.2.2 Välmående 
I loggboken finns exempel på hur mitt mående har påverkat intonationsövningen. De tillfällen 
som nämns har ofta haft negativ klang. Trötthet förekommer några gånger och har varit kopplat 
till hur jag sovit natten innan. Även mängden tidigare övning och vilken typ av övning samt 
vilken tid på dygnet övningen genomförs kan påverka övningstillfället.  
 
Det är också tydligt att de gånger jag har ont någonstans i kroppen så blir det svårare att 
genomföra övningspasset. Smärta tar mycket av koncentrationen. 
 

Jag fick ont i framsidan av axlarna. Det kändes jobbigt. Smärtan tar mycket fokus. 
Varför blir jag extra medveten om hur kroppen känns vid intonationsövning? Jag 
tröttnar? Blir sliten snabbare? (Ur loggbok 17/10 – 2018) 

 
Ibland påverkades övningspassen av stress. Stressen som förekom kunde antingen komma från 
mig själv i form av krav och mycket att tänka på eller yttre stress i form av lite övningstid just 
den dagen. Stress som kommer utifrån kunde också bero på att något oväntat sker, till exempel 
stämapparaten som krånglade eller ett övningspass då jag blev tvungen att byta övningsrum 
mitt i övningen, mot min vilja. Oavsett vilken stress det var så uppstod olika reaktioner. Ibland 
kunde stressen ha en positiv påverkan så att koncentrationen blev bättre till exempel ”Var 
fokuserad på grund av lite tid” (Ur loggbok 28/9-2018,) eller så hade stressen en negativ 
påverkan vilket kunde leda till slarv. 
 

Jag var tvungen att byta rum eftersom jag övade i ett slagverksrum. Och även när jag 
hade börjat öva igen i det nya rummet så tänkte jag på den situation som hade uppstått 
när jag blev tvungen att byta rum. Den lilla stressen som uppstod, även om händelsen 
var naturlig och inget märkvärdigt, så tänkte jag på det. Besvikelsen över att behöva 
byta rum. Irritationen att behöva avbryta övningen. Vetskapen att jag får skylla mig 
själv då jag var i ett slagverksrum. Det är så små händelser och känslor som kan 
påverka övningen. (Ur loggbok 3/12 – 2018)  

 
4.3 Intonationsövning 
I detta avsnitt behandlas de olika övningarna som projektet innehöll. Avsnittet avslutas med en 
text om de föremål som använts som hjälpmedel under övningarna. 
 
4.3.1 Övningarna 
Den första utmaningen som uppstod på grund av de övningar som hade valts att genomföras de 
första veckorna, var avsaknad av musikalitet vilket syns genom följande citat: ”Genom att stirra 
på en stämapparat och lyssna på en irriterande bordun finns ingen musikalitet kvar.” (Ur 
loggbok 1/10 – 2018). Att spela långa toner upplevdes som tråkigt och det var svårt att hitta 
struktur och mening när övningen gick ut på att spela långa toner. För att underlätta övandet 
blev jag därför tydligare med vad övningen skulle ha för mål. Övningarna begränsades så att 
det blev tydligt var övningen började och slutade och hur lång tid det skulle ta. 
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Fördel med skala (i motsats till långa toner) är att det blir mer melodiskt och det finns 
ett naturligt slut som jag är väl medveten om eftersom jag spelar skalor så mycket. 
Det gör det lättare att hålla modet uppe och fördela energin så jag orkar. (Ur loggbok 
30/10 – 2018) 

 
Det är tydligt att övningspassen blir mer och mer uppskattande ju mer musikalitet det går att få 
in i övningen. Med musikalitet menas bland annat dynamikförändringar, varierad artikulation, 
frasering och vibrato. Etyder och melodier gör övningspasset roligare och det känns mer 
meningsfullt då tonerna har en riktning och ett musikaliskt sammanhang. Det blir tydligare att 
se syftet med att genomföra övningen när det ligger närmare verkligheten än till exempel långa 
toner. Det blir även lättare att behålla koncentrationen på övningen när jag spelar melodier. 
 

Att spela en fin melodi är den trevligaste och roligaste formen an intonationsövning. 
Det är roligt att veta att nu är jag på inledningstonen och där kommer grundtonen. 
[...] Det är svårt att bli motiverad av långa toner. (Ur loggbok 8/12 – 2018) 

 
En annan övning som det i loggboken uttrycks mycket uppskattning kring är Pitch control – I 
Mobility (från Practice Books for the Flute – Book 1: Tone) av Wye (1980), vilket är en övning som gav 
en stabil ton. Genom denna övning värmdes de muskler upp som skulle användas under övningspasset 
och övningen ger möjligheten att undersöka hur luftstålens vinkel påverkar tvärflöjtens klang och 
intonation. 
 
Under övningsprojektets sista vecka genomfördes olika övningar varje dag för att sammanfatta 
och för att påminna mig själv om vilka övningar som gjorts och hur de har upplevts. Det 
framkom då att det svårt att byta övning så ofta. Det var en nackdel att byta övning varje dag 
då det blev brist på kontinuitet och onödigt ansträngande att starta på en ny kula varje dag samt 
inte kunna se någon utveckling får övningen som gjordes dagen innan. 
 
4.3.2 Hjälpmedel 
Vid intonationsövning går det att använda olika hjälpmedel som stöd för att underlätta 
övningen. I detta projekt har metronom, stämapparat, bordunton och piano används som stöd. 
Annat fysiskt material som användes var noter till etyderna. Under vissa övningar som innebar 
att spela långa toner använde jag metronom som stöd för att behålla fokus och ge tempo i 
övningen. Dock var det en utmaning att använda metronom i början av övningsprojektet, då det 
blev ytterligare en enhet att förhålla sig till som upplevdes som stressande. Mot slutet av 
övningsprojektet var metronomen ett uppskattat stöd. 
 

Jag hade igång metronomen under passet när jag spelade långa toner. Det var väldigt 
användbart! Det gav en skjuts framåt i övandet. Mål och riktning. Jag höll alla toner 
fyra till åtta slag. Metronomen hjälpte mig att behålla tidsuppfattningen, gör så att 
jag håller ut tonerna ordentligt, men inte för långe så jag bir trött. (Ur loggbok 3/12 
– 2018) 

 
Stämapparaten är framför allt ett tydligt verktyg att använda för att avgöra hur tonen är 
intonerad. På en stämapparat är det lätt att läsa av om tonen som spelas är hög eller låg, och hur 
mycket. Trots det så var det inte alltid lätt att använda stämapparaten. På samma sätt som 
metronomens tickande var stressande i början så kunde stämapparatens blinkande bli 
frustrerande och stressande när det gång på gång blir fel. Det stör koncentrationen istället för 
att hjälpa. 
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Efter att ha spelat många intonationsövningar utan noter blev det dags för att öva etyder, Twenty 
four studies for intonation av Wye (1980). Det var svårt att känna sig fri i musicerandet och i 
kroppen när notläsning adderades. I loggboken står det att ”Jag kände mig ihopkrupen när jag 
läser noter.” (Ur loggbok 22/11-2018) och att det är en oönskad känsla. Det var lättare att 
fokusera på övningen och vara avslappnad i kroppen när melodier spelas utan noter. 
 
Som stöd användes även pianot för att lyssna på melodier och intervall. Det upplevdes som 
extra svårt med olika intervaller när jag började öva etyderna, vilket framgår av citat ur 
loggboken. ”När etyden hoppar mycket och större intervall blir det mycket svårare att hör i 
huvudet hur det ska låta och intonationen börjar svaja hit och dit. Det var vid dessa tillfällen jag 
gick och spelade melodin på pianot.” (Ur loggbok 20/10 – 2018). 
 
När jag skulle spela etyderna blev det en utmaning att förhålla sig till stämapparaten, det blev 
svårt att läsa noter och kolla på stämapparaten samtidigt. Med anledning av detta användes 
stämapparatens borduntonsfunktion. Istället för att kontrollera intonationen med hjälp av 
stämapparatens mätare som visas på en skärm fick jag förhålla mig till att lyssna på 
borduntonen. 
 
Även borduntonen som användes från stämapparaten var frustrerande till en början. 
Stämapparatens bordunton upplevdes som stressande innan jag vant mig vid hur det låter. I 
början av projektet upplevdes bordunton från albumet Cello drone - for tuning and 
improvisation betydligt behagligare och mer uppskattat eftersom jag upplevde det som en 
behagligare och därmed mer inspirerande att lyssna på och spela till. 
 
4.5 Sammanfattning och slutsatser 
Dessa övningspass har uppbådat många olika känslor och tankar. Under stor del under projektet 
har det funnits en osäkerhet om de övningar som görs är rätt val och om de ger någon utveckling. 
Från början av projektet påverkades mina känslor av hur övningspasset gick för att mot slutet 
av projektet få en mer neutral och objektiv syn på min insats under övningen. Mot slutet hade 
jag även lättare att starta och genomföra övningen utan att bli på dåligt humör, det går att se en 
tydlig förändring i mitt tålamod och koncentrationsförmåga. Det var lättast att behålla 
koncentrationen i ett rum med behaglig temperatur, då allt för kalla rum var obehagliga att öva 
i. Även smärta i kroppen och trötthet tog mycket av koncentrationen. När det av någon 
anledning uppstod stress under övningspasset kunde denna känsla antingen vändas till ökad 
koncentration eller leda till slarv och okoncentration. Under vissa övningspass använde jag mig 
att rummets inredning som en strategi för att inte kunna gå omkring. Jag placerade mig själv så 
jag var tvungen att stå stilla och därmed få lättare att behålla koncentrationen.  
 
Bland intonationsövningarna fanns det både övningar som jag uppskattade och övningar som 
upplevdes tråkiga. Det går att se ett samband mellan de övningar som var mer melodiska även 
var mer motiverande och inspirerande att öva. Detta i motsats till långa toner och övningar som 
hade mindre förankring i verkligheten. Övningar som har tydlig start och slut samt musikalitet 
ger mening. Övningen bör vara begränsad så dess längd och utmaning ska kunna gå att 
överblicka för att övningen ska underlättas. Melodier och sammanhang ger motivation, glädje 
och tillfredsställelse. Som hjälp i övandet användes stämapparat, bordunton, metronom, noter 
och piano. Alla dessa fem hjälpmedel var till en början en utmaning att använda, innan 
användning av de hade satt sig som en vana i kroppen. Till en början bidrog det till stress och 
frustration men när dessa hjälpmedel behärskas ger det ett gott stöd vid intonationsövning. 
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5 Diskussion 
I arbetets sista kapitel diskuteras resultatet i förhållande till den forskning och den litteratur som 
presenterats tidigare i detta arbete. Resultatsdiskussionen presenteras under tre rubriker: 
Livsvärld, Motivation och Övning. Därefter berörs denna forskningsstudies betydelse för 
blivande och verksamma instrumentallärare samt förslag på möjliga fortsatta forsknings- och 
utvecklingsarbeten utifrån denna studie. 
 
5.1 Resultatdiskussion  
5.1.1 Livsvärld 
I loggboken framgår det tydligt en förändring i min inställning till att öva intonation. I början 
av loggboken är intonationsövning i regel något som upplevs jobbigt och svårt men som mot 
slutet av övningsprojektet blev ett allt mer uppskattat övningspass. Detta går att härleda till  
Bengtssons (2005) text om de olika livsvärldarna som vi kan befinna oss i. Enligt mig så lämnar 
vi vardagsvärlden när vi övar och träder in i en övningsvärld. Bengtsson skriver att skiftet 
mellan olika världar kräver ett språng. Jag gör tolkningen att genom upprepad regelbunden 
övning övas förmågan att ta detta språng in i övningsvärlden, alltså blir detta språng från 
vardagsvärlden till övningsvärlden gradvis mindre ansträngande att ta. Från att ha känt mycket 
ovilja att lämna vardagsvärlden för att öva intonation blir jag succesivt mer van att träda in i 
övningsvärlden och känslan av motstånd att öva intonation minskar. 
 
Övning innebär att skapa vanor kopplade till sitt instrument och sitt musicerande. Vid 
instrumentalövning innebär det att instrumentet ska sluta upplevas som ett instrument och 
istället  uppfattas som en del av den som musicerar, menar Bengtsson (2005). Att öva intonation 
innebär att skapa rätt vanor så att kroppen reagerar snabbt och precist när intonationen ska 
korrigeras. Genom att utvidga sin kroppsliga kunskap hur instrumentet kan användas utvidgas 
även enligt Bengtsson, livsvärlden och den subjektiva uppfattningen av verkligheten förändras. 
Livsvärlden förändras även när kroppens förutsättningar förändras på andra sätt. I materialet 
framgår det att hur övningspasset upplevdes, påverkades mycket av hur kroppen kändes. Till 
exempel rumstemperatur, yttre eller inre stress, sömnbrist eller smärta i kroppen påverkar 
uppfattning om övningspasset. När kroppens förutsättningar förändras så förändras även vår 
uppfattning av verkligheten, alltså ändras vår livsvärld, vår subjektiva tolkning av vår omvärld, 
skriver Bengtsson (2005). Det är genom den fysiska kroppen som vi uppfattar vår omvärld och 
på grund av till exempel smärta eller kyla, så ändrades min livsvärld och därmed hur jag känner, 
tänker och agerar. När måendet förändras, och därmed också min livsvärld, påverkas 
upplevelsen av intonationsövningen. 
 
Ur materialet går det att tolka att jag tidigare hade självuppfattningen att jag inte gillar 
intonationsövning och att jag är dålig på det. Carlsson (2005) skriver att människan tenderar att 
vilja behålla en självbild, även om den är negativ då det upplevs som bättre än att inte ha någon 
självbild alls. Genom att ha en bestämd självbild, skriver Carlsson, får individen lättare att 
förutse sitt eget handlande och därmed kontinuitet och riktning i sitt liv. Genom att acceptera 
att jag är dålig på intonation behövde jag inte lägga energi på att ändra den självbilden och jag 
behövde inte lägga energi på att bli bättre på intonation. Genom att bestämma mig för att 
intonation är svårt så tolkar jag omvärlden så den passar min självbild och bekräftar min egen 
uppfattning av omvärlden och mig själv. Denna självbild är i längden ohållbar om jag ska 
fortsätta utvecklas som musiker och är ett exempel hur en självbild kan stanna kvar även om 
den inte är av godo. Hallam (2009) menar att individer tenderar att hålla fast vid sin självbild 
även om det har negativa konsekvenser, till exempel för att slippa anstränga sig. 
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5.1.2 Motivation 
Under detta övningsprojekt användes ordet nyfikenhet för att behålla motivationen under 
övningspassen och för att skapa mindre negativt laddade känslor till intonationsövning. Att 
känna nyfikenhet är enligt Hallam (2009) en känsla som kan vara motiverande. Förutom strävan 
efter nyfikenhet går det att utläsa ur loggboksmaterialet att de övningarna med mycket 
musikalitet var inspirerande och motiverande.  Hallam menar att alla musiker måste hitta sin 
egen motivation till övningen då bara övningen i sig sällan är motiverande. I detta arbete 
framkommer det att nyfikenhet och musikalitet i övningarna är viktiga delar för att 
motivationen ska behållas genom hela övningspasset.  
 
I resultatet framgår det att motivationen till att öva intonation påverkades mycket av hur 
intonationsövningen gick under det föregående övningspasset. Om övningen hade upplevts gått 
bra såg jag fram emot det kommande övningspasset och om övningen hade upplevts gått dåligt 
dagen innan var det svårt att se fram emot den kommande övningen. Detta går att härleda till 
Hallam (2009) som menar att hur väl tidigare hinder har övervunnits påverkar motivationen till 
att övervinna kommande hinder. Hur övningspasset har gått dagen innan har alltså stor påverkan 
på min motivation inför nästa övningspass. 
 
Hallam (2009) skriver också att varje individ gör beräkningar inför varje nytt hinder för vad 
som krävs för att nå det utsatta målet. Dessa avvägningar baseras på om de eventuella 
kostnaderna är värda för att nå målet samt hur troligt det är att målet nås. De gånger det hade 
gått dåligt att öva intonation ledde det till sämre humör, mindre energi och lägre självförtroende. 
Detta blev tunga komponenter i beräknandet om målet (bättre intonationsförmåga) var värd 
kostnaden (sämre humör och självförtroende), vissa dagar kändes det inte som om målet var 
värt vad det skulle kosta. Det gjorde att det vissa dagar var svårt att vara motiverad till att öva. 
Dessa dagar blev målet att klara själva övningsprojektet motivationen för att övningen skulle 
kunna genomföras. Detta är ytterligare ett exempel på var motivation kan hittas då endast 
övningen i sig inte är tillräckligt motiverande, vilket Hallam menar att den sällan är. 
 
5.1.3 Övning 
Genom att använda mig av loggbok har jag som Bjørndal (2013) skriver, kunnat 
medvetandegöra tidigare omedvetna vanor. Dessa omedvetna vanor var under det här projektet 
negativa tankar som har hämmat min vilja att öva intonation och därmed begränsat möjligheten 
att utveckla min intonationsförmåga. Genom att föra loggbok underlättades även själva 
övningen då regelbunden dokumentation underlättar utvärderingen av varje övningspass, vilket 
enligt Jørgensen (2004) i sin tur även möjliggör vidare planering och utveckling av övningen. 
Jørgensen menar nämligen att öva innebär att vara sin egen lärare och alltså vara den som 
planerar, observerar och utvärderar övningen. De gånger som övningen hade varit för tung och 
känts för oöverkomlig att genomföra ledde det till att övningen minskades och begränsades 
inför nästa övningspass. Detta för att övningen ska bli kortare och innehålla tydligare start och 
slut för att övningen ska kännas möjlig att genomföra. Detta går att koppla till Jørgensen som 
menar att ett tydligt utsatt mål är en viktig komponent för att övningspasset ska kännas givande 
och effektivt.  
 
En viktig del av att vara sin egen lärare är att planera vilka övningar som ska genomföras. Det 
kan vara svårt att välja rätt övning och rätt nivå på övningen för att få den effektivaste övningen. 
Anledningen till att jag uppfattade långa toner var tråkigt kan bero på att denna övning är för 
lätt. Hallam (2009) menar att om övningen är för lätt leder det till att den som övar blir uttråkad. 
I materialet kommer det även fram att det upplevs som jobbigt när övningarna är svåra, till 
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exempel när jag försöker öva allt för många olika tonarter under samma övningspass. Hallam 
lyfter fram att om övningarna istället upplevs som för svåra skapas oro och ångest. Vidare 
skriver Hallam att det kan vara svårt att hitta rätt nivå på övningarna, så att de leder till 
utveckling utan att vara tråkiga, men ändå inte är så pass svåra att de skapar ångest hos den som 
övar. 
 
I materialet framgår det att de mer melodiska övningarna är uppskattade men även en stor 
uppskattning kring Wyes (1980) övningar går att läsa i materialet. Det är framför allt Pitch 
control – Mobility från Practicebook for Flute  - Book 1: Tone. Denna övning uppskattas då den 
ger en bra känsla för vilken vinkel på luftstrålen som ger en bra och stabil ton. Detta stämmer 
väl överens med Bennets (Blakeman, 2016) och Putniks (1970) åsikt att detta är en bra övning 
som gör att tvärflöjtisten hittar intonation och klang i tonen.  
 
Svårigheter som uppstår vid lägre temperaturer, förutom att jag fryser, kan även kopplas till att 
intonationen påverkas av vilket temperatur luften har. Toff (1996) skriver att lägre 
rumstemperatur gör att tvärflöjten får en lägre intonation. Det gör att tvärflöjten intonerar på ett 
sätt som jag inte är van vid, alltså blir det svårare att intonera rätt både på grund av luftens 
temperatur och på grund av att kroppen blir stel. 
 
Jørgensen och Hallam (2009) skriver att övning är en viktig del för att nå musikalisk utveckling. 
Enligt Jørgensen och Hallam går övningen att dela upp i två delar: kvalitet och kvantitet. Genom 
projektets genomförande har kvantiteten av intonationsövning ökat. Kvaliteten på 
intonationsövningen ökade i takt med att min koncentrationsförmåga och tålamodet med 
övningarna blev allt bättre under projektets gång. Jørgensen och Hallam skriver även att den 
som övar måste vara medveten om övningsstrategier. Genom det här projektet har det 
framkommit användning av olika övningsstrategier. Dessa övningsstrategier har bland annat 
varit användning av hjälpmedel. De hjälpmedel som användes var framför allt metronom, 
stämapparat och bordunton. I resultatet framgår det att dessa föremål till en början upplevdes 
som stressande moment och att det krävdes några genomförda övningspass innan dessa 
hjälpmedel faktiskt upplevdes som en tillgång. Detta stämmer väl överens med Bengtssons 
(2005) text där han skriver att föremål som vi vill använda och behärska för att de ska vara ett 
hjälpmedel måste vara så pass väl införlivade i kroppen att de slutar att upplevas som föremål. 
Genom att flera gånger använda stämapparaten eller metronomen bildas en vana i kroppen och 
distansen mellan kroppen och föremålet minskar. När dessa föremål behärskas kräver dess 
användning mindre energi och koncentration, vilket ökar möjligheten att lägga fokus och energi 
på det som egentligen är målet med övningspasset. 
 
Osäkerhet rörande valen som görs under övningen är rätt eller ej går att leda till att det finns 
många val att göra när en musiker ska intonera. När det handlar om intonation är första fråga 
som måste besvaras: intonerar jag rätt eller ej. Toff (1996) skriver att samma ton ska intoneras 
olika beroende på vilken funktion tonen har i harmoniken eller melodin vilket gör att musikern 
måste bestämma om hen ska intonera i förhållande till stämapparaten, harmoniken eller 
melodin. Om musikern inte intonerar rätt måste hen bestämma om tonhöjden ska korrigeras 
upp eller ner. Sedan måste hen avgöra vilket tillvägagångssätt som ska användas för att ändra 
tonhöjden; tvärflöjtens längd, luftstrålens riktning eller luftstrålens hastighet (Snow, 2006). Det 
är mycket att tänka på bakom de enkla orden ”att intonera rent”. Det är många beslut som ska 
fattas vilket skapar en stor stress. Denna insikt skapade genom det här arbetet även acceptans 
och förståelse om att det är en utmaning att intonera rätt. 
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5.2 Arbetets betydelse 
Denna forskningsstudie har stor betydelse för mig som blivande instrumentallärare, dels för att 
jag genom detta arbete ökat min förståelse för övning och motivation och dels för att jag har 
ökat min kunskap om intonationsövning på tvärflöjt, ett övningsområde som jag tidigare ansett 
mig ha bristande kunskaper inom. Genom detta projekt har jag getts tillfälle att undersöka olika 
sätt som intonationssövning kan bedrivas. Denna forskning kan bidra med inspiration till 
upplägg av intonationsövning på framför allt tvärflöjt och fungera som ett förslag till vilka 
övningar som kan användas. Genom att skriva om komplexiteten det innebär att intonera och 
att öva intonation hoppas jag ingjuta tålamod i elever och musiklärare att arbeta med denna 
viktiga dela av musicerandet i den dagliga övningen samt öka respekten och uppskattningen för 
den kunskap det innebär att kunna spela med bra intonation. 
 
Övning är en viktig del i alla musikers och musiklärares yrkesverksamma liv, dels genom egen 
övning och dels genom elevers övning. Genom denna studie har jag getts kunskap om mitt eget 
övande och vilka komponenter som är viktiga för att jag ska få motivation och bli inspirerad. 
Livsvärldsperspektivet bidrar med medvetenhet om att alla människor tänker olika utifrån vilka 
erfarenheter de tidigare har upplevt genom livet. Vi är alla olika i vad som motiverar och 
inspirerar oss. Denna insikt är av stor vikt inom läraryrket då en lärares uppgift är att kunna 
motivera för eleverna varför de bör lära sig nya saker, även om det till en början kan upplevas 
som tråkigt och svårt. Som framtida lärare har jag fått kunskap om vilka tankar och känslor 
övning kan väcka. Det har bidragit till större acceptans och förståelse för att övning inte alltid 
är lätt. Denna forskningsstudie visar även att det går att ändra inställning till övning, att 
aktiviteter som tidigare uppfattats som svåra och tråkiga kan skifta till att upplevas som något 
positivt.  
 
5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Då denna forskningsstudie genomfördes med endast ett studieobjekt och endast ett 
övningsområde vore det av stort intresse att genomföra liknande studier med fler studieobjekt 
och även inom andra övningsområden, till exempel andning, teknik eller notläsning. Om 
likande forskning genomförs med fler studieobjekt går det även att hitta liknelser och skillnader 
mellan studieobjekten, till exempel vilka känslor och tankar som kommer fram i materialet och 
undersöka om dessa upptäckter går att basera på till exempel ålder, utbildningsnivå, 
musikgenre, musikkultur eller dylikt. Inom ämnet intonation finns det flera olika perspektiv 
som inte berörs närmare i denna studie, till exempel övertoner eller skillnader mellan ren 
stämning och tempererad stämning, vilket är teman som skulle ge en berikande utveckling av 
detta arbete. 
 
Ett annat vidare forskningsområde är att undersöka genomförandet av andra 
intonationsövningar och/eller andra upplägg på övningsperioden, till exempel 
övningsperiodens längd eller antalet övningspass, och undersöka hur dessa skillnader skulle 
påverka tankar och känslor. Andra intonationsövningar skulle gå att genomföra utan instrument 
och undersöka om övningen då ger annat resultat eller upplevs på ett annat sätt. Denna 
forskningsstudie skulle även vara värdefull att genomföra med en större tyngd på den 
psykologiska delen av övning, lärande och motivation. Detta för att tydligare klargöra de 
psykologiska processer som sker under den egna övningen. Vidare går det att undersöka om 
dessa psykologiska processer även uppstår inom annat lärande och i så fall hur och inlärning av 
vad. 
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Bilaga 1 
Övningspass:   Vecka:  Datum: 

Innehåll: 

 

Hur givande kändes övningspasset? (1–5) 

Vad tycker du om intonationsövning i dag? 

Vad tänkte du på under detta övningspass? 

Hur kändes det i kroppen att öva? 

Andra tankar/reflektioner/idéer/funderingar? 

… som uppstod utanför övningspasset? 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Exempel på skalövning med grundtonbordun
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