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Under hösten 2016 och våren 2017 genomförde Ann Elkjär och Georg Gulyás ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete, där syftet var att undersöka hur deras studenter kunde utveckla sin 
förmåga till musikalisk gestaltning i sitt övande. Genom loggböcker och gruppmöten 
utforskades deltagarnas övningsprocess.	 

Bakgrund 
 
Vårt projekt började över en lunchdiskussion, där vi pratade om utmaningen att undervisa 
våra studenter i konsten att öva. Vi var överens om att det vi ville förmedla till dem var att 
prioritera det musikaliska gestaltandet även när de övar. Känslan vi fick när vi pratade med 
studenterna om övning var dock att just gestaltandet lätt glider bort och ersätts av en längtan 
efter bättre teknik, snabbare skalor, större klang och optimala fingersättningar. 
Övningsstunden blir en instrumentell styrketräning som inte alltid har så mycket med 
konstnärligt uttryck att göra. I vårt samtal insåg vi att vi faktiskt inte har inblick i vad våra 
studenter gör på övningskammaren. Här fanns ett glapp mellan våra intentioner och vad som 
nådde fram till studenterna, som vi ville utforska. 
  
I maj 2016 bjöds vi in till ett möte på Norges Musikkhøgskole i Oslo, där vi fick ta del av de 
utvecklingsprojekt som gjordes inom ramen för CEMPE (Senter for framragende utdanning i 
musikkutøving). Projekten, som drevs av lärare vid musikhögskolan, fokuserade på konsten 
att öva, eller snarare konsten att undervisa i övning. Meningen var att genomföra ett liknande 
utvecklingsarbete på Musikhögskolan Ingesund. Samarbetet gav inspiration att genomföra ett 
projekt med våra studenters övning i fokus. Vi enades om att syftet med vårt projekt var att 
undersöka hur våra studenter kan utveckla sin förmåga att fokusera på den musikaliska 
gestaltningen i sin övning. 
  
Som utgångspunkt för vårt arbete ville vi börja med att ta reda på vad studenterna själva 
tänkte om sin övningsprocess; en slags kartläggning av hela deras övningssituation. Därefter 
få igång ett samtal om övning rent allmänt, för att i nästa steg låta studenterna ta itu med det 
vi ville fokusera på - att få med mer av musikalisk gestaltning till övningsrummet. 
  
Vår idé var att låta studenterna öva tillsammans, två och två. På det sättet kunde de få 
omedelbar feedback på det de framförde och hur det mottogs av lyssnaren. Det känns 
naturligare att gestalta musik när det finns en mottagare i rummet – det blir lite mer “på 
riktigt”. Tanken var att alla de fördelar som kommer av att öva tillsammans också passar för 
att träna den individuelle studentens gestaltningsförmåga. 

Tillvägagångssätt 
  
Alla våra huvudfacksstudenter bjöds in att delta i övningsprojektet, en grupp på ungefär 15 
gitarr- och flöjtstudenter där cirka hälften studerade på någon av de högskoleförberedande 
utbildningar som Musikhögskolan Ingesund och Ingesunds Folkhögskola erbjuder. Den andra 
hälften gick det femåriga musiklärarprogrammet. De fick kort bakgrundsinformation om 
projektets innehåll, bland annat att de förväntades föra övningsloggbok under en period. Vi 
schemalade ett första informationsmöte och ytterligare två träffar med alla studenter i gruppen 
under höstterminen 2016. Vi informerade om att vi skulle komma att publicera vårt arbete i 
någon form, där deras medverkan var anonym. Vi upprättade ett gemensamt avtal, där det 
framgick att studenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
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Den 20 september sågs vi för en informationsträff, där studenterna fick höra mer om våra 
tankar med projektet. De fick även ta del av den loggbok vi hade skapat, som bestod av en 
mycket enkel mall med korta frågor som skulle gå snabbt att besvara (se bilaga 1). Eftersom 
de av våra studenter som går lärarprogrammet redan har flera skrivuppgifter, var det viktigt 
för oss att loggboksskrivandet inte skulle upplevas som betungande. Vi bad studenterna att 
använda loggboken under ett övningspass varje dag de kommande tre veckorna. Vi ville alltså 
få veta mer om hur de övade, hur de såg på sin övning och hur de upplevde sin 
koncentrationsförmåga. Därigenom ville vi få igång ett kreativt diskussionsklimat runt övning 
rent allmänt. Loggboksskrivandet blev det viktigaste redskapet för att få en klarare bild av 
övningsprocessen. 
  
Den 11 november hade vi den första utvärderingsträffen, där vi diskuterade 
loggboksskrivande och övningskvalitet rent allmänt. Under denna träff informerades också 
studenterna om det som skulle bli deras nästa uppgift och del två i övningsprojektet, nämligen 
att öva sig på att gestalta musikens inneboende karaktär på ett övertygande sätt. Loggboken 
del 2 delades ut, men den här gången ombads de att göra loggboksskrivandet tillsammans med 
en studiekamrat (se bilaga 2). Den ena studenten spelade ett kort självvalt stycke, medan den 
andra studenten fyllde i upplevelserna av framförandet, med fokus på hur musikens karaktär 
gestaltades. Den som lyssnade fick fylla i en bedömning från 1–5 hur övertygande 
framförandet upplevdes, och komma med tips på hur gestaltningen kunde bli än mer 
trovärdig. Den som spelade berättade inte i förväg vilken karaktär som hen ämnade gestalta, 
utan lyssnarens uppgift var att skriva ner precis det den upplevde. Vi bad dem att genomföra 
tio sådana träffar. Den 29 november sågs vi för den andra utvärderingsträffen, och diskuterade 
studenternas erfarenheter av att fokusera helt på gestaltandet, och öva tillsammans med en 
studiekamrat. 
  
Efter dessa träffar gick vi sedan igenom studenternas loggböcker för att få en 
övergripande uppfattning av det samlade materialet. Deltagarnas svar sorterades under de 
rubriker som loggboksfrågorna genererade. Därefter jämfördes anteckningarna vi fört vid 
utvärderingsträffarna med de loggbokssvar vi fått. 

Resultat 
  
Vad kunde vi då utläsa ur studenternas loggböcker? Ur Loggboken del 1 framkom att de har 
hittat mål för övningspasset som kunde delas in i fyra kategorier: Tekniska mål som “förfina 
fingersättningar”, “ej pressa fram luften” eller “öppen klang”. Eller mål som rör 
dispositionen av övningspasset; “bestämde moment utifrån tiden jag hade på mig - bättre 
struktur på vad jag ville ha gjort”. Fraseringsmål som “helhet, längre fraser”. Till sist något 
vi definierar som inställnings- eller attitydmål, ett slags pep-talk till sig själv: “Att fokusera på 
det musikaliska”, “att ha kul”, eller “att njuta av akustiken” 
 
I studenternas egna bedömning av sin förmåga att fokusera under övningspasset (i en skala 
från 1–5) kunde vi se att de högre betygen, 4:or och 5:or, övervägde, och att studenterna alltså 
var nöjda med sin förmåga till fokus. När vi diskuterade med deltagarna om vad som påverkar 
förmågan till koncentration under övningspasset, framkom en uppsättning yttre 
förutsättningar. Dels att plocka fram och ställa i ordning just det man behöver för 
övningspasset, likt matlagningens mise-en-place1.  Många var noga med att ta mikropauser 

                                                
1 Mise en place är franska och betyder ”ställa på plats". Begreppet används inom matlagning, och innebär att man ställer fram de 

ingredienser och redskap som behövs, så de finns tillgängliga och är i ordning.  
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för att behålla sin koncentrationsnivå. Flera studenter hade för vana att stänga av 
mobiltelefonen. Exempel på inre förutsättningar för ett koncentrerat övningspass var behovet 
av ställtid inför övningen, och vikten av tydliga målbilder för varje övningspass.  
 
Under frågan ”vad kan jag förbättra imorgon?” kom studenterna med konkreta tips till sig 
själva. De föreslog till exempel att öva kortare pass, att disponera dagen annorlunda, eller att 
fokusera på att hitta den önskade klangen fortare. 
  
Uppgiften i Loggboken del 2 bestod i att öva sig två och två på att gestalta musikens karaktär. 
När vi läste studenternas material kunde vi konstatera att både den som lyssnade och den som 
spelade gav höga poäng när det gällde i vilken grad framförandet var övertygande. Mestadels 
gav studenterna varandra fyror och femmor i betyg, och de var i hög grad överens om vilken 
karaktär de hade hört respektive spelat. Exempelvis, när den som spelade ville förmedla något 
“aggressivt och självsäkert”, upplevde den som lyssnade karaktären “aggressiv/arg”. Eller 
när den som spelade tänkte sig att gestalta “glädje, ingenting kan gå fel” skrev den som 
lyssnade “humoristiskt, kul, lätt, längtan”. 
  
För att gestalta ännu mer övertygande föreslår de att “överdriva mer”, “förbereda sig bättre”, 
“bestäm mig för exakt en känsla”, “var mer konkret” eller helt enkelt “mer av allt!” 
  
Deltagarna kunde beskriva karaktärerna de valt att spela eller lyssnat till som: 
“Stolthet”, “busigt, spontant barn”, ”melankolisk”, “natthimmel över en stad, varmt”. Eller 
som “en sorgsen person som försökte hitta hopp”, “mystiskt, smått klagande, typ Syrinx”, 
“spännande”. Som “vilset”, “förväntan” eller “upprorisk kärlek!” Några lämnar även längre 
historier som “Sagans hjälte har just bevittnat när en ondskefull häxa rövar bort hjältens 
stora kärlek…” 

Diskussion 
 
I läsningen av studenternas loggböcker, märkte vi att de överlag var nöjda med sin övning och 
sina övningsstrategier. På våra lektioner däremot, förmedlar de oftare ett missnöje med sin 
övning, och särskilt hur mycket de övar. Därför reflekterade vi över om våra studenter var 
nöjda just i övningssituationen, men i efterhand ändå tycker att de övar för lite. En annan 
tanke var att själva projektet gjorde att de fokuserade mer på sin övning och att deras 
belåtenhet berodde på de förändringar som loggboksskrivandet bidrog till. Vi kan inte heller 
helt bortse från att vi själva som deras instrumentallärare har påverkat resultatet. Vi värderar 
alltid mer eller mindre medvetet våra studenters spel, och har i egenskap av vår position 
tolkningsföreträde. I och med vår roll som drivande av projektet utgör denna utgångspunkt en 
potentiell risk att studenterna anpassar sina svar till det resultat de tror att vi eftersträvar. Detta 
var dock inget vi lade märke till. 
  
Loggboksskrivandet	påverkar	
Studenterna påverkades av loggboksskrivningen. Flera ändrade under projektets gång 
disponeringen av övningsrutinerna, för att börja öva tidigare på dagen. De övade kortare pass, 
och tog fler pauser. Någon såg till att spela sina skalor i första övningspasset för dagen. För att 
inte bli störda fanns det studenter som till och med tejpade för den lilla rutan till dörren i 
Musikhögskolan Ingesunds övningskorridorer. 
Vi märkte att de frågor vi ställt i Loggboken del 1 hade inverkan på deras svar, och 
inspirerade dem till att självmant förbättra processen kring sin övning. Många kom även till 
insikt om att övningen blir mer fokuserad om man sätter upp tydliga mål. 
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Att	öva	för	att	må	bra	
Som tidigare nämnts delade vi in studenternas övningsmål i kategorier som klang-, teknik-, 
memorerings-, och fraseringsmål. Eller de inställnings- eller attitydmål som fångade vårt 
intresse allra mest: “Att ha kul”, att “njuta av akustiken” eller “att vara nöjd med klangen”. 
  
Vi kunde se att övningen verkade ha terapeutiska effekter på studenterna. Flera av dem 
beskriver att övningen påverkar deras sinnesstämning, som: “bra att du slutade när det lät 
bra” eller “mådde dåligt, spelade mest för att må bättre”. Vi känner igen oss i studenternas 
kommentarer om att övningen påverkar humöret. Många av dem har beskrivit att de “övar för 
att må bra”. Från egna erfarenheter vet vi att övningen kan vara avkopplande, ett avbrott från 
stressande tankar, till och med meditativ. Ett sådant funktionellt redskap att fly bort från 
bekymmer är i grunden något positivt. Det kan säkert vara så att vi i perioder har behov för en 
viss “mängdträning” när man bara gör, eller att man automatiserar vissa delar av 
övningsprocessen. Däremot tror vi att denna form av övning kan leda till att man befäster 
tekniska problem och oönskade spänningar. Då övningen saknar ett medvetet fokus och en 
tänkt mottagare riskerar man att gå in i sin egen värld och skapa ett puppliknande tillstånd, där 
ingen utveckling sker. 
  
Fokus	på	gestaltning	i	övandet	
Just detta att komma ur sin puppa, och fokusera helt på gestaltandet och kommunikationen, 
var det som hade intresserat oss ända från första dagen, och anledningen till att vi skapade 
Loggboken del 2. När vi läste igenom deras loggböcker kunde vi se att flera kommit igång 
sent med uppgiften, kanske berodde detta på ett initialt motstånd mot att dela med sig av den 
något privata övningssituationen. Dessutom hade många problem att få till träffarna med 
tanke på deras fullmatade scheman. Trots dessa utmaningar konstaterade vi att Loggboken del 
2 hade en positiv inverkan på våra studenter, då de kunde släppa fokus på feltoner, och helt 
hänge sig åt musikalisk gestaltning. Studenterna hade hamnat i det fantasi- och lekfulla tänk 
som vi hade eftersökt. Vi blev överraskade över hur lätt de på egen hand kunde hitta musikens 
karaktär, och över nivån på deras kreativitet. Det faktum att studenterna var så överens om 
vilka karaktärer de gestaltade respektive lyssnade till, verkade öka deras insikter och 
självförtroende som musiker. Till exempel beskrev de upplevelsen av uppgiften så här: 
“Motiverande”, “mod”, “nyttigt - hjärnverksamhet för nya tankar”, “lättare att gå in i 
konsertbubblan” eller “det händer något när man spelar för någon”. 
I och med denna uppgift hade vi skapat en kultur som verkade välgörande för studenterna, där 
alla bidrog till en konstnärlig diskussion. Övningsrumsrevirets barriär var bruten, och de 
kunde på ett naturligt sätt be varandra lyssna när de övar. Flera av våra kollegor som lyssnade 
på studenternas konserter under våren kommenterade att de spelade mer kommunikativt och 
utåtriktat än tidigare.  

Sammanfattning 
  
Efter projektet har deltagarna fått en fördjupad förståelse för sin egen övning. De har 
utvecklat sin förmåga att skapa mål för varje övningspass och optimera förutsättningarna för 
att kunna fokusera under övningen. Vidare har studenterna hittat verktyg att öva sig i 
musikaliskt gestaltande. De har förstått vikten av att gestaltandet är i fokus, och hur det 
påverkar deras spel. Projektet bidrog till att skapa ett öppet klimat för samtal om övning, även 
över instrumentgränserna. 
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Avslutande reflektioner 
 
Kanske kunde vi ha gjort några saker annorlunda: Med bättre planering hade vi kunnat 
undvika att ha våra träffar på sena kvällar, när studenterna var trötta. Vi kunde också ha 
anpassat uppgifterna bättre efter studenternas studiesituation. Istället för de 10 träffar vi bad 
dem göra två och två kunde uppgiften ha varit att träffas tre gånger.  
 
Under projektets gång har vi blivit mer medvetna om vikten att tänka efter vad vi som lärare 
förmedlar till våra studenter, särskilt när det gäller attityden till övning. Vi fick känslan av att 
de inte riktigt är på det klara med hur de förväntas se på sitt övande. Är det ett mål i sig att 
övningen ska vara rolig och lustfylld? Vad händer om den inte är det? Kanske behöver vi 
lärare betona för studenterna att utmaningen är att vara så kreativ i sin övningsprocess, att 
själva processen blir till något lustfyllt. 
  
Vi har båda stött på undervisningstraditioner där lärare motarbetar denna kreativitet. Speciellt 
i början av en students musikhögskoleutbildning, menar dessa lärare att studenten behöver 
börja med att bygga upp en solid teknisk grund, för att först därefter arbeta med gestaltning. 
Ofta används liknelser med hur ett hus byggs, där man alltid måste lägga grunden först. 
Självklart är det viktigt att tidigt etablera en stabil teknik, men för att använda en metafor med 
motsatt budskap kan man inte kasta in jästen i degen efter att brödet kommit i ugnen. Därför 
menar vi att arbetet med att gestalta musiken måste finnas med genom hela processen, något 
vi lärare också behöver uppmuntra. 

Vad hände sen? 
  
Efter projektet reflekterar vi mer över övningsstrategier tillsammans med studenterna. Det 
händer att vi ber dem att till nästa lektion visa oss hur de övat på en passage, gärna på olika 
sätt, där de tar ut svängarna och vågar prova förutsättningslöst. Processen runt övningen har 
hamnat mer i fokus. Några av våra studenter har skrivit egna självständiga arbeten med tema 
egenövning, där de låtit sig inspireras av vårt projekt.  

Om oss 
  
Ann Elkjär är lektor i flöjt på Musikhögskolan Ingesund, där hon undervisar sedan 2008. Hon 
har belönats med flera priser för sitt flöjtspel, bland dem ”The Queens Commendation for 
excellence”. Hennes förkärlek för kammarmusik, och gärna nyskriven sådan, har resulterat i 
ett stort antal framträdanden hos kammarmusikföreningar och musikfestivaler både i Sverige 
och utomlands: Concertgebouw i Amsterdam, Musikverein i Wien, såväl som Kalvfestivalen 
och Båstad Kammarmusikfestival. 2010 erhöll hon den engelska hederstiteln Associate of the 
Royal Academy of Music. 
  
Georg Gulyás är lektor i gitarr på Musikhögskolan Ingesund, och undervisar även i 
kammarmusik och gitarrmetodik. På The Juilliard School i New York tog hans pedagogiska 
intresse fart genom den legendariska rytmikläraren Robert Abramsons klasser, "Rhythm and 
Performance" som byggde på Jaques Dalcrozes idéer om att använda hela kroppen i 
musikundervisningen. Georg har också diplomutbildningen Postgraduate Diploma in Guitar, 
emphasis teaching methods, higher level/KMH. Hans intresse för gitarrergonomi finns 
redovisat bland annat i ett forskningsprojekt där syftet var att undersöka hur klassiska 
gitarrister påverkas i sin övning när de sitter på en balansdyna. 
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Efterord 
  
Tack till alla våra studenter, som deltog i projektet! Vi vill även tacka Carl Unander-Scharin, 
Henrik Frisk och Ragnhild Sandberg Jurström för värdefulla synpunkter. Ett speciellt tack till 
Siw Grabreek-Nielsen och CEMPE/NMH för inspirerande samarbete.  

Referens 
  
Undervisning i øving, publikation från CEMPE, NMH: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2365438 
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Bilaga 1 

  
Loggboken del 1 
  
  
Dagens datum: 
  
  
Beskriv förutsättningarna för övningspasset (när/var/hur): 
  
  
Vad övade du på? 
  
  
Hade du ett specifikt mål, och i så fall vilket? 
  
  
  
  
Blev du avbruten i ditt övande, och i så fall av vad? 
  
  
  
  
Hur upplevde du ditt övningspass, generellt? 
  
  
  
Hur upplevde du din förmåga att fokusera under övningspasset? 
  
5 - Toppen! 
4 - Bra.. 
3 - Sådär 
2 - Inte så bra 
1 - Katastrofal! 
  
Gjorde du något annorlunda jämfört med igår? 
  
  
  
  
Övriga funderingar eller kommentarer: 
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Bilaga 2 
  

Loggboken del 2 
  
Till dig som lyssnar: 
  
Dagens datum: 
  
  
Vem spelar? 
  
  
Vad spelas? 
  
  
Hur skulle du beskriva karaktären på musikstycket du lyssnar till? 
  
  
I vilken grad är framförandet övertygande - när det gäller karaktären? 
  
5 - Oerhört övertygande 
4 - Övertygande 
3 - Sådär 
2 - Nja, det var inte så klart 
1 - Jag förstod ingenting! 
  
Kan du föreslå något som skulle göra interpretationen ännu mer klar och övertygande: 
  
  
  
  
Till dig som spelar: 
  
Vad hade du för karaktär i åtanke när du spelade? 
  
  
I vilken grad tycker du att du lyckades förmedla musikens karaktär? 
  
5 - Jag spelade oerhört övertygande 
4 - Jag spelade övertygande 
3 - Sådär 
2 - Nja, det var inte så klart 
1 - Jag kunde inte förmedla någonting! 
  
  
Vad skulle du vilja ändra tills nästa gång du övningsspelar? 
	 
 
 
	


