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Abstrakt 

 

I examensarbetet undersöks vikten av att öva skalor för en violinist. Det är en processtudie av 

hur tekniken såväl som synen på övningen kan utvecklas under fem veckors intensivt övande, 

att hitta sin egen väg till att öva rätt samt förstå vikten av den medvetna övningen. Arbetet 

bygger en bro mellan skalornas mekaniska värld, och musicerandets mera levande och 

kreativa. Den klingande delen innehåller ett framförande av första satsen av Mendelssohns 

violinkonsert som ett resultat av fem veckors medveten och ifrågasatt övning. Exempel 

bifogas, på hur skalövningen i sig lät före respektive efter övningsperioden. Den löpande 

texten beskriver processens utförande, problem och lösningar, som knyts ihop till en säck 

fylld av nya kunskaper att ta med till framtida övningsrum och konsertscener.    

 

Det handlar om att göra ett tråkigt måste, till något intressant, kul och meningsfullt.  

 

Nyckelord: violin, öva skalor, utveckling, intonation, musik, vänsterhandsteknik, medveten 

övning. 
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Förord 

 

Under mina 14 år som violinist har jag av någon anledning undvikit att öva skalor 

regelbundet. Det vill säga varje dag, flera veckor i sträck. Generellt sett hör skalövning till de 

flesta violinisters vardag, men av någon anledning har jag ”sluppit undan”. Då jag nu har 

kommit till en så hög nivå med mitt violinspel, finns inte längre utrymme för slarviga 

lägeväxlingar och dålig intonation, vilket ofta kan vara en konsekvens av utebliven 

skalövning. Nu är det dags att undersöka vad jag kan få ut av denna, inom violinvärlden 

traditionella metod!  

 

Tack till!  

 

Christian Svarfvar, för allt stöd och den värdefulla kunskap som du delar med dig av. Åsa 

Unander-Scharin, för ett bra handledande och bollande av idéer när tankarna stått still.  

Alfred Jimenez för allmänt stöd och teknisk hjälp. Orkester och publik som deltog vid 

framförandet av konserten den 16:e mars 2012.  
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1. Inledning/bakgrund  

Mitt arbete kommer att behandla skalövningens betydelse för att utvecklas som violinist. 

Eftersom jag aldrig tidigare övat skalor regelbundet hoppas jag på en förbättrad intonation och 

övningsrutin. Jag har för avsikt att öva skalor 1 timme per dag, 5 dagar i veckan i 5 veckor 

samt föra loggbok över detta. I min roll som violinist är det viktigt att veta hur jag ska öva för 

att utvecklas på ett effektivt sätt. Genom att få in skalor i mitt vardagliga övande, och för en 

period en extra stor dos, tänker jag ta reda på om det faktiskt hjälper mig att utveckla mitt 

spel. Kanske är det så att jag gått miste om en del viktiga aspekter i violinspelet, då jag inte 

övat skalor regelbundet. Arbetet blir alltså en undersökning om vad jag kan få ut av 

skalövning, nu när jag för första gången tänker öva det helhjärtat. Utöver att det tillhör de 

flesta violinisters vardag, vilken jag nu är beredd att ta del av, är det även ett sätt att lära mig 

att öva rätt och medvetet.  

Anledningarna till varför jag inte anammat detta med att öva skalor tidigare är flera. Den 

största, förutom att jag i ung ålder aldrig blev ”tvingad” till det, är nog att jag aldrig sett mig 

som en ”riktig violinist”. Inte vågat satsa allt.  Jag har alltid fått höra om hur svårt det är, att 

bara de bästa får jobb. Detta stämmer förstås, men eftersom jag bestämt mig för att fortsätta 

satsa, nu på riktigt, så krävs det mer av mig än att jag bara övar på det som är roligt. Nu när 

jag känner att det är hög tid att gå ”all in” måste jag täppa till alla små hål i tekniken, som jag 

låtit vara under mina år av ibland lite tanklöst övande.   

 Att fingrarna inte hittar sin plats till 100 % ökar ibland nervositeten, då man lätt blir orolig 

för att spela falskt. Detta resulterar i värsta fall till att man spelar sämre och håller igen det 

musikaliska uttrycket. Genom att undersöka hur intonationen utvecklas genom att öva skalor 

intensivt under fem veckor hoppas jag på att utvecklas spelmässigt, och förstå värdet i 

disciplinerad och medveten övning. Ett resultat i längden blir förhoppningsvis att jag blir 

säkrare i min intonation, och därmed även i mitt spel över lag. Med tanke på att jag till hösten 

fortsätter mina violinstudier på Mastersnivå känns det inte mer än rätt att jag verkligen testat 

denna metod, för att kunna ta ställning till hur jag på bästa sätt skall arbeta för att 

vidareutvecklas optimalt. Min erfarenhet är att violinister som har bra teknik och 

automatisk/inövad intonation inte bara spelar renare, utan även kan fokusera mer på klangen, 

det musikaliska uttrycket och därmed spela vackrare.  

Genom att öva skalor regelbundet hoppas jag på att få en bättre grundteknik, i form av en 

bättre vänsterhandsteknik/intonation och därmed bli en bättre och säkrare violinist. Nästan all 

klassisk musik är uppbyggd av skalor i olika tonarter. Har man dem i ryggmärgen är det 

enklare att lära in ny repertoar, spela tillsammans med andra och vinna en provspelning till 

exempel. Tanken på att jag skulle ha spelat bättre nu, om jag tidigare studerat för lärare som 

varit stränga med skalövning, har naturligtvis slagit mig. Att få ett svar på om det hade varit 

så är oväsentligt, då även andra aspekter spelar in. Däremot tänker jag ta reda på hur jag kan 

påverkas nu, då jag äntligen har disciplin och motivation till att lägga dessa krav på mig själv. 

Bättre sent än aldrig!  
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2. Syfte och frågeställningar    

Syfte 

Förväntat resultat av mitt arbete är att förstå den traditionella skalövningen och utveckla detta 

sätt att öva, på ett sätt som passar mig. Förhoppningen är att det systematiska arbetet med 

skalor innebär att instudering av stycken ska gå snabbare och ge ett bättre resultat i framtiden. 

Trots att jag i grunden vet att det är utvecklande att öva skalor, behöver jag bearbeta det, för 

att ta reda på exakt vad det är jag kan förvänta mig att få ut av övningen.  

Som jag nämnde i inledningen har jag en önskan om att täppa till luckor i min 

vänsterhandsteknik. Grunden i detta ligger i intonationen, vilken kommer att ligga i centrum. 

Det finns även förhoppningar om att det kan ge mig andra positiva erfarenheter jag kan 

använda i min framtida övning, som jag inte tänkt på tidigare.   

Förhoppningen är att jag ska utvecklas snabbare än jag tidigare trott på kort tid, om jag lägger 

manken till och övar på rätt sätt. Genom att öva skalor 1 timme/dag tror jag även jag kan lära 

mig att bli mer uthållig när det gäller mitt övande, samt träna upp noggrannhet och exakthet. 

Som musiker är det viktigt att fundera över dessa saker, och verkligen ta reda på varför och 

hur man övar på bästa sätt. Anledningen till att min disciplin när det kommer till skalövning 

varit låg beror troligtvis att jag inte riktigt förstått varför jag skall göra det. Nu tänker jag ta 

reda på om skalövning i högre grad verkligen är väl investerad tid för mitt spel, eller om det 

rent av är onödigt. Det är ju inte känt som världens roligaste sysselsättning direkt. Att göra en 

inspelning i början av femveckorsperioden och en i slutet känns som ett bra sätt för att få höra 

den eventuella skillnaden på hur jag övar skalorna. Konkret och enkelt, men mycket viktigt 

och något jag kan ha med mig resten av livet som musiker. 

 

 

Frågeställningar  

 Hur använder jag skalövning för att utveckla och automatisera min intonation, så att 

det musikaliska uttrycket kan hamna i centrum?  

 Vad krävs det för typ av övning, för att uppnå en hållbar grundteknik i 

vänsterhanden/intonation, och höja nivån på violinspelet? Hur applicerar jag detta när 

jag övar in stycken?  

 Hur kommer mitt spel påverkas under femveckorsperioden?  

Vad kan det ha för påverkan på lång sikt? 
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3. Tidigare arbeten om violinisters skalövning  

Under perioden då jag har övat skalor mer intensivt, har samtidigt mitt intresse för hur andra 

violinister tycker och tänker om detta ökat. Jag har sökt på internet efter vad violinister sagt 

och skrivit om skalövning, och det finns en del. Något arbete som liknar mitt har jag dock inte 

kunnat finna, men en hel del intervjuer och artiklar om och av violinister som alla påpekar 

vikten av att öva skalor, särskilt under studieperioden. Det är en så pass självklar del av 

övningen för många, att det inte har ifrågasatts nämnvärt. Kanske är det inte nödvändigt att 

ifrågasätta heller. Det hade varit intressant om det fanns en studie om violinister som övar, 

respektive inte övar skalor under en lång period. I detta arbete anser jag dock att det räcker 

med att referera till vad erkända violinister sagt om skalövning samt att använda mig utav ett 

väl utarbetat skalsystem använt av tusentals violinister världen över.  

 

 

 

4. Material och metod  

 

4.1   Material 

  

 Flesch: Das Skalensystem. En bok innehållande skalövningar i alla dur- och 

molltonarter. Detta är ett gammalt välkänt skalsystem utformat av violinisten Carl 

Flesch, som levde 1873-1944 och verkade både som solist och pedagog, främst i 

Berlin. (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Flesch 6/5-2012) De allra flesta violinister 

använder hans system, om de inte använder Ivan Galamians, som är jämförbart. Dessa 

två är de stora skalsystemen som använts av violinister i många decennier. Valet av 

Flesch beror i detta fall på att jag äger den boken, och ser ingen anledning att byta.  

 Inspelning av hur det kunde låta när jag övade en skala innan jag började öva fem 

timmar per vecka, och en inspelning upptagen fem veckor senare. (se spår 2 och 3 på 

bifogad DVD-skiva) 

 Inspelning av konsert den 16e mars 2012 (bifogad DVD, spår 1) där jag framför första 

satsen ur Mendelssohns violinkonsert tillsammans med Musikhögskolan i Piteås 

symfoniorkester. Fokus ligger på den första solistinsatsen, som är känd för att vara 

mycket känslig intonationsmässigt.  

 Intervju med Christian Svarfar, min lärare och violinist om hans erfarenheter och 

åsikter om att öva skalor.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Flesch%206/5-2012
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4.2 Metod 

 

Upplägget på min undersökning är att jag övar skalor enligt Carl Fleschs skalsystem en timma 

per dag, fem dagar i veckan, i fem veckor. Jag har tagit hjälp av min lärare Christian Svarfvar 

under våra lektioner, för att kontrollera så jag övar på rätt sätt osv. För att öka min kunskap 

och insikt om skalövningens betydelse för violinister har jag även valt att ha med en intervju 

med Christian om hans relation till skalor.  

Då jag den 16e mars spelade första satsen ur Mendelssohns violinkonsert med 

musikhögskolans symfoniorkester i Piteå kommer jag att använda den som måttstock för att 

se hur jag har utvecklats. Första soloinsatsen i violinkonserten är känd bland violinister för att 

vara mycket svår att intonera, och där är min hypotes att jag, genom att öka mina timmar av 

skalövning från nästan noll till 25 timmar på fem veckor, (innan konserten) kommer att ha en 

mycket säkrare intonation, och därigenom kunna leverera en bättre konsert. Ibland när jag 

spelar känner jag att fraserna och uttrycket blir lidande av att fokus ligger på att spela 

”klockrent”. Då det är svårt att mäta den exakta intonationsförbättringen, särskilt under en 

relativt kort tid, kommer jag lägga störst fokus på hur jag utvecklar min övningsrutin när det 

gäller vänsterhanden. För att ha ytterligare en referensram bifogar jag även två ljudfiler på hur 

det lät första dagen av de fem veckorna, respektive den sista. Dessa är inte till för att mäta 

intonationsförbättringen, även om jag hoppas på en sådan, utan främst för att höra hur mitt 

sätt att öva förändras.   

Under arbetsprocessen för jag en loggbok där jag antecknar händelser och insikter under 

processen, både från övningsrummet samt lektioner med Christian. Denna loggbok, 

tillsammans med de egna erfarenheter jag skaffar mig genom att öva systematiskt ur Fleschs 

skalsystem, kommer ligga till grund för mina resultat. I arbetet kommer jag beskriva hur jag 

går till väga för att öva på rätt sätt samt ta upp problem, lösningar och funderingar kring 

ämnet. Jag kommer att tydligt förklara hur övningen är upplagd och även beskriva hur jag 

applicerar mina nya kunskaper i andra övningssammanhang.  

Arbetet avrundas med en granskning av min övning, vad jag har lärt mig, samt reflektioner 

över svaren i intervjun. Med all denna information är det tänkt att jag skall kunna svara på 

mina frågor, samt känna att arbetet fyllt sitt syfte.  
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5. Processbeskrivning, Resultat och reflektioner 
 

5.1 Utförande, beskrivning av hur jag systematiskt övar en skala. 

Tillsammans med Christian har jag valt ut de första övningarna i varje tonart ur Carl Fleschs 

Das Skalensystem, för att få att få med de viktiga delarna, utan att ta med för mycket med en 

gång. Det innehåll vi valde att utesluta i den regelbundna övningen under de fem veckorna är 

sexter oktaver och decimor i olika varianter, då det skulle bli för mycket att öva varje dag, 

både för hjärnan att ta in och för fingrarna att orka med.   

Ett övningspass ser ut på följande sätt:  

Man börjar med att spela skalan i en oktav på en och samma sträng.  

Skalan följs sedan av treklanger, fyrklanger, brutna terser samt en kromatisk skala. 

Övningarna är sammanhängande och spelas gärna i en följd. Varje skala och tonart har två 

föreslagna fingersättningar; en över och en under notraden. Se exempel nedan:  

Dag 1: G-strängen – IV i exemplet nedan betyder i detta sammanhang att skalan spelas på 

fjärde strängen, vilket innebär G-strängen. Skalan börjar alltså med första fingret (i tredje 

läget) på ettstrukna C, och fortsätter sedan upp till tvåstrukna C, allt på G-strängen. Detsamma 

gäller de följande treklangerna och fyrklangerna, brutna terser, samt den kromatiska skalan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Dag 2 & 3: D-strängen & A-strängen.  

Samma procedur upprepas sedan i oktaven som börjar med tvåstrukna C. Övningen spelas 

dag två på D-strängen och dag tre på A-strängen, detta för att öva skalan på varje sträng, med 

olika fingersättningar och lägen.  

När man dag två spelar på D-strängen blir det i detta fall i ett mycket högre läge, än dag tre, 

på A-strängen, då man börjar skalan redan i fjärde läget. På så sätt får man öva på att spela i 

många register över violinens greppbräda.  
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Dag 4 : E-strängen 

Fjärde och sista dagen i en och samma tonart spelas alltså på E-strängen. Det är i de flesta 

tonarter väldigt högt, så det gäller att vara extra noggrann då örat ofta har svårare att höra 

intonationen skarpt, samt att det är mindre avstånd rent fysiskt för fingrarna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

När man spelat alla övningar noggrant i en av dessa oktaver, följer samma mönster i tre 

oktaver: Skala, treklanger, fyrklanger, brutna terser, kromatik, terser, sexter & oktaver. De 

upprepas alla fyra dagar på samma sätt.  

Jag börjar oftast med att spela en ton/stråk. Viktigast är att fokusera på intonationen. Är inte 

den korrekt när man spelar långsamt och en ton per stråk, så kommer den garanterat inte 

fungera när man spelar snabbare. 

Efter fyra dagar i samma tonart byter man till nästa. 

Boken följer samma mönster, i alla tonarter.  
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5.2 Resultat och Reflektioner  

5.2.1. Skalan, grunden till musiken 

I stort sett all musik skriven före 1900-talet är uppbyggd av skalor. I synnerhet wienklassisk 

och romantisk musik innehåller, eller rent av består till stor del av skalor, terser, oktaver och 

treklanger upp och ner, i olika tonarter. Skalorna och harmoniken ligger alltså till grund för 

musiken. Har man spelat igenom hela boken Das Skalensystem av Flesch noggrant ett antal 

gånger, har man alltså spelat en stor del av de löpningar som mycket klassisk repertoar 

innehåller.  

Citat ur intervju om Beethovens violinkonsert, med Marika Fältskog, violinprofessor vid 

musikhögskolan i Malmö samt konsertmästare i Malmö Symfoniorkester:  

– Den kan se väldigt enkel ut, fiolkonserten - det är ju skalor upp och ner - och 

knappt några dubbelgrepp. Vid första anblicken kan den verka väldigt enkel, 

men det är precis tvärtom och det är där utmaningen sitter. 

– Att han kunde skriva alla dessa skalor, då hör man ju om violinisten har övat 

sina skalor. Jag kan inte säga mer än att den är så gudomligt vacker och att han 

kunde skriva något så här fint, det tycker jag är fantastiskt. 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=4357885) 

 

Jag har nu börjat uppskatta det enkla med att öva skalor, och förstår varför jag ska öva 

skalorna, och inte bara stycken. När jag har övat till exempel A dur skala noggrant i alla 

oktaver, i treklanger, fyrklanger, brutna terser samt kromatik underlättar det otroligt när jag 

till exempel ska spela Mozarts violinkonsert i A-dur, då jag redan övat på att spela alla skalor 

och uppgångar i den tonarten. Detta kan appliceras på all tonal musik, allt ifrån Bachs partitor 

till stora romantiska konserter och symfonier. För mig är det en bra och inspirerande tanke, 

om motivationen tryter.  

 

5.2.2 Lägesväxlingar 

En viktig och avgörande förutsättning för att spela rent och ha en korrekt vänsterhandsteknik 

är att ha full koll på sina lägesväxlingar. Viktigt att tänka på är att man förflyttar handen till 

det nya läget, samt slår ner rätt finger innan man spelar med stråken. Det man ofta gör fel är 

att man inte riktigt synkroniserar högerhanden med vänsterhanden och spelar innan fingret är 

på plats. Christian har förklarat hur viktigt det är att istället först hitta tonen, sedan spela. Det 

tycks kännas självklart när man inser det, men som ofta annars behöver man bli påmind. Ett 

bra tips jag också fått är att ta hjälp av till exempel första fingret och sätta det på en hjälpton, 

för att sedan kunna placera det aktuella fingret på exakt rätt plats. Detta kan vara mycket 

användbart när man övar treklanger och kanske framförallt i stycken.  

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=4357885
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5.2.3 Kromatik 

En kromatisk skala är uppbyggd på enbart halva tonsteg. Det finns alltså inga toner som 

utesluts, utan man spelar alla hel- och halv-toner från till exempel ettstrukna C till tvåstrukna 

C. Den spelas även i tre oktaver enligt Fleschs skalsystem. Här är det viktigt att ha en bra 

fingersättning, då man lätt hamnar lite snett, om man inte är väldigt noggrann. Avstånden på 

greppbrädan blir så oerhört små, att man på höjden måste flytta efter det föregående fingret, 

för att få plats med nästa. Ett bra tips att komma ihåg i sådana lägen är att jämföra tonen med 

lösa strängar. Det gäller bara att hålla koll på vilken ton man är på i skalan. För mig krävs 

extra koncentration och långsam övning i dessa övningar.    

 

Utdrag från Loggbok:  

- Efter lektion; måste öva mera kromatik. Svårt att höra halva tonstegen i höga 

lägen. Blir så smått på greppbrädan där uppe. Inget får gå på automatik. 

 

5.2.4 Intonation på höjden och onödigt vibrato 

Ett litet problem som jag har stött på är intonationen i höga lägen. Det är väldigt små avstånd 

rent fysiskt högt uppe på greppbrädan, och det är också svårare för örat att uppfatta den exakta 

intonationen. I synnerhet i de kromatiska övningarna tycker jag det har varit svårt att vara helt 

exakt. Ett bra sätt att kontrollera att man ligger rätt är att jämföra med lösa strängar när 

tillfälle ges. Annars är det viktigt att ha bra fingersättning samt verkligen öva långsamt i 

början. Ytterligare en anledning till att det är svårare att intonera de ljusa tonerna är för att 

man inte spelar lika ofta högt uppe på greppbrädan. Detta är dock inget att skylla på, utan 

snarare en anledning till att öva de ljusa partierna extra noga. Ett knep för mig är att verkligen 

följa med i noterna och vara noga med fingersättningen. Då övar man även på notläsning med 

många hjälplinjer.    

En annan viktig sak att lägga på minnet när det gäller intonationsövning är att spela utan 

vibrato och spela svagt. Om vi lyssnar på min inspelning (bifogad DVD spår 3) från innan 

skalövningen påbörjades, har vi ett praktexempel på hur man inte skall öva. Snabbt, starkt och 

med mycket vibrato. Bättre är det att spela lite svagare, både för örat och för att inte anstränga 

stråkhanden i onödan, långsamt och utan vibrato. Då hör man det man behöver, utan extra 

ansträngning. Vibratot förstör även möjligheten att höra om intonationen är korrekt, då det 

sätter tonen i svängning. Man skulle kunna kalla det för att det smutsar ner tonen och döljer 

ett eventuellt ”falskt” nedslag på greppbrädan. Det är ett bra komihåg för mig och säkert 

någon mer där ute, då man lätt använder vibratot av ren vana.  
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5.2.5 Repetition 

En mycket viktig parameter inom övningen är repetition. Vare sig man spelar rätt eller fel, 

rent eller falskt så ”lagrar” hjärnan det. Detta är något Christian ofta och gärna påminner mig 

om, även på lektioner med mina stycken. Det är så lätt hänt att öva in slarvigt eller feltoner, 

men så onödigt, då det blir mycket jobb att göra om och göra rätt. Denna kunskap har 

verkligen börjat sjunka in i mitt bakhuvud, och jag försöker tänka på det när jag övar. Det är 

mycket viktigt när man börjar öva en ny tonart första dagen, att man övar långsamt, lyssnar 

och ser till att spela rätt fingersättningar och rent. När man spelat rätt fler gånger än fel, kan 

man successivt höja tempot. Detta sätt att öva skall appliceras på både skalövning, etyder och 

skalor. Jag tycker det är så pass viktigt, så det får en egen rubrik.  

 

Jag skriver i loggboken: 

 

- Efter lektion med Christian börjar jag öva långsammare för att få en bättre 

exakthet.  

Det är viktigt att korrigera tonen om jag träffar fel, för att sedan spela den 

korrekta intonationen under längre tid än jag spelade den felaktiga. På så sätt lär 

sig hjärnan att upprepa det som är rätt, och har lättare att göra så även nästa 

gång. 

 

5.2.6 Intonation och träffsäkerhet 

Den största skillnaden jag uppnått är nog att jag är mycket mer medveten om min intonation. 

Jag tar mig nu tiden att stanna upp och justera tonen så det blir mer ”spikrent”. Detta gör jag 

även numera när jag övar in repertoar, och det gör övningen mycket effektivare och resultatet 

blir bättre. Givetvis har jag inte nått hela vägen fram, och jag kan inte öva tills det aldrig sker 

ett misstag, men jag är medveten om min intonation på en ny nivå, och detta hjälper mig 

framåt som violinist. Som ett resultat av skalövningen känner jag att min vänsterhand är 

stabilare, och fingrarna starkare. Det känns mer säkert när de ska träffa greppbrädan, vilket 

jag tror betyder att jag har kommit närmare en riktigt bra vänsterhandsteknik.  

Christian skriver i sitt svar på fråga om varför han övar skalor (bilaga 3):  

Noggrann skalövning hjälper mig att kontrollera att mina händer - fingrar och 

leder gör "rätt" rörelse med minimal ansträngning. Sådant som varje violinist 

eller musiker, oavsett nivå då och då bör se över. Jag finner inget bättre sätt att 

kontrollera detta på än med just skalor som redskap. 
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Jag känner att jag är på rätt väg, vad gäller detta. I en musikers värld finns inget konkret mål 

att springa igenom, som bevis på att vi klarat en viss teknisk färdighet. Däremot kan man 

alltid höja sig en nivå. Det känner jag att jag gjort, och tänker fortsätta åt samma håll.  

 

5.2.7 Skalövningens påverkan på min övning över lag 

Genom att ha haft ett speciellt uppdrag med min övning, har jag skapat mig en rutin, som gör 

det enklare att faktiskt komma igång med min övning i tid varje dag, samt öva motiverat och 

värma upp ordentligt. Att veta att jag ska använda en timme till skalövning gör att jag mentalt 

ställer in mig på att det kommer att ta lång tid, och därför tar jag tid på mig, för att öva riktigt 

noga och ordentligt. Jag kommer ändå att hinna igenom alla skalor och treklanger osv. Till 

detta kan då tilläggas det inte alltid är roligt att öva skalor. Dock har det blivit mer 

motiverande ju längre tid som gått. När man efter hand blir bättre och bättre, lär sig spetsa 

öronen på ett nytt sätt och ser skalövningen lite som en utmaning, blir det skojigare.  

Eftersom jag varje övningsdag haft ett väldigt konkret mål att uppfylla, har det blivit enklare 

att faktiskt ta tag i övningen. För att öva skalor behöver man inte så mycket inspiration eller 

motivation, utan det räcker med en dos disciplin, ett mönster och koncentration. Genom detta 

har jag upptäckt att skalövning är ett utmärkt sätt att börja dagen med. Ofta kommer 

inspirationen efter att man har spelat ett tag. Däremot får inte övningen ske på automatik och 

slarvas över, utan den disciplin jag tidigare nämnde är väldigt viktig.  

Efter en ett pass av effektiv skalövning är både kropp och knopp uppvärmd, man har bättre 

klang och blir då motiverad att öva på sina stycken. Skalor är alltså bra att ha i sin 

övningsrutin av många anledningar, om man använder dem på rätt sätt.  

 

5.2.8 Fundering angående valet av tidslängd på skalövandet 

Anledningen till varför jag valde att öva skalor fem timmar per vecka, var för att få in det i 

min dagliga övningsrutin, samt för att få en kickstart på skalövandet. Oftast gick det bra att 

öva, och det är skönt att ha en hel timma på sig, så man vet att man hinner gå igenom alla 

övningar noggrant. Ibland tappade jag fokus redan efter 20 minuter och fick ta paus, för att 

sedan fortsätta medan jag några av dagarna endast hann med 20-30 minuter, av olika 

anledningar.  

Något som inte lönar sig är att pressa sig själv att spela klart timmen bara för att få det gjort. 

Jag har märkt och kan även läsa i Christians svar på fråga fem i intervjun (bilaga 3), att man 

inte skall öva för långa pass. Då är det bättre att ta en paus för att återfå koncentrationen. 

Christian nämner även i svaret på fråga sju, att det finns en risk att man hamnar i ett 

”transliknande tillstånd” när man övar skalor. Detta kan jag känna igen, då man tappar fokus 

men ändå fortsätter. Kanske slutar man att använda öronen, och står bara och spelar per 
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automatik. Detta är inte bara slöseri med tid, utan risken är stor att man övar fel, falskt eller 

för starkt, vilket förstör violinspelet.   

Det kan alltså vara en god idé att ta en kort paus efter en halvtimme även om det känns lätt, 

för att verkligen samla sig igen och kontrollera så man är på rätt väg med sin övning.  

Citat ur Christians svar på fråga ett: 

 

Jag tror att likt en idrottare så måste även en musiker värma upp sina leder för 

att ta sig an etyder eller andra verk. 

 

Precis som Christian skriver så är skalor en bra uppvärmning för leder och muskler i fingrarna 

och händerna. Därför bör man alltid värma upp med skalor i ungefär en kvart varje 

övningsdag, eller innan en repetition. Vill man dock förbättra sin intonation och stabilitet i 

vänsterhanden bör man nog ägna ett längre pass åt sin skalövning varje övningsdag, så att 

man hinner gå igenom allt noggrant. Jag vågar påstå att den exakta tiden inte är det viktigaste, 

utan vad vi faktiskt använder tiden till.  

 

Christian skriver i fråga fyra:  

 

I synnerhet under studietiden, när man formar sin teknik, tycker jag att skalor 

borde vara ett obligatoriskt inslag i övningen, och jag tycker då att 4-5 timmar 

per vecka är en pentium som alltid bör hållas för att ge en utvecklande effekt. 

 

I fortsättningen tänker jag öva skalor mellan 30 och 60 minuter per dag, beroende på hur 

dagen är upplagd i övrigt. Detta borde ge mig en jämn och hållbar utveckling för 

vänsterhanden.   

 

 

5.2.9 Skillnader mellan mina två ljudexempel 

 

Som tidigare nämnts bifogar jag med detta arbete en ljudfil från mitt övningsrum innan denna 

process, samt en ljudfil upptagen fem veckor senare. (Spår 2 respektive 3) Det är exempel på 

delar ur skalsystemet. På spår 2 kan man höra hur snabbt och slarvigt jag spelar, följt av en 

långsam skala med mycket vibrato. Generellt sett tror jag det beror på tanklöshet från min 

sida och jag inser nu att det inte ger något, då vibratot döljer intonationen, den starka 

dynamiken stör örat och hindrar det från att faktiskt lyssna och jag blir trött i högerhanden. 

Lägesväxlingarna la jag inte särskilt mycket fokus på i början heller, utan lämnade dem lite åt 

slumpen.  

 

På spår 3 (den senare inspelningen) tycker jag att man kan höra hur jag spelar mycket mer 

medvetet. Jag stannar ibland till för att korrigera toner, då jag nu har lärt mig att hjärnan lagrar 

allt jag spelar, inte bara det som är rätt. Jag valde att ta med treklanger på detta spår, då jag 
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fann det mer intressant att variera, och visa hur de kan låta, istället för att spela en lång, 

långsam skala igen. De är också mycket viktiga för att öva fina lägesväxlingar.  

 

Ju mer jag har övat och funderat kring detta ämne inser jag att arbetets fokus bör ligga på hur 

jag övar med hjälp av sättet man övar skalor. Även om intonationen är mycket viktig, och 

ligger till grund för arbetet finner jag nu mer själva tankarna och teknikerna kring övandet 

som viktigast. Jag inser också att det krävs bra mycket längre tid än fem veckor för att uppnå 

några större resultat i min intonation. Att jag är på rätt väg råder det dock inga tvivel om från 

min sida.   

 

5.2.10 Hur jag använt mina nya kunskaper när jag övat Mendelssohns violinkonsert  

Vetskapen om att jag skulle framföra första satsen ur Mendelssohns violinkonsert tillsammans 

med orkester gjorde att jag höjde mina krav på mitt spel direkt. Jag ville under de fem 

återstående veckorna göra allt för att det skulle bli ett så bra framförande som möjligt. En 

viktig del var då intonationen i inledningen, och jag har därför tagit den som ett exempel.  

 

 

Här ovan ser vi första åtta takterna av violinkonserten. Den har jag använt som ett 

övningsexempel när jag anammat det nya noggranna sätt att öva intonation i ett stycke. 

Christian har under flera lektioner visat hur jag skall öva för att handen ska lära sig hitta rätt 

per automatik, så småningom. Genom att öva långsamt och medvetet minimerar man risken 

att spela fel även under övningen, vilket minimerar risken att spela fel/falskt när man sedan 

spelar i tempo.  

Konserten börjar med tonen ”h” som jag tar med tredje fingret. När det sedan är dags att spela 

nästa nya ton ”g” (som jag tar med första fingret) har jag lärt mig flera bra saker att tänka på 

när man övar:  

- Stanna stråken, och börja inte spela innan du vet att du har fingret på (rätt) plats. 

- Använd inte för ”våldsamt” vibrato i slutet av det sista ”h:et”. Om amplituden blir för 

stor, ökar risken för att nedslaget med första fingret hamnar snett.  
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Vidare för att spela tonen e med tredjefingret, behöver handen ”stöd” för att hitta rätt. Då gör 

jag följande:  

- Stannar stråken, gör en lägeväxling till fjärde läget, vilket betyder att jag placerar 

första fingret på tonen h, (som spelades precis innan) för att då ligga rätt för att placera 

tredje fingret på tonen e. När det återigen är dags att spela h som den första, ligger 

första fingret redan placerat.  

Detta sätta att öva lägesväxlingar och träffsäkerhet först långsamt, för att sedan öka tempot 

både förenklar och snabbar på inlärningsprocessen. Det kan också, som i mitt fall i just detta 

stycke användas för att putsa på intonationen. Har man spelat rätt och rent fler gånger än fel 

eller falskt är det som sagt mest troligt att man spelar rätt även under en konsertsituation.  

På den bifogade DVD-skivan kan man höra (spår 1) när jag framför hela konserten. Jag är 

övertygad om (har även medhåll från Christian, se nedan) att utan denna typ av övning hade 

inte bara inledningen, utan även hela framförandet varit mindre stabilt både fraserings- och 

intonationsmässigt.  

 

5.2.11 Christians utlåtande om mitt arbete och resultat 

Som en komplettering av mina tankar och åsikter kring mitt arbete bad jag Christian skriva 

några rader om hur han upplever mitt arbete. 

 

Jag har med noggrannhet observerat Elins progression inom de skalsystem hon har tagit 

sig an. Elin tog uppgiften och arbetet seriöst och det har givit fint resultat. 

 

Under terminen har jag observerat och följt upp Elins arbete med skalor och det råder 

inget tvivel om att en positiv utveckling har skett. På relativt kort tid har Elin fått en 

säkrare teknik, d vs en bättre intonation - ett bättre självförtroende vad gäller 

intonationen. Jag ser en bättre hantering över instrumentet vad angår vänsterhanden. 

Det märktes tydligt i Mendelssohns violinkonsert när hon var solist med 

Musikhögskolans Symfoniorkester, och det har efter det fortsatt att vara en märkbar och 

högst positiv stringens i utvecklandet av intonationen. 

 

Skalövningarna har också haft en klar betydelse för kännedomen av greppbrädan och 

violinens olika positioner av vänsterhanden. I och med det så har violinspelet utvecklats 

överlag. Jag anser att skalövningen har öppnat ett fokus och ett medvetande hos Elin 

som självklart gör övningen mer effektiv. Det resulterar i snabbare instudering av nya 

verk och framförallt ett bättre slutresultat. 

 

Jag är övertygad om att Elins hängivenhet med skalorna bidrog till den goda 

intonationen och det överlag mycket fina framförandet av Mendelssohns violinkonsert. 
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5.2.12 Några tankar om mitt framträdande 

Nu i efterhand när jag observerar mitt framförande i lugn och ro, kan jag dra lärdom av flera 

saker. Det finns ställen i musiken där jag skulle önska att jag tog mig mera tid, att jag litade på 

att jag övat tillräckligt bra och så vidare. Parametrar såsom nervositet, dagsform med mera 

spelar naturligtvis in och över lag är jag nöjd med framträdandet. Genom att jag övat 

systematiskt och enligt den metod jag beskrivit utöver skalorna, har jag till min fördel en hel 

del ”hållpunkter” jag kan luta mig tillbaka på. Detta ger en trygghet för vänsterhanden och gör 

att jag kan lita på att fingrarna vet sin plats. Jag tycker det är bra resultat av mitt hårda arbete 

under de gångna veckorna. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatet 

Att lägga ner mycket tid, energi och tankeverksamhet på skalövning, har öppnat ett nytt sätt 

för mig att se på detta. Jag har börjat uppskatta detta något monotona sätt att öva, både för att 

det är enkelt och konkret men också för att det ger en bra grund att stå på.  

En fundering jag hade när jag bestämde mig för att arbeta med detta var just om det kommer 

att täppa igen hål jag har i min tekniska/intonationsmässiga grund, och jag vill påstå att svaret 

är ja. Eftersom jag inte övat skalor regelbundet tidigare ger det mig en enorm skjuts i min 

utveckling. Det är ingen idé att tro att några enorma förbättringar skulle ske i form av att man 

kan höra en otrolig skillnad i mitt spel bara efter fem veckor, men genom att jag har ändrat 

min inställning och lärt mig hur jag ska öva, så kommer utvecklingen att fortsätta åt rätt håll. 

Jag känner en tydlig skillnad nu från tidigare, då jag ”slår ner” fingrarna på greppbrädan. 

Exaktheten och tydligheten är större, och jag känner mig säkrare på att det blir rätt.  

Något som jag inte tänkt på innan, men som blev ett minst lika viktigt resultat av detta är att 

mina öron har blivit mer lyhörda när jag övar. Jag är numera medveten om min intonation, 

och jag har bättre tålamod, och tar mig tid till att justera, så att tonen blir korrekt. Vikten av 

att öva långsamt och noggrant har jag också blivit införstådd med.   

Mitt syfte var att undersöka skalövning som metod för att få en bra vänsterhandsteknik och 

intonation samt att ta reda på hur man då övar på bästa sätt. Resultatet av mitt arbete ser jag 

som klart lyckat, då jag själv fått bearbeta det som har med skalövning och intonation att göra. 

Kontakten och lektionerna med min lärare har varit av stor betydelse, och det är värdefullt att 

ha det nedskrivet på papper.  

Något som jag är otroligt tacksam över att ha lärt mig är den noggranna inövningsprocess som 

jag visar som exempel på sida. 17. Detta kan appliceras på all musik jag spelar, allt från Bachs 

partitor till violinkonserter och orkesterutdrag. Man sparar en massa tid och resultatet blir 

alltid bättre. Trots att jag genom skalövningen gled in på ett sidospår av noggrannhet och 

övningsteknik, är det ett resultat av min idé om att förfina min intonation och träffsäkerhet. 
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Christian har lyckats förklara det på ett så pass bra sätt att jag verkligen känner att jag är en 

otroligt viktig kunskap rikare. Kunskaperna känns självklara och enkla nu i efterhand, men jag 

skulle inte ha fått dem om jag inte öppnat mina ögon för nya metoder och tekniker.  

För att dra en slutsats av min undersökning, vill jag säga att skalor kan vara en säker väg till 

en bra vänsterhandsteknik och intonation, om man övar av rätt anledning och på rätt sätt. 

Noggrannheten är minst lika viktig, och bör finnas med både vid skalövning samt inlärning av 

musik. En kombination av dessa två kommer man långt på. Jag vill påstå att utvecklingen av 

min intonation och vänsterhandsteknik över lag absolut fått sig en ordentlig skjuts genom 

detta arbete.  

 

6.2 Metoden 

 

Min metod har varit att öva på ett visst sätt, för att uppnå ett önskat resultat. Med det material 

jag samlade ihop, bestående av mina nya erfarenheter av skalövning, loggboken, intervjun 

med Christian samt konserten (DVD-inspelning) känner jag att det är en bra grund, för att 

kunna dra slutsatser av min egen övning och utveckling. Jag bestämde tidigt att det var 

oväsentligt att behandla många andras åsikter och erfarenheter kring skalövning, då allt jag 

kunnat hitta tidigare handlar om att skalövning är nödvändigt, osv. Kanske hade man kunnat 

hitta någon som är emot denna typ av övning, men även det känns ointressant för mig, då det 

skulle handla om att utveckla min egen relation till skalövningen, eftersom jag kände att det 

var en erfarenhet som fattades mig som violinist. Nu när undersökningen är genomförd och 

arbetet skrivet, känner jag att det var helt rätt för mig att faktiskt tillämpa metoden själv, för 

att kunna bedöma och bli en erfarenhet rikare. Allt stöd och alla råd från Christian är dock 

ovärderliga och de har väglett mig fram till de resultat jag fått.  

 

Frågeställningarna och funderingarna kring om detta med skalövning är så viktigt har för mig 

fått tydliga svar. Jag har förstått den huvudsakliga anledningen till att öva skalor för mig. Det 

är en mycket grundläggande typ av övning, som går att anpassa på olika sätt att den passar 

violinistens egna behov. Grunden är densamma för alla, och intonationen är i fokus, men det 

finns så mycket mer att hämta om man vet vad man vill få ut av det. Att man inte ska öva 

skalor ”bara för att” är något jag fortfarande hävdar, och är därför inte bitter över att jag inte 

anammat det tidigare. Detta på grund av att jag insett att övningen kan förstöra för ens teknik 

och intonation, lika mycket som den kan hjälpa, om man över omedvetet, eller rent av fel.   

 

Förhoppningarna jag hade, om att ”det kan ge mig andra positiva erfarenheter jag kan 

använda i min framtida övning” blev även de besvarade. Fokus styrde in en hel del på hur 

man övar rätt, och på ett effektivt sätt automatiserar hjärnan och fingrarnas samspel. 

Vetskapen om att hjärnan registrerar upprepningar men inte värderar vad som är rätt och fel är 

en viktig kunskap, som alltid kommer finnas med när jag övar i fortsättningen. Att öva 

slarvigt och fel är ett otroligt slöseri med tid och energi.  
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Eftersom jag hade en konsert att öva inför, sporrade det mig lite extra. Det fanns inte utrymme 

för slarv eller möjlighet att skjuta upp övningen. Datumet för konsert var bokat och jag ville 

göra ett så bra framträdande som möjligt. Självklart blir det en viss press inför ett sådant mål, 

och jag vill inte att konserten enbart skall vara en måttstock för hur min intonation och 

vänsterhandsteknik utvecklats. Kanske hade man kunnat önska att jag gjort en inspelning av 

Mendelssohns violinkonsert även innan mina fem intensiva veckor av övning, för att ändå 

reflektera över framstegen mer konkret. Detta var inget jag tänkte på då, och det är inte 

möjligt att göra i efterhand. Jag ser det dock inte som någon större förlust att detta uteblev, då 

det är vägen fram till resultatet, och vad som har hänt med mina tankar och kunskaper som 

bör stå i fokus. Mina beskrivningar av problem och lösningar i processbeskrivningen ser jag 

som nya verktyg att ta med mig i mitt fortsatta övande. Förhoppningsvis kan de även 

användas av andra violinister och musiker som läser mitt arbete. Genom att bifoga hela 

intervjun med Christian låter jag läsaren ta del av mer kunskap, än endast det jag bearbetat i 

min process. Jag finner hans svar på mina frågor väldigt intressanta och de innehåller mycket 

av det vi pratat om på lektionerna.  

 

Vad gäller framtida forskning inom området skalövning tycker jag det vore intressant att 

klargöra mer ingående varför det bör användas hos violinister. När jag nu lärt mig att 

skalövning kan vara roligt om man ser resultat och förstår vad man får ut av det, tycker jag det 

borde uppmärksammas mera. Kanske har andra precis som jag tidigare, svårt att se hur 

mycket det faktiskt kan göra för ens spel. Genom att uppmärksamma fördelarna och lyfta 

fram parallellerna mellan skalor och musiken, tror jag det kan hjälpa fler att nå dit de vill och 

utvecklas som violinister.  
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den 16:e Mars 2012 av Elin Thorsell och Musikhögskolan i Piteås Symfoniorkester, under 

ledning av Petter Sundkvist.  

 

Spår 2.  

Skala - spelad av mig i Februari.  

 

Spår 3.  

Skala - spelad av mig i Mars.  

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=4357885
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Flesch%206/5-2012
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8.2 Utdrag ur Loggbok:  

- Det blir enklare om man övar noggrant och långsamt i början. Krånglar bara till det att öva 

sporadiskt i början..  

- Bra att öva när jag har energi och fokus kvar. Att öva när man är trött stjälper snarare än 

hjälper.  

- Att starta dagens övning med skalor är bra. Man värmer upp fingrarna och öronen. Då det 

oftast sker under morgonen/förmiddagen har man inte hunnit få så mycket intryck under 

dagen, och kan fokusera på övningen.  

- Efter lektion med Christian börjar jag öva långsammare för att få en bättre exakthet.  

Det är viktigt att korrigera tonen om jag träffar fel, för att sedan spela den korrekta 

intonationen under längre tid än jag spelade den felaktiga. På så sätt lär sig hjärnan att 

upprepa det som är rätt, och har lättare att göra så även nästa gång.  

- Bytte skala idag. Det krävs extra fokus en dag med ny tonart, då fingersättningen är 

annorlunda. Intonationen är också olika svår beroende på tonart.  

- Måste komma ihåg att öva noggrant och jämföra med lösa strängar. Svårt att höra 

intonationen på höjden.  

- Efter lektion; måste öva mera kromatik. Svårt att höra halva tonstegen i höga lägen. Blir så 

smått på greppbrädan där uppe. Inget får gå på automatik.  
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8.3 Intervju med Christian Svarfvar – violinist min konsnärliga handledare och 

violinlärare.  

 

1. Hur har din relation till skalövning sett ut under din utbildning? 

 

Min relation till skalor under min utbildning har varit relativt närvarande och konsekvent. Jag 

har så gott som varje övningsdag involverat skalövning. Dock måste jag nämna att vissa dagar 

har skalövning bestått av endast 15 minuters uppvärmning. Jag tror att likt en idrottare så 

måste även en musiker värma upp sina leder för att ta sig an etyder eller andra verk. 

 

2 Övar du skalor även nu som professionell violinist? Varför/Varför inte?   

 

Jag övar skalor fortfarande idag som professionell violinist. Jag tycker det är ett ypperligt sätt 

att hålla igång "formen" de dagar jag inte hinner med så mycket övning, och de dagar jag 

hinner öva mer ser jag skalor som en viktig del av mitt övningspass. Noggrann skalövning 

hjälper mig att kontrollera att mina händer - fingrar och leder gör "rätt" rörelse med minimal 

ansträngning. Sådant som varje violinist eller musiker, oavsett nivå då och då bör se över. Jag 

finner inget bättre sätt att kontrollera detta på än med just skalor som redskap.  

3 Anser du att skalövning måste vara en obligatorisk del av övningen för att kunna bli 

en bra violinist? Eller finns det alternativa sätt? 

Personligen tycker jag att skalor är nödvändigt för att få en gedigen vänsterhandsteknik. Jag är 

dock medveten om framstående violinister som övat förhållandevis lite skalor. Nämnas bör att 

de är mycket få till antalet. Det finns en mängd olika etydböcker, vänsterhandsövningar av en 

lika stor mängd vioinister/författare. Dessa kan självklart vara ett bra eller ibland, fantastiskt 

nyttigt komplement men jag har svårt att se något som täcker alla bitar så väl som just skalor. 

Sedan finns det också en mängd olika varianter på skalor, ett antal olika skolor som alla har 

sitt sätt att optimera och effektivisera övningen med ofta en mängd variationer på utövandet 

av skalor. Carl Flesh och Ivan Galamians skalsystem är de som har dominerat violinisters 

skalövning under 2a hälften av 1900-talet fram tills idag. 

4 Vad tror du händer med violinspelet om man går från 1h skalövning/ vecka till 5h/ 

vecka under en kort period? 

Jag är övertygad om att 5h skalor/vecka har en mycket stor inverkan på 

vänsterhandsteknikens säkerhet och utveckling. Det råder inget tvivel om att man ganska 

snabbt, inom några veckor, får en säkrare och mer stabil intonation och en kännedom om 

violinens alla grepp. Jag tror absolut att 1h per vecka har en viss inverkan även om jag till 

största del tycker att det allra mest då handlar om att värma upp och möjligen bibehålla god 

intonation. I synnerhet under studietiden, när man formar sin teknik, tycker jag att skalor 
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borde vara ett obligatoriskt inslag i övningen, och jag tycker då att 4-5 timmar per vecka är en 

pentium som alltid bör hållas för att ge en utvecklande effekt. 

 

5. Vad ska man tänka på för att få ut så mycket som möjligt av sin skalövning? 

 

Som med allting som man vill lära sig så krävs det att man gör det på rätt sätt. Annars kan 

man helt gå miste om att lära sig något överhuvudtaget. Skalor bör övas långsamt, i 

huvudsak.  

 

När du tar dig an en ny tonart, eller en ny variant på en skala, oavsett om det är för första 

gången någonsin eller första gången på en längre tid, så är det viktigt att först etablera 

bekantskap med fingersättning och intonation. Det kräver koncentration och knivskarp hörsel. 

Örat kan endast uppfatta den mycket noggranna intoneringen om väldigt långsamt tempo 

hålls. När man gjort det upprepade gånger kan man öka tempot något för att lära handen 

mönstret. När det väl är rent upprepade gånger kan man öka tempot och upprepa övningen i 

ännu snabbare tempo. Det kan vara svårt att lära handen ett mönster om man bara intonerar 

och spelar i ett tempo som går alltför långsamt. Viktigt är också att man inte har för långa 

pass. Jag försöker alltid att ta en paus efter ca 40 minuter för att vila hjärnan. Det krävs oftast 

inte mer än 5-6 minuters vila för att återfå koncentrationen. 

 

6. Är en timme optimalt, eller är tiden oviktig? Vad skulle du rekommendera? 

 

Jag tycker att man kan prova sig fram vad angår hur mycket skalor man bör öva varje dag. 

Om man använder sig av systemen av C Flesh eller I Galamian, som jag nämnde i ett tidigare 

stycke, så innehåller de ett antal variationer på treklanger, terser, sexter etc. För att noggrant 

gå igenom ett minimum av dessa variationer bör man avsätta 35-40 minuter per dag. Har man 

ont om tid så kan det vara klokt att endast öva 4 oktaviga skalor med tillhörande moll och dur-

treklang. Det är förstås bättre att öva färre variationer med hög noggrannhet mot att slarva 

igenom en hel tonart med de olika variationerna. Om man kan öva för mycket skalor vet jag 

inte. Jag tror dock att det kan vara klokt att hålla sig kring 60-80 minuter och sedan öva t ex 

specifika passager i stycken man jobbar med, eller etyder. Man får heller inte glömma att öva 

högerhanden, som är minst lika viktig. Förvisso kan man till stor del inkludera den övningen i 

skalorna. 

7. Finns det några baksidor av att öva skalor? Kan det ge negativa effekter? Vad 

isåfall?  

Några negativa effekter av skalövningar har jag inte stött på i mitt liv. Jag tror det finns en 

större risk att gå in i ett typ av transliknande tillstånd när man övar skalor, mot att öva stycken 

eller etyder. Det tror jag beror på att det är en relativt monoton syssla som inte leder 

någonstans musikaliskt. Man upprepar helt enkelt fragmentet tills det är helt rent, oavsett hur 
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lång tid det tar. Personligen tycker jag att det finns en risk att man således övar för långa pass. 

Det i sig kan vara skadligt för kroppen -  på sikt. Att ha en klocka vid sidan av är ingen dum 

idé.   

 

Avslutningsvis tycker jag att det är den bästa typen av övning för att se att man är totalt 

avslappnad i kroppen. Man behöver inte tänka på dynamik eller frasering eller något som 

inkluderar intellektuellt musikaliskt tänkande. Det enda man gör är att optimera handens 

rörelser och förbättra intonation, se efter så att alla leder och positioner är riktiga och 

bekväma. En god skalteknik leder till snabba och effektiva instuderingar av alla framtida verk 

som du tar dig an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


