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Detta arbetet handlar om övningsstrategier främst inom orgelmetodik som jag identifierat under 
mina år på universitet. Syftet är att identifiera och pröva vad en tidseffektiv övningsstrategi kan 
vara. Frågor i detta arbete är: Vad kan en tidseffektiv strategi för instudering innebära? Vilken kan 
relationen mellan strategi och musikalisk form vara? Går övningsstrategier att applicera på olika 
instrument? Metoden jag använt är aktionsforskning och jag har identifierat olika övningsstrategier 
för instudering av orgelstycken. Dock blev resultatet ett annat än förväntat då min förhoppning att 
lära mig en fuga på 8 dagar visade sig vara svårare än jag trott då jag underskattade relationen 
mellan strategi och musikalisk form. Jag har efter resultatet kunnat konstatera att det behövs olika 
strategier för olika typer av musik.  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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Jag har aldrig tyckt att det varit speciellt kul att öva. I mina gamla fiolböcker kan jag på många 
sidor läsa min norska lärarinnas handstil ”Hem och øv!”. Trots att hon tyckte jag övade på tok för 
lite lyckades jag ändå klara mina läxor och spelar än idag fiol. När jag började spela piano som 6-
åring började man alltid öva höger hand, sedan vänster hand, sedan satte man ihop det långsamt. 
Alltid från början till slut. Detta resulterade i att jag alltid kunde början bra, men slutet, eller den där 
mellandelen mindre bra. Inget jag egentligen reflekterat över förrän jag 30 år senare började studera  
orgel och kyrkomusik på högskolan för scen och musik i Göteborg. 

Våren 2018 jobbade jag som musikpedagog i en församling där arbetsuppgifterna var inriktade mot 
barn och ungdomsverksamhet. Eftersom jag själv också sjunger och spelar började jag intressera 
mig för orgeln. Jag började spela lite för skojs skull men insåg snabbt att det här instrumentet vill 
jag lära mig på riktigt.  

Sommaren 2018 bestämde jag mig för att söka in till organistutbildningen i Göteborg och jag hade 
mycket att studera in för att klara antagningsproven som skulle ske i mars 2019. Jag tog några 
lektioner av andra organister och övade, som jag alltid gjort, från början till slut på de stycken jag 
skulle söka in med. Vid ett tillfälle fick jag tipset att börja med de sista takterna i stycket, för att 
känna mig säker på ett bra slut. Kanske en självklarhet, men jag hade aldrig funderat över det innan.  

Jag blev antagen och startade min utbildning hösten 2019. En lång uppförsbacke väntade eftersom  
orgel som instrument var helt nytt för mig, även om jag har lång arbetslivserfarenhet inom musik 
och kyrkomusik på sång och piano, och jag förväntade mig att det skull bli många timmar på 
orgelpallen.  

Det blev många timmar men inte så många jag förväntat mig. Detta tack vare att jag upptäckte nya 
övningsmetoder med hjälp av min orgellärare.  

Ju mer jag spelade och undersökte dessa för mig nya metoder, desto mer nyfiken blev jag på att 
jämföra metoder för att tydliggöra vilken som passar mig bäst. Dessutom ville jag ta reda på vilken, 
eller vilka metoder som är mest tidseffektiva då jag inte hade möjlighet att öva flera timmar om 
dagen. 

I utbildningen, och även ute i arbetslivet, spelar man olika typer av repertoar. Allt från 1600-tal och 
barock till dagens moderna musik. Arbetet som kyrkomusiker innebär ofta att du får önskemål på 
musik till bröllop och begravning med ganska kort varsel. Speciellt vid begravning. Jag har alltid 
tyckt om utmaningar musikaliskt och vill gärna tillgodose önskemålen även när det vid första 
anblicken kan se eller låta svårt. Då behövs verkligen fungerande strategier och metoder för att 
snabbt kunna öva in ett eller flera stycken på kort tid och jag började fundera.  

1.2 Problemformulering 
Syftet är att identifiera och pröva vad en tidseffektiv övningsstrategi kan vara.  

Frågor i detta arbete är: 
• Vad kan en tidseffektiv strategi för instudering innebära? 
• Vilken kan relationen mellan strategi och musikalisk form vara? 
• Går övningsstrategier att applicera på olika instrument? 
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1.3 Referenslitteratur 
Två böcker som som gett mig inspiration till metod och upplägg presenteras i detta avsnitt.  

Effortless mastery av Kenny Werner  
Kenny Werner är en välrenommerad pianist och kompositör, född i 1951 i Brooklyn New York. Han 
har mottagit många utmärkelser samt Grammynominerad artist. 
2014 blev han artistic director på Effortless Mastery Institute of the Berkley College of Music. 

Boken Effortless mastery skrev han 1996 och den handlar om att frigöra den stora musiker du har 
inom dig. Boken handlar om hur vi kan återfå den där glädjen som först förde oss till musiken. Att 
inte jämföra sig med andra, vara ödmjuk och finna sin egna inre talang.  
Effortless mastery principerna kan enkelt listas i fyra punkter: 

1. Full fokus när du övar 
2. Total frigörelse vid musikalisk gestaltning 
3. Sambandet mellan kropp, sinne och själ 
4. Återta kärleken till musiken 

Det är framförallt den första punkten ”Full fokus när du övar” som blev central i detta arbete. Men 
även de övriga tre punkterna då jag finner att allting hänger samman. Det visade sig inte minst i 
aktionsforskningen där jag efter första rundan inte upplevde något utav punkt 2, 3 och 4.  

Idén till att göra upplägget, 20 minuter om dagen i åtta dagar, fick jag ifrån boken Effortless mastery 
där jag kunde känna igen mig i känslan att man måste öva flera timmar om dagen för att det ska ha 
betydelse och hur stressad det fick mig att känna.  1
Författaren Kenny Werner beskriver i ett av kapitlen hur en av hans pianolärare gav honom en 
femfingerskala att öva på, fem minuter om dagen i två veckor, och ingenting annat.  

It was so simple that I never felt overwhelmed. Five minutes seemed to be the right 
amount of  time. One of the reasons I never practiced was the belief that I had to sit 
there for five hours for it to mean anything. Since I never had five hours free in any 
given day (too busy watching television, I guess) I never got around to practicing. 
Another reason I was now practicing was the material was so simple: the effortless 
release of each finger to the key…It had a very calming effect, cleansing me with a 
feeling of a new beginning. It felt really good.  2

Där väcktes mitt intresse av att göra en undersökning av en eller flera metoder. Om jag gav mig 
själv en bestämd tid, ett litet kort stycke och följde denna rutin under åtta dagar, vad skulle då 
resultatet bli? 

Spelrum av Schenck Robert 
Robert Schenck, född 1949, är pensionerad universitetslektor och har varit verksam som lärare på 
Högskolan för scen och musik sedan 1970-talet med flöjt och kammarmusik som huvudsakliga 
arbetsområden. Han tilldelades 2014 Konstnärliga pedagogiska priset för sitt långvariga och 

 Werner, Kenny. Effortless mastery, New Albany, 2015 1

 Ibid. s 292
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hängivna arbete och engagemang inom bl.a coachande förhållningssätt i didaktisk och pedagogisk 
praxis.  3

Boken Spelrum är en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger och tar upp hur jag i rollen 
som pedagog kan använda kreativa undervisningsformer som t.ex gehörsspel, eget skapande och 
musikgläjde. Boken vänder sig till den som önskar få nya idéer för sin undervisning eller perspektiv 
på sitt arbete som exempelvis musiklärare. Jag är medveten om att den är något daterad men finner 
ändå en del intressanta infallsvinklar för mitt arbete. 
Schenck skriver bland annat om övningsstrategier.  

Den fantastiska Millmans ”snöstigsprincip”, metaforen som kan ligga till grund för 
all övning, är att vem som helst kan bestämma sig för att förbättra sina färdigheter i 
vad som helst och lyckas med det. Det är bara att ställa krav i lagom proportioner 
och börja utöva färdigheterna med bästa möjliga kvalitet.  4

Jag har själv lagt märke till i min övning att det är svårt att bryta ett redan invant mönster.  
Schenck beskriver snöstigsprincipen som just det, att trampa upp en stig i snön. Den allra första 
gången jag spelar något trampar jag upp en ny stig och om jag sedan väljer att befästa den nya 
stigen genom att upprepa den x antal gånger, blir det lättare att fortsätta på den. 

Hellre ett fåtal upprepningar av god kvalité än att skapa oönskade mönster och skapa ovanor. 

I boken står det hur trötthet och koncentrationssvårigheter oundvikligen sätter in efter ett antal 
upprepade rörelser. Därför är det viktigt enligt Schenck att öva med kvalité före kvantitet. Givetvis 
krävs det många timmars övning för en komplicerad färdighet som att spela och sjunga men om 
kvantitetstänkande ligger till grund för övning uppstår problem.  

Kvantitet utan önskad kvalitet är i bästa fall tidsslöseri och i annat fall skadlig. 
I konstruktiv och njutbar övning uppstår kvantitet som ett resultat av kvalitet.  5

1.4 Metod 
I det följande beskriver jag den metod jag valde, action research [aktionsforskning], samt 
tillvägagångssätt för att undersöka vilken övningsstrategi som generellt sett kunde ge ett 
tillfredsställande övningsresultat i ett strikt tidsformat.   6

Enligt Nationalencyklopedin innebär aktionsforskning att man genomför noggrant planerade 
åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. 
ett företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten av dem.  7

Ett aktionsforskningsprojekt är ett förändringsarbete där forskaren är starkt engagerad i både 
planering, genomförande och analys av förändringsprocessen och dess effekt. 

 https://www.gu.se/nyheter/robert-schenck-fick-pedagogiskt-pris3

 Schenck, Robert. Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg, 2000, sid.1884

 Ibid. s 1955

 Aktions forskning6

 Nationalencyklopedin, aktionsforskning. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktionsforskning 7

(hämtad 2022-04-21)
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Kurt Lewin var en tysk-amerikansk psykolog (1890-1947) som kom att få begreppet 
aktionsforskning allmänt accepterat i sin uppsats ”Action Research on Minority Problems” 1946.  8

I sin forskning om förändringsprocesser hos smågrupper definierar Lewin denna typ av forskning  
som ett studium av förutsättningar för socialt förändringsarbete och effekter av sådant, en forskning 
som kan leda till genomgripande förändringar i samhället.  9

Han betraktade förändringsprocessen som en spiral, ”The Lewinian spiral”, där varje steg består av: 

• Planering 
• Handling 
• Konstaterande fakta om uppnådda resultat 

Forskningstypen har en lång tradition bakom sig och återfinns hos tyska filosofer som den Johann 
Gottlieb Fichte (1762-1814) och Karl Marx (1818-1883).  10

Aktionsforskning används inom många områden och har använts inom bl.a pedagogik. Man kan 
läsa på skolverkets hemsida om hur aktionsforskning kan stärka det pedagogiska ledarskapet.  Där 
beskrivs hur en av flera rektorer efter ett år kunde titta tillbaka med självkritisk blick och insåg då 
att det var ett förhållningssätt som hade resulterat i att han inte fått med sig lärarna i arbetet. 
Insikten hade gjort att han bytt ledningsstrategi.   11

Kanske kan jag också komma till en sådan insikt vad beträffar övningsstrategier om jag använder 
följande struktur; planera, agera, observera, reflektera. 

1.5 Material 
Val av musikalier 
Inledningsvis under kartläggningen av metoder gjorde jag inget aktivt val av musik utan använde 
det jag skulle framföra vid terminsexaminationer.  

Initialt hade jag tänkt använda två fugor till de två omgångarna i aktionsforskningen.  En fuga med 12

en övningsmetod, och sedan den andra med en annan övningsmetod för att sedan jämföra resultaten. 
När jag bläddrade bland alla fugor fastnade jag för en fuga i G-dur utav Buxtehude som såg 

 Nationalencyklopedin, aktionsforskning. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktionsforskning 8

(hämtad 2022-04-21)

 https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=aktionsforskning9

 Nationalencyklopedin, aktionsforskning. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktionsforskning 10

(hämtad 2022-04-21)

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/aktionsforskning-kan-starka-det-11

pedagogiska-ledarskapet#h-Nyainsikterledertillnyastrategier

 Fuga är en form av klassiskt musikstycke som hade sin höjdpunkt under barocken bestående av ett tema dyker upp på olika ställen 12

i stycket och i de olika instrumentens stämmor. Temat presenteras vanligtvis i början av fugan för att sedan vandra runt i stämmorna i 
olika tonhöjd och ibland med en variant på temat  
Källa: Nationalencyklopedin, fuga. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fuga (hämtad 2022-04-22)
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överkomlig ut och inte var speciellt lång och beslutade mig för att använda den i första omgången 
av aktionsforskningen.   13

Detta beslut kom att visa sig både intressant och vanskligt ur ett metodiskt perspektiv då jag inte 
analyserade notbilden från start och inte insåg styckets komplexitet. 

!  
Notexempel 1: Utdrag ur Buxtehude Fuga G-dur 

2. Process 
Processen startar i en pilotstudie där jag med hjälp av min orgellärare utforskar för mig nya 
övningsmetoder. Dessa ligger sedan till grund för aktionsforskningen. 
Efter presentation av pilotstudien skriver jag om aktionsforskningen som jag gjorde i två omgångar 
där jag första omgången fokuserar helt på en övningsmetod för att sedan fokusera på olika strategier 
i den andra omgången. 

2.1 Pilotstudie 
Under mina tre år på universitetet har jag kommit i kontakt med olika typer av övningsmetoder som 
jag tidigare inte använt mig av. Under våren och hösten 2021 förde jag loggbok under ett flertal 
övningspass och gjorde även ljud och videoinspelningar för att dokumentera.  

Övningsmetoderna jag använt är följande:  
• Baklängesmetoden  

Man arbetar systematiskt från sista takten i stycket och tar sig ”hem” till första takten. Man kan 
dela upp takten i delar om det är ett komplext stycke och ta så mycket, eller lite, information som 
man klarar av att läsa och spela i konserttempo. Man repeterar t.ex två fjärdedelar fyra gånger, 
sedan nästa två fjärdedelar fyra gånger, för att sedan sätta ihop takten. Om man jobbar så 
systematiskt så blir alla takter ordentligt genomarbetade.  

• Random practice 
Jag numrerar olika takter/passager som kan vara problematiska och skriver numren i 

 Dietrich Buxtehude var en dansk-tysk tonsättare och organist (1637-1707). Som elever hos Buxtehude finner vi bl.a Johann 13

Sebastian Bach (1685 -1750). Buxtehude var en ypperlig organist och hans verk  anses utgöra höjdpunkten i 1600-talets nordtyska 
orgeltraditionen.  
Källa: Nationalencyklopedin, Dieterich Buxtehude.  
http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dieterich-buxtehude (hämtad 2022-04-22)
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slumpmässig ordning och spelar sedan efter den ordningen. Detta gör att jag blir beredd på att 
hoppa in  var som helst i stycket och har därmed lättare att hitta tillbaks om jag skulle spela fel.  

• Audiation  
Jag läser noten och föreställer mig hur det ska låta innan jag spelar. Det gör att jag är mentalt 
förberedd på vad jag ska spela och jag övar upp mitt a vista spel.  14

• Sjung en stämma 
Att sjunga en stämma och spela de andra gör att jag får en tydligare känsla av vart stämman är på 
väg. Om jag kan sjunga stämman ger det mig större förutsättningar att spela rätt toner.  

• Det svåraste först  
Att börja med den svåraste delen i stycket och lägga fokus på det gör att allt efter det känns 
mycket lättare och jag får en positiv upplevelse när jag känner att något går lätt.  

• Färgkoder, bilder 
Jag färglägger de olika stämmorna/teman med färger för att lättare få en överblick. Detta gör att 
jag rent visuellt ser temat tydligare och att jag blir mentalt förberedd på att något händer. 
Speciellt användbart vid instudering av fuga då temat vandrar runt bland stämmorna. I notbilden 
ritar jag ibland in små bilder för att förstärka en känsla. I fugan har jag ibland ritat in hjärtan i 
början av varje tema. Detta ger mig en visuell påminnelse om att temat börjar. 

Utdrag från övningsloggbok 
  

11/2-2021 
Jag övar på Nikolaus Bruhns lilla praeludium, nr 3 allegrosatsen.  15

Under 25 minuter övade jag först takt för takt från slutet. Jag använder mig av 
”Audiation”. Jag försöker lyssna i huvudet innan jag spelar och sen spelar jag i det 
tempo som jag klarar av att  spela rätt. På detta sätt upplever jag att jag hittar 
mönster i notbilden. Sedan tar jag en paus på 5 minuter. 
Nu börjar jag från början till slut. Först händer sedan pedal. Jag jobbar igenom takt 
för takt långsamt. Tack vare att jag jobbat igenom varje takt från slutet till början 
får jag nu upplevelsen av att jag känner igen allt, en typ av Aha-upplevelse.  

 Musikalisk term som innebär att man spelar eller sjunger efter noter som man inte tidigare sett. 14

 Fr. Kistner & C.F.W. Siegel, 3 Praeludien un Fugen, Nikolaus Bruhns, Vierte reihe: orgelmusik nr 8. Leipzig.15
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!  
Notexempel 2: Utdrag ur Bruhns Praeludium nr 3, allegrosats. 

12/2-2021 
Bruhns Allegrosats. 
Takt för takt från slutet. Audiation först, spela sen.  
Jag använder också baklängesmetoden genom att repetera takten om och om igen. 
När jag sedan spelar från början till slut får jag återigen aha-upplevelsen. 

15/2-2021 
Bruhns Allegrosats 
Jag spelar en takt i taget. Denna gången börjar jag från början av stycket, men tar 
system (4takter) för system. Nu när jag spelat så många gånger från slutet och nu 
övar från början av stycket så känns det mycket lättare. 

16/2-2021 
Bruhns första sats 
Övar endast pedalspel (video 1) 

!  
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Notexempel 3: Utdrag ur Bruhns praeludium nr 3, första satsen. 

12/4-2021 
Bruhns. 
Jag börjar med de svåraste delarna i stycket. Lyssnar först i huvudet och 
”skuggspelar” sedan takten. Jag spelar alltså takten utan att trycka ner tangenterna 
eller pedalerna för att försöka föreställa mig i huvudet hur det kommer låta. På så 
sätt blir det inte en överraskning när jag sedan spelar på riktigt. Den här metoden är 
nyttig för mig för jag får öva upp mitt inre öra och lita på mig själv. 

14/4-2021 
Bruhns andra satsen, presto. 
Jag började med takterna med pedal. Jag övade på att befästa position för att vara 
säker på avstånd vid t.ex oktavsprång. Sen jobbade jag med att lyssna ut melodin 
och se vad som är utsmyckning. Hitta skelettet.  
Jag övade också positionsbyte mellan manualerna med händer. 

!  
Notexempel 4: Utdrag ur Bruhns praeludium nr 3, prestosatsen. 
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8/9-2021 
Jag dokumenterar (Video 2) första gången jag tar mig an Jeremiah Clark 
(1674-1707) ”A trumpet voluntary - the Prince of Denmark´s march. Ett arr utav 
Marcus Torén.  16

Detta stycket är inte lika komplext som en fuga i det avseendet att det är mer 
ackompanjemang av en melodistämma än ett tema som återkommer i olika 
stämmor. 
Här använde jag mig av audiation, ett system i taget. Efter att ha granskat videon 
upptäcker jag att jag har spända händer, speciellt vänsterhanden. 

!  
Notexempel 5: Utdrag ur Lux Festiva  

13/9-2021 
Bach Fuga G-moll.  17

Här är ett mycket mer komplext stycke så det tar jag mig an på ett annat sätt. Jag 
börjar med de svåraste delarna, fortfarande från slutet sett. 
Jag börjar med pedalstämman. Sedan pedal + tenor. Sopran + altstämma. Alt + 
pedalstämma. Efter stämrep sätter jag ihop alltihop långsamt. Sedan takt för takt 
bakåt till nästa pedalparti. I notbilden har jag markerat temat med grönt för att 
lättare följa med visuellt och mentalt. 

 Gehrmans Musikförlag AB, Lux Festiva, Stockholm 2016 16

 J.S Bach, Preludes and Fugues G min BWV558, Edition Peters17
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!  
Notexempel 6: Utdrag ur Bach fuga i g-moll 

Sammanfattning av pilotstudie 
Vad jag uppmärksammade var att baklängesmetoden fungerade väl för mig på det sättet att jag fick 
en positiv känsla av igenkänning. När jag repeterar takt för takt metodiskt från slutet till början av 
ett stycke och sedan tar det från början upplever jag att jag känner igen varje takt. Även om jag inte 
spelar alla toner rätt, eller spelar i det slutliga tempot så ger igenkänningsfaktorn positiv inverkan på 
den mentala inställningen. Det blir inga överraskningar eller toner som överrumplar mig då jag gått 
igenom varje takt.  

Audiation, där jag läser noten och lyssnar inombords först och sen spelar gav också 
belöningseffekten då jag tillåter mig spela rätt. 

Sjunga en stämma och spela en annan har också fungerat bra med tanke på att jag också är 
sångerska. Om jag sjunger med stämman kommer interpretationen automatiskt och stämman sätter 
sig i minnet lättare. 

Reflektion av pilotstudien 
Schenck skriver i boken Spelrum om när man första gången man spelar något trampar upp spår i 
snön och vikten av att vara medveten om hur de första spåren befästs i minnet.  Det jag har märkt 18

när jag använt mig av baklängesmetoden och audiation är att jag tillåter mig själv trampa upp rätt 
spår från början och hur det bidrar till den positiva belöningskänslan när jag sedan spelar takterna 
gång på gång.  

Kan enbart en metod fungera som en tidseffektiv strategi för att lära mig en fuga?  

En fuga och dess komplexitet intresserade mig och jag ville gärna undersöka om baklängesmetoden 
kunde fungera som en tidseffektiv strategi och började planera en aktionsforskning. 

2.2 Aktionsforskning första omgången 
Planering  
Under 8 sammanhängande dagar ville jag se om jag kan lära mig en fuga på ett strikt metodiskt 

 Schenck, Robert. Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg, 200018
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tillvägagångssätt. Eftersom baklängesmetoden hittills varit framgångsrik under pilotstudien ville jag 
undersöka det närmre i aktionsforskningen. 
 
20 minuter om dagen med endast baklängesmetoden. För att dra metoden till sin ytterlighet klippte 
jag sönder fugan och spelade en del (5-6 takter) varje dag utan att se helheten, och utan att  heller gå 
tillbaka till takterna som spelades dagen före.  

Werner beskriver i boken Effortless Mastery hur han efter att ha gjort samma övning 5 minuter om 
dagen i två veckor upplevde att hans fingrar rörde sig med en annan enkelhet över pianot. För att 
jag också ska få den upplevelsen av enkelhet ger jag mig själv korta stycken ur fugan. 

Handling 
Första omgången: 
Nedan följer min beskrivning av hur jag upplevde de 8 dagarna. 

Dag 1 
6 takter, 20 minuter.  
På videoklippet (Video 3) får man en inblick i hur jag jobbade med 
baklängesmetoden.  
Jag upplevde att baklängesmetoden är bra men det var svårt att hålla full fokus på 
endast en metod i 20 min. Jag upplevde att det var kort tid för så komplext stycke 
men att metoden ändå fungerar på en mekanisk nivå.  

!  
Notexempel 7: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 2 
6 takter, 20 minuter.  
Samma känsla som första dagen. Tiden känns kort. Men det blev också en positiv 
känsla av att det var ett mindre stycke information jag hade framför mig.  
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!  
Notexempel 8: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 3 
6 takter, 20 minuter.  
Tiden upplevs inte gå lika snabbt nu! Men baklängestekniken känns fortfarande 
relevant då det är skönt att ha ett kortare stycke att fokusera på. 

 

!  
Notexempel 9: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 4 
6 takter, 20 minuter.  
En liten rastlöshet börjar smyga sig på när jag gör samma sak repetitivt.   

 

!  
Notexempel 10: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 5 
6 takter, 20 minuter.  
Känner mig fortfarande ganska inspirerad av det faktum att det är ett kort stycke 
jag har framför mig. Men börjar känna mig låst vid att bara använda en metod. 
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!  
Notexempel 11: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 6 
5 takter, 20 minuter.  
Börjar inse att bara följa en metod kanske inte är nyckeln. Upplägget på min 
undersökning ger inte heller det resultat jag räknat med.  
Jag ser ingen progression eftersom jag gett mig själv nya takter varje dag och inte 
återkopplar till det jag gjort dagen innan. Jag har helt tappat intresset. 

 

!  
Notexempel 12: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 7 
5 takter, 20 minuter.  
Nu är det svårt att hålla intresset uppe. Upplever att jag vant mig vid metoden och 
bara sätter igång när klockan startar, men efter ca 10 minuter tappar jag intresset. 

 

!  
Notexempel 13: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Dag 8 
5 takter, 20 minuter.  
Äntligen är jag från början!  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Nu hoppades jag kunna spela stycket från början till slut men insåg att känslan för 
helheten av stycket helt förbisetts i denna del av aktionsforskningen. (Video 4) 

 

!  
Notexempel 14: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

Observation 
Resultatet blev inte alls som jag förväntat mig och efter denna omgång dök en del frågor och 
reflektioner upp. 

Efter dessa 8 dagar hade jag ingen känsla för hur temat låter, vilket är fundamentet i en fuga. Det 
blev enbart en mekanisk inlärning utan någon musikalisk upplevelse. 

Efter fyra dagar blev det ett uppehåll på två dagar då det inte fanns möjlighet till övningstid. Detta 
gjorde att jag kom ur fas och nästan hade glömt det jag redan gjort. Ibland kommer oförutsedda 
händelser emellan och därför var det viktigt för mig att finna en effektiv övningsmetod.  

Även om jag inte upplevde någon helhetskänsla var det ändå tillfredsställande att inte behöva känna 
sig stressad av att se hela stycket. Genom att endast se det korta utdraget ur noten kändes inte 
takterna övermäktiga. 

Dock kvarstod faktumet att jag inte kunde spela stycket från början till slut, vilket var målet från 
början. Det krävdes en förändring i metoden till nästa varv. 

Analys och reflektion av första omgången  
Vad jag kom att uppmärksamma när jag hade delat upp stycket i bitar och använde mig av  
baklängesmetoden var att jag läste notbilden vertikalt.  
Denna fuga byggde på linjer och melodier i fyra röster stämmor och min uppfattning att lära sig ett 
kort stycke riktigt bra och sätta ihop det föll i och med fugans uppbyggnad.  
Genom att fastna i att läsa notbilden vertikalt tappade jag fugans linjära struktur och det blev väldigt 
svårt att sätta ihop de olika bitarna eftersom jag inte fått med mig det tydliga temat. 
Inför den andra omgången av aktionsforskningen tog jag med mig resultatet från första omgången 
och gjorde en omvärdering av tillvägagångssättet.  

Spelar det någon roll vilken metod jag väljer i förhållande till styckets uppbyggnad och 
komplexitet? 
 
Efter en veckas övande gav resultatet mig en fingervisning att så torde vara fallet. 
Baklängesmetoden har fungerat väl förut, men då på andra typer av stycken som är mer baserade på 
en melodi med ackompanjemang i vänster hand och pedal där melodierna inte vävs samman på 
samma sätt som i fugan och där det då fungerar med en vertikal analys av notbilden. 
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Bild 1: Egen sammanfattande modell för aktionsforskningen 
 
2.3 Aktionsforskning andra omgången 
Planering 
Inför andra omgången gjorde jag några justeringar för att nå ett bättre resultat. Tidsfaktorn 20 
minuter var kvar eftersom det är en av grundfrågorna i denna undersökning men baklängesmetoden 
kom jag att använda vid punktinsatser. Istället kom jag att använda olika metoder olika dagar,  dock 
använde jag enbart en metod per övningstillfälle för att optimera tiden och inte tappa fokus. 

Handling 
Nedan följer min beskrivning av hur jag upplevde de 8 dagarna i den andra omgången. 

Dag 1 
20 minuter  
Jag börjar med att identifiera temat, melodin i de fyra olika stämmorna (Video 5). 
Jag fokuserar enbart på de första 15 takterna och delar upp stämmorna var för sig. 
Följer linjerna och försöker lyssna till musiken.  

Dag 2 
20 minuter  
Börjar med att repetera linjerna jag gjorde dag 1. Insåg efter några takter att jag 
direkt föll in i gamla mönster och inte följde melodin utan försökte spela allt på en 
gång och läste notbilden vertikalt istället för linjärt.  
Lägger sedan ihop två stämmor i taget.  
Bearbetar sedan resterande takter på samma sätt, stämma för stämma.  

AKTIONSFORSKNING 
ÖVNINGSMETODER

1. PLANERING 2. HANDLING 3. RESULTAT

Pilotstudie Insamling och prövande av 
olika övningsmetoder och 
olika musikalier. 

Sammanfattande av de 
olika metoderna och 
musikalier.

Val av övningsmetod för 
första omgången; 
Baklängesmetoden 
Val av stycke för första 
omgången; Buxtehude 
Fuga

Aktionsforskning 
Första omgången

Jag delar upp fugan i 
kortare sektioner om 5-6 
takter och börjar från slutet. 
Jag ska endast se en del per 
dag.

Övar 20 min/dag i 8 dagar 
med enbart 
baklängesmetoden och de 
tilldelade takterna.

-Snabbt uttråkad av att 
använda samma metod.  
-Ingen känsla för temat gör 
det mycket svårt att sätta 
ihop delarna.  
+ Lite information känns 
lättare att ta in och ger 
belöningskänsla.  
+ Att veta hur jag ska öva 
gör det mer motiverande att 
starta. 

Aktionsforskning 
Andra omgången

Jag får välja 
övningsmetod inför varje 
övningspass. Jag ser hela 
notbilden.

20 min/dag i 8 dagar med 
blandade metoder, men 
endast en per övningspass 
för att inte tappa fokus.

-För många val av 
metoder gör det 
ostrukturerat 
+Ser helheten och kan 
identifiera melodi 
+Får en musikalisk 
upplevelse tack vare hela 
notbilden 
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Dag 3 
20 minuter  
Friskar upp minnet med genomspelning av temat i de olika stämmorna för att sedan 
se om jag kan identifiera något bi-tema.  

Dag 4 
20 minuter  
Väljer att börja i mitten på stycket för att ta mig till slutet. Inser efter ett tag att det 
blir för mycket information och jag spelar längre stycke än jag klarar av. Börjar 
istället att dela upp det i mindre bitar och färre stämmor.  

Dag 5 
20 minuter  
Jag börjar med de svåraste ställena i stycket och använder mig av metoden 
audiation. Läser notbilden först, föreställer mig hur det ska låta och spelar sedan. 
Jag tar mig an de ställen där det är både händer och fötter samtidigt.  
Börjar känna mig frustrerad för inte heller denna gång går inte progressionen lika 
snabbt som jag hoppats på.  

Dag 6 
20 minuter  
Använder mig av metoden sjung en stämma. Jag sjunger sopranstämman och spelar 
altstämman till. Sedan provar jag sjunga altstämman till en spelad sopran. Sjunger 
tenorstämma ihop med sopran och alt. Väldigt svårt! (Video 6)  

Dag 7 
20 minuter  
Efter oförutsett uppehåll i några dagar friskar jag upp minnet med att börja med 
genomspelning. Det går ganska knaggligt framåt och saknar flöde och efter 5 
minuter har jag tappat lusten att öva vidare. Fortsätter ändå spela trots att jag efter 
ca 15 minuter nästan håller på att somna spelandes!  

Dag 8 
20 minuter  
Jag börjar med de mest komplexa bitarna och använder mig av baklängesmetoden.  

Observation 
Efter att ha tittat igenom videomaterialet kunde jag konstatera att andra omgången inte heller gav 
det önskade resultat jag hoppats på.  

Reflektion av andra omgången 
Det blev för många val. När jag såg tillbaka på de 8 dagarna kunde jag se att jag blev mer 
ostrukturerad trots att jag i processen upplevde dagarna som uppstyrda. Genom att inte hålla mig till 
de regler jag själv satt upp, nämligen en metod per dag, så tappade jag lätt fokus.  
Jag kan dock konstatera att variation i övningspassen ger mig en större motivation, och en 
kombination av olika övningsmetoder verkar fungera bättre än bara en. 

3. Diskussion 
Detta självständiga arbete fick ett annat resultat än jag förväntat mig. Fokuset som från början var 
att hitta en effektiv övningsmetod för instudering av stycke kom att bli nishat till instudering av 
fuga. Trots detta tror jag metoderna och strategierna kommer vara användbara även inom 
musikgenrer och även med andra instrument. 

�19



3.1 Metoddiskussion 
Aktionsforskning som metod gav ett bra utfall i den här typen av process. Så här i efterhand 
reflekterar jag över om jag kunde gjort några fler kortare undersökningar och ställt några 
övningsmetoder mot varandra, istället för två lite längre övningsperioder på 8 dagar. Då hade 
fokuset stannat vid övningsmetoder snarare än svängt över mot metod för just fuga. 
Aktionsforskningen har hjälpt mig att identifiera en tydligare övningsstrategi och är absolut en 
metod jag tänker använda mig av igen. Metoden kan vara användbar när jag stöter på problem i min 
instudering om det så bara är några takter som är utmanande eller ett helt stycke. Efter 
aktionsforskningen och arbetet med fugan väcktes en ny tanke om att färglägga melodierna för att 
få en tydligare visuell bild av hur temat vandrar mellan stämmorna. Denna strategi använde jag på 
sätt och vis redan i aktionsforskningens andra omgång, dag 1 (video 5) där jag identifierar temat i 
de olika stämmorna. Att färglägga temat ser jag som ett resultat utav processen. 

!  
Notexempel 15: Utdrag ur Buxtehude fuga i G-dur 

3.2 Resultatdiskussion 
Efter första omgången i aktionsforskningen kom jag fram till att endast en och samma 
övningsmetod inte var optimalt för mig då jag gick miste om helheten av stycket. Tanken om att 
lära sig en kort bit information som man sedan sätter ihop höll inte hela vägen då avsaknaden av 
helhet blev för påtaglig.  

Om målet hade varit att lära sig en kort bit information på 20 min så hade utfallet ändå legat närmre 
mitt förväntade resultat. Men när det handlade om att få ihop hela stycket då föll den strategin i det 
avseendet. 

Efter andra omgången i aktionsforskningen kände jag en stor frustration över att jag fortfarande inte 
kommit fram till ett enligt mig tillfredställande resultat; att kunna spela fugan från början till slut. 
Trots att jag i andra varvet såg hela notbilden och använde mig av olika metoder blev det ändå inte 
som jag tänkt mig. Kanske blev det för många val i andra varvet och det ledde till ofokuserade 
övningspass och mindre motivation.  
När jag inte längre använde baklängesmetoden och den belöningskänsla som den ger upplevde jag 
mindre motivation för mina övningspass.  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Denna aktionsforskning har gett mig en insikt att resultat inte alltid blir det man tänkt sig. Det 
resultatet jag fick i slutändan sätter ljus på att det krävs individuell anpassning av övningsmetod i 
förhållande till styckets komposition. 

Att bara fokusera på det mekaniska gjorde att jag tappade lusten att öva och då äventyras även 
interpretationen av fugan. Däremot kunde jag vid vissa tillfällen se och känna att anslag och 
frasering infann sig utan att det var intentionen. 

Slutligen kan jag konstatera att resultatet också berodde på styckets komplexitet i förhållande till 
var jag står i min musikaliska utveckling. Jag hade förmodligen fått ett annat resultat om jag valt en 
enklare fuga för mig. Processen har dock gett ett resultat som jag tar med mig nämligen vikten av 
att planera sin tid och övningsstrategi. Även om jag inte kan visa upp ett ljudande exempel på fugan 
i sin helhet så har den gett mig nya insikter om fugans musikaliska uppbyggnad. Jag tar dessutom 
med mig en ny övningsstrategi som jag tidigare inte använt nämligen färgkodning och bilder. 
  
3.3 Slutdiskussion 
Att dokumentera min övning har varit nyttigt på många sätt. Jag har genom att observera mig själv i 
videoinspelningar kunnat lägga märke till ergonomiska detaljer som exempelvis sittposition, och 
handposition, och även musikaliska detaljer som tangentanslag, frasering och uttryck trots att det ta 
inte var huvudsyftet med arbetet. Det får mig att gå tillbaka till Kenny Werner och de fyra 
punkterna i boken Effortless Mastery.  19

1. Full fokus när du övar 
2. Total frigörelse vid musikalisk gestaltning 
3. Sambandet mellan kropp, sinne och själ 
4. Återta kärleken till musiken 

I detta arbete fokuserade jag på punkt 1 och övning, men fick med punkt 2, 3 och 4 på köpet. Jag 
har konstaterat att genom att ha full fokus på övningspasset, om det så bara är 5 min, ger mig mer 
än att planlöst öva i flera timmar. I slutändan handlar det för mig om balans mellan de fyra 
punkterna.   

Som jag tidigare nämnt skriver Robert Schenck i sin bok Spelrum om vikten att öva med kvalitet 
framför kvantitet.  Detta har för mig blivit ändå tydligare genom denna studie med fokus på 20

effektivitet och har kunnat konstatera precis det som Schenck skriver i sin bok. 

Kvantitet utan önskad kvalitet är i bästa fall tidsslöseri och i annat fall skadlig. 
I konstruktiv och njutbar övning uppstår kvantitet som ett resultat av kvalitet.  21

• Vad kan en tidseffektiv strategi för instudering innebära? 
Jag har kommit fram till att ett kort och fokuserat övningspass är för mig minst lika effektivt som 
timmar av planlöst övande. Min förhoppning i början av denna process var att hitta en genväg till 
framgång via en specifik övningsmetod men frambringade inte det resultat jag förväntade mig. Att 
endast använda en övningsmetod fungerar på punktinsatser men inte på ett hela stycket. 

 Werner, Kenny. Effortless mastery, New Albany, 2015 19

  Schenck, Robert. Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg, 200020

 Ibid. s 19521
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att en tidseffektiv strategi för mig handlar om planering och 
disponering av min övningstid. 

• Vilken kan relationen mellan strategi och musikalisk form vara? 
Från allra första början var min tanke att använda en övningsmetod på en fuga, sedan en annan 
metod på en ny fuga. Syftet var att ställa övningsmetoden i fokus men det har snarare blivit fugan i 
fokus. Det var inget jag förutsåg när jag började undersökningen och det gav också ett annat resultat  
än vad jag räknat med.  

Jag har efter detta arbete fått en större kunskap om fugans komplexitet och uppbyggnad och tack 
vare aktionsforskningen kommit fram till ytterligare en övningsmetod som jag förut inte använt , 
nämligen färgkoder och bilder. 
Jag hade underskattat relationen mellan strategi och musikalisk form i det anseende att jag trodde 
det spelade mindre roll. Det visade sig vara viktigt just för att effektivisera strategin för mig. Om 
jag vill öva effektivt på en fuga i framtiden kräver dess musikaliska form att jag först identifierar 
och markerar temat. Det kan för mig vara med t.ex. färger eller bilder. 

För ett stycke där melodi ackompanjeras av pedal och vänsterhand kan andra typer av 
övningsmetoder, såsom baklängesmetoden eller audiation vara mycket effektiva. 

Att det behövs olika strategier för olika typer av musik har för mig blivit mycket tydligare under 
denna process. 

• Går övningsstrategier att applicera på olika instrument? 
På piano, som ligger nära orgeln som instrument, har jag definitivt kunnat använda mig av samma 
metoder och det har fungerat väl. Speciellt baklängesmetoden, men jag har också ofta använt mig 
av att sjunga med stämmor eller melodier. 

Även inom körverksamhet och sång har jag använt metoderna. Som körledare har det varit 
användbart att sjunga och spela olika stämmor samtidigt. Då har jag kunnat stötta en stämma med 
pianot och en annan med rösten vilket jag innan detta självständiga arbete fann utmanande.  

Generellt har det för mig handlat om att bryta gamla mönster och prova nya vägar. Genom att jag 
filmade många av mina övningspass kunde jag uppmärksamma saker jag annars inte tänkt på. 
Handställning, sittställning, frasering m.m. 

En aspekt som jag inte tog med i detta arbete var den mentala förberedelsen och påfrestningen av  
att prestera. Det kan bli en tung börda och lägga en skugga på ett helt övningspass eller uppträdande 
om jag inte är i balans. Detta är något jag kommer vilja forska vidare i. Hur den mentala 
inställningen/ingången påverkar min övning och framträdande. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det ännu inte finns en genväg till framgång, men det 
finns definitivt effektiva strategier för att nå mitt mål på kortare tid. 

Strategier som gör övningen mer effektiv ger mig energi att inte ge upp även om resultatet inte alltid 
blir som jag tänkt mig. 
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