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Sammanfattning 
 

 
I denna uppsats behandlar jag orkestermusikers syn på sitt eget lärande. Hur de 

studerar in verk och om de har liknande strukturer och lärstilar i sin övning. 

Undersökningen utfördes med hjälp av att intervjua fem altviolinister ur Stavangers 

symfoniorkester. 

 

Jag har i undersökningen kommit fram till att de fem orkestermedlemmarna har 

väldigt olika inlärningssätt vad gäller sin egen övning. De visade sig också vara en 

viss skillnad mellan de som på något sätt ägnat sig åt undervisning mot de som inte 

har någon koppling till det alls. 

 

Nyckelord: 

Orkestermusiker, övning, självinlärning, lärstilar 

 

 

 

 

Abstract 
 

 
This study will deal with how orchestra musicians view their own learning. How they 

study, and if they have similar structures and learning styles in their practice. The 

survey is based on the interviews of five viola players from the Stavanger Symphony 

Orchestra.  

 

Through the survey, I discovered that the five musicians from the orchestra had very 

different ways of learning. There seems to be a certain difference between those that 

have studied teaching, and those that haven’t. 
 

Keywords:  

Orchestral musician, practice, self-education, learning styles 
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1. Syfte  
 

 
Syftet med detta arbete är att forska i det egna lärandet hos orkestermusiker och se om 

det finns gemensamma strukturer i deras inlärning.  

 

Jag vill med denna uppsats få fram en reflektion kring begreppet egenövning där 

tyngdpunkten ligger på det egna lärandet. Arbetet är vinklat till övning förbehållet 

klassiska musiker med en tutti eller stämledartjänst inom altfiolstämman i Stavangers 

symfoniorkester (SSO). 

 

 

 

 

 

2. Hypotes 
 

 
Innan jag började med arbetet var jag av den uppfattningen att orkestermusiker hade 

väldigt likartade inlärningssätt. Jag var av den uppfattningen att orkestermusiker var 

strikt visuella i sin inlärning eftersom de inom sitt arbete är så bundna vid en notbild.  

 

En tanke är också att alla orkestermusiker oavsett bakgrund och utbildning har en god 

kännedom om sin egen inlärning och dess process. Det sistnämnda grundar sig 

förmodligen på min respekt för deras yrke. 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Inledning 
 

Orkestermusiker har alltid fascinerat mig och jag har alltid undrat hur ett sådant jobb 

är och upplevs i verkligheten. Då jag för tillfället är utbytesstudent i Stavanger och 

har kommit i kontakt med musiker från SSO (Stavangers Symfoni Orkester), har mitt 

intresse för deras yrke ökat. När jag spelat eller lyssnat till dem har jag ofta undrat hur 

de förbereder sig inför en konsertsituation.  

 

3.2 Om övningen 
 

Jag har under min studietid på Ingesund blivit mer och mer intresserad av det egna 

lärandet. Min egen syn har förändrats mycket de senaste åren och jag vet att det till 

stor del beror på de lärandekurser jag läst. Kan det vara så att professionella orkester-

musiker tänker i liknande banor som jag gör? En av mina stora referenser till egen-

övning och för hela uppsatsen svarar boken Spela fritt av Stephen Nachmanovitch för. 

 

Mästerskap kommer ur övning; övning kommer från lekfullt, fängslande 

experimenterande (…)  (…) I övningen är arbetet en lek, som är sin egen 

belöning. Den är känslan hos barnet i oss, det som vill leka bara fem minuter 

till. (s 76) 

 

Boken behandlar i kapitlet övning genomgående den egna processen av lärandet utan 

en annan lärare än sig själv att ta hänsyn till. Min egen inspiration till övningen kom 

först efter att jag insett den stora frihet som det kan innebära. Det var ett 

experimenterande fritt från andras åsikter och bestämda uppfattningar. Problemet var 

länge svårigheten att våga lita på sitt eget omdöme. Det var som om jag behövde min 

lärares tillåtelse för att öva på något. Var det ok att undervisa sig själv? 

 

3.3 Om orkestern 

 
I ett uppslagsverk söker jag på orkester och finner: 

 

Orkester av grekiska orkhestra, benämning på körens halvcirkelformiga 

danspalats framför scenen i den antika grekiska teatern.  

                                                          (Sohlmanns musiklexikon del 4 s 852)  

 

Detta säger egentligen väldigt lite om vad en orkester egentligen är och har varit. 

 

En orkester kan idag vara en fast arbetsplats och de flesta musiker har fått sin tjänst 

genom en provspelningssituation. Några få kanske har fått stanna när orkestern gick 

från att ha varit amatörorkester till att ha blivit professionell och därmed automatiskt 

fått sig en plats. Detta innebär att de allra flesta alltså har ”vunnit” över en mängd 

sökande om tjänsten och i sin tur fått kämpa hårt för att nå den positionen. 

Efter provspelning bakom skärm, för att det ska bli så neutralt som möjligt, följer ofta 

ett prov utan skärm och kanske avslutningsvis ett ensembleprov med musiker från 

orkestern. Dessutom är det vanligtvis provtjänstgöring ett år framöver efter godkänt 
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spelprov. Anledningen till det är för att se om personen platsar i det sociala samman-

hanget eller helt enkelt klarar arbetet under en längre tidsperiod. 

 

Här kommer en sammanfattning av vad innebörden av och begreppet orkester har 

betytt genom århundradena. 

 

 Orkester betecknade under 1600- och 1700 talet området närmast framför 

teaterscenen där ofta en instrumentalensemble kunde placeras. I början av 1700-talet 

användes även ordet för olika typer av instrumentala grupper utanför teatern. J J 

Quantz definierade 1752 skillnaden mellan orkester och ensemble, som skulle vara en 

mindre grupp. 

 

Under barocken(ca 1567-1750) utvecklades A Corellis Concerto Grosso-teknik. 

(dvs. växlingen mellan tutti och solistgrupp, som vanligen bestod av 2 violiner eller 

oboer samt violoncell eller fagott.) Detta ledde till att orkesterns storlek ökade 

samtidigt som fyrstämmig sats blir praxis. I fyrstämmig sats finns violin 1 och 2, viola 

samt violoncell (som ofta förstärktes av kontrabas.). Generalbasen, dvs. 

ackompanjerande cembalo eller orgel, var fortfarande en fast del av orkestern. 

Instrumenten kunde vid den här tiden varieras inom en orkester.  Det viktiga var att de 

ägde liknande omfång inom sin stämma. 

 

Under 1700-talet började instrumenten violin, viola, violoncell, oboe och flöjt alltmer 

att utnyttjas som fasta instrument. Hovorkestern i Mannheim kom att ha stor betydelse 

för orkesterns utveckling. I sällskap med kurfursten Karl Philipp bildade musiker från 

Böhmen, Österrike och Düsseldorf orkestern i Mannheim år 1720. Orkestern blev 

vida berömd för sin precision; de hade en enhetlig frasering, dynamik i tuttistäm-

morna och en mycket noggrann ornamentik. Detta berodde mycket på att de delade 

utbildning och skolning inom sitt instrument. Många hade alltså samma lärare. 

 

Mannheimarna placerade 1:a violin och 2:a violin på var sin sida av podiet och det 

finns noggranna anvisningar beträffande orkesterns storlek. Detta klargjorde hur 

viktig balansen mellan stämmorna var. Beträffande storleken varierade andra 

orkestrar fortfarande. Även om L v Beethoven föredrog en orkester på 60 man, 

uruppförde man i Paris hans symfonier med en betydligt större besättning. 

 

Romantikens orkester hade operaorkestern som utgångspunkt. I sin strävan efter ännu 

större klangrikedom och möjligheter i till exempel effektivare dynamiska kontraster, 

växte orkestern ytterligare. En utgångspunkt på 15 - 16 violiner, 8 violor, 12 

violonceller, 8 kontrabasar, 4 flöjter, 3 oboer, 4 klarinetter, 4 fagotter, 4 horn, 2 

trumpeter, 4 tromboner, pukor och harpa fanns 1828 utformad av F A Habeneck.  

Den fungerar även som en bra mall för en modern stor symfoniorkester. Instrument 

som tillkommit i dagens orkestrar är piano, piccolaflöjt, kontrafagott, tuba och övrigt 

slagverk. 

 

Målet med den moderna symfoniorkestern är att frambringa homogenitet mellan 

stämmorna, dvs. ett likartat och välbalanserat klangideal. Många moderna symfoni-

orkestrar utgår ifrån den amerikanska uppställningen, där 1:a och 2:a violin ställs 

bredvid varandra. Variationer är dock vanliga och det förekommer att uppställningen 

ändras beroende på verk, dirigent eller kompositör. 
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I Stavangers symfoniorkester arbetar idag ca 82 musiker, inklusive vikarier. 

Det lite ovanliga är att stråkarna har fasta stämledarpositioner inom 1:a och 2:a violin, 

men resten är tuttistråkar. Det innebär att de växlar mellan att spela 1:a eller 2:a 

violin. (Stavangers symfoniorkester URL- sso.no, 090313)  

 

4. Litteraturbakgrund 
 
I en artikel från Fotnoten 5/05 intervjuas Rita Dunn av K. Hägglund om teorin inom 

olika lärstilar. Hon anser att skillnaden ligger i vilka kanaler människor använder för 

att ta in information. 

 

Människan förfogar över följande ”kanaler”: 

 

auditiv (hörsel), 

visuell (syn), 

taktil (känsel), 

kinestetisk (rörelse) 

 

Hos en del människor överväger en eller två kanaler så mycket att de har svårt att ta in 

kunskap på andra sätt. Orkestermusiker är dock delvis alltid bundna till det visuella, 

eftersom de lär in nya stycken via en notbild. I artikeln hävdar hon att det finns en 

uppdelning mellan analytiker och holister. Analytikern bygger successivt upp sin 

kunskap, medan holisten behöver en helhet för att kunna förstå detaljer. Båda är lika 

intelligenta, men holisterna får oftare problem i skolan, eftersom den mesta av 

undervisningen är anpassad för analytiker. 

 

I Jenny Fredrikssons examensarbete ”Lärstilar” , 2007, behandlas Pasks lärstilar.  

Där finns en serialist (analytiker) och en holist. Detta påminner mycket om Dunns 

teori.  

 

Serialisterna använder mest vänster hjärnhalva, som står för logik, skriftspråk och 

rationellt tänkande. De undersöker ofta ett område i taget och har ett intresse för 

detaljer. Helheten kommer sent i lärandeprocessen. 

 

Holisterna använder sig mest av höger hjärnhalva som behandlar intuition, känslor, 

färg, form och bilder. De vill skapa sig en helhet så fort som möjligt i lärprocessen 

och det är viktigt att de då får kopplingar och sammanhang. Detaljerna kommer 

efterhand. Denna teori är alltså uppbyggd utifrån våra olika (höger och vänster) hjärn-

halvor och dess funktioner.  

 

Inom Dunns lärstilsmodell finns fem huvudfaktorer att ta hänsyn till: 

 

Miljömässiga, emotionella, sociologiska, fysiska samt psykologiska. 

 

Lena Boström påpekar i sin artikel Ögat, örat eller handen (Pedagogiska Magasinet 

3/06) om Dunns lärstilar att miljömässiga faktorer faktiskt är viktigare än man kan 

tro.  
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Att arrangera flexibla klassrum med formell och informell möblering och 

variation av ljud och ljus är ett tämligen enkelt första steg att skapa ett 

lärorum för bättre trivsel. (Pedagogiska Magasinet s 16) 

 

Detta gäller barn som vuxna. Teorin om det ”trivsamma” arbetsrummet bygger 

kortfattat på följande: Välstädat och snyggt rum- strukturerade och inspirerade studier 

(övningar).  

 

Den emotionella delen är avgörande för all typ av lärande. Inom modellen för detta 

finns motivation, uthållighet, anpassning och struktur.  

 

Hennes exempel:  

 

Vill din elev arbeta själv med en egen, inre struktur eller vill hon eller han få 

tydliga föreskrifter med konkreta exempel och noggranna planeringar?”   

                                                                             (Pedagogiska Magasinet s 6) 

 

Hon anser att sociologiska faktorer påverkar om individer passar bättre till att utföra 

arbete med andra i grupp, i par, helt ensam eller med en lärare. 

 

De fysiska faktorerna omfattar det perceptuella samt intag av föda, rörelse och 

tidpunkten på dagen. Metodiskt sett är de perceptuella faktorerna viktiga, eftersom de 

kan visa hur man lättast tillgodoser sig ny information via sina sinnen. 

 

Slutligen kommer de psykologiska faktorerna. De handlar om tankesätt och informa-

tionsbearbetning. 

 

Informationsbearbetning har att göra med hur en elev/person bäst processar ett 

innehåll: steg för steg, sekventiellt och logiskt eller översiktligt, med bilder, färger 

och former. 

 

I boken ”Alla barn är begåvade – på sitt sätt”, av Rita och Ken Dunn påpekas dock  

att det inte finns någon inlärningsstil som är bättre eller sämre. Däremot kan olika 

inlärningsstilar vara gynnsamma för olika typer av ändamål och yrken. (s 115) 

 

Folke Dahlqvist tar i sin bok (Kreativitetsteorin /1998/ s 109) upp olika aspekter som 

man bör ha i åtanke under en kreativ process. 

 

Tidpunkten. När får du dina bästa idéer? 

 

Rummet. Var får du de flesta idéerna? 

 

Klimatet. Hur är klimatet när du får idéer? 

 

Miljön. Vad får dig inspirerad? 

 

Redskapen. Vilka är dina redskap? 
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I Robert Schenks bok Spelrum hittar jag en rubrik under övningsprinciper: 

 

Lust och självmotivation: en förutsättning för all sund inlärning. 

 

Han beskriver det som:  

 

Ju roligare det är desto bättre går det. Ju bättre det går desto roligare är det. 

(s 167) 

 

Tore Helstrups beskriver i sin bok ”Praktiskt laeringspsykologi” (2000) följande som 

kan stå som motsats: 

 

Det kan vara viktigt att veta att kvaliteten av arbetet som görs inte alltid 

speglar lusten och glädjen av arbetet. Många studier har visat att en utmärkt 

intellektuell insats har blivit gjord av utövare som långt ifrån kände lycka 

eller tillfredställelse under arbetets gång. (s 45) 

 

Hon hävdar alltså att motivation inte nödvändigtvis behöver vara en faktor som 

påverkar arbetets (övningens) resultat. 

 

I ett examensarbete av Jenny Fredriksson (2008) behandlas och jämförs olika lärstilar. 

Hon skriver om David Kolbs teorier om lärstilar, som delas in i fyra huvudtyper: 

 

Idégivaren vill helst ha en känslomässig koppling till vad som ska läras och veta 

varför man bör kunna det. Idégivaren lär sig med hjälp av att uppleva saker och att se 

andra arbeta praktiskt. Diskussioner är fördelaktiga.  

Frågar sig: Varför? 

 

Förklararen värderar teori och fakta högt och tänker genom idéer. Manualer är att 

föredra framför praktiskt arbete. Dessa klarar sig bra i dagens skolmiljö.  

Frågar sig: Vad? 

 

Sammanställaren tenderar att tänka först och handla sen. Man vill behärska den 

teoretiska kunskapen innan den praktiska. En sammanställare lär sig bäst först med att 

lyssna och sedan genom stenciler där allt står nedskrivet. 

Frågar sig: Hur? 

 

Prövaren är aktiv och handlingskraftig och passar inte in vid passiv inlärning, till 

exempel föreläsningar. En sådan person vill arbeta praktiskt och hittar egna sätt att 

använda sina kunskaper på. 

Frågar sig: Om? 

 

Kolbs teori är en process där alla stadier skall ingå, men alla människor är 

 inte lika effektiva i alla dessa stadier. För att kunna vara en effektiv lärare 

 måste man ha förmågor som är varandras motpoler: konkret upplevelse vs. 

 abstrakt tänkande och aktivt experimenterande vs. reflekterande observation    

               (Lärarstilar dokument, ur Jenny Fredrikssons examensarbete, s 14.) 
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Lilliestam (1995) anser att det finns fyra sätt att memorera musik och är inne lite på 

samma spår som Rita Dunn. Lilliestam kopplar istället samman det kinestetiska och 

taktila till samma kanal, och lägger dessutom in ytterligare ett i tillägg: 

 

Det verbala (muntliga) minnet. Kan få oss att till exempel minnas verbala begrepp i 

musik såsom: jazzvals i Cm. Detta är beroende av vilka musikteoretiska förkunskaper 

som finns. 

 

Ulrika Andersson (2004) skrev ett examensarbete som handlar om olika sätt att lära 

sig en sång. Enligt henne bygger notläsning, alltså att tillhandahålla sig rätt informa-

tion från noter på processer i tre led: 

 

Notbild - Vår kunskap om musiken, dess uppbyggnad och dess relation till notbilden. 

 

Inre föreställning, ”Gehör” - Vår förmåga att tänka ”musikaliska tankar”, att ”väcka 

notbilden till liv” 

 

Utförande – Vår förmåga att återge den musik som notbilden representerar- att spela, 

sjunga, dirigera… 

 

Hon beskriver också vad uttrycket A vista eller prima vista har för betydelse. 

A (prima vista = (it) vid (första) anblicken (Sohlmanns musiklexikon) (s117) 

Av olika källor förklarar hon betydelsen av det ” inre lyssnandet” i förhållande till en 

notbild och belyser vikten av att koppla ihop notläsningen med gehöret. 

 

En professionell orkestermusiker har i princip alltid möjlighet att öva på sin stämma 

innan en tuttirepetition. Musikerna får noterna i veckovis innan repetitionerna startar. 

De har dock själva ansvaret för att hämta ut dem, vilket innebär att de inte behöver 

börja med instuderingen av noterna vid samma tidpunkt som de har möjligheten att 

göra det. Begreppet ”A vista läsning” är därför beroende av hur mycket förberedelser 

som görs hemma, eller om de väljer att lita på sin notläsningsförmåga helt eller delvis. 

 

Den stereotypa formeln ”övning ger färdighet” för med sig vissa svårbestäm-

bara, allvarliga problem (Nachmanovitch, 1990, s 71) 

 

Nachmanovitch menar alltså att problemet med övning kan vara att vi skiljer den från 

den ”äkta varan” dvs. en konsert eller uppspelningssituation. Han berättar också om 

betydelsen av övningens egenvärde och att allt vi gör i slutänden faktiskt kan 

benämnas som övning. 

 

Robert Schenk tar i sin bok ”Spelrum” upp betydelsen av att genom träning kunna 

välja vilka färdigheter vi vill förbättra. Han tar även upp de oavsiktliga resultaten i 

träning. Allt vi gör i vår träning, önskade som oönskade rörelser, förstärks genom 

upprepningar. Han är alltså inne på nästan samma spår som Nachmanovitch. Allt vi 

gör upprepade gånger är en slags övning. 
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Varje gång du följer samma nervbana kommer du att befästa och förstärka 

den motoriska responsen oavsett om den är korrekt eller ej.  

                                                   (Millman 1979, s 111-112, Spelrum s 171)  

 

Det är därför väldigt viktigt att kunna ”styra” sig själv in på rätt väg av koncentration. 

 

På webbsidan Studyguides and strategies ( 090317) står följande: 

 

Din väg mot effektiv inlärning går genom: 

 

- Att du känner dig själv. (Styrkor och svagheter) 

- Att du känner att du lär dig. 

- Vetskapen om vilka inlärningsstrategier du tidigare använt med framgång. 

- Vetskapen om att du kan behöva ändra tidigare strategier för att kunna lära 

dig mer. 

- Att du har intresse av det du ska lära dig. 

 

Strategierna är uppbyggda kring begreppet ”metacognition” som skulle kunna tolkas 

som mental kontroll. Uttrycket myntades av Flavell (1976). Alla dessa strategier 

bygger alltså på självkännedom., analyserande och reflekterande.  

 

 

4.1 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis finns det en mängd olika sätt att tillgodogöra sig information på. 

Vad som är ett fördelaktigt sätt kan variera stort mellan individer. Orkestermusiker 

arbetar under en snäv ram av självinlärning. Instuderingen utgår alltid ifrån en notbild 

och musikerna har allt som oftast samma mängd material att behöva lära sig. Med det 

sagt kan det innebära att tillvägagångssättet kan variera beroende på inlärningsstil (se 

R Dunn, D. Kolb mfl.). 

  

 

 

4.2 Mina grundfrågor 

 

Vilka lärstilar kan man hitta? 

 

Har orkestermusiker en god kännedom om sin egen 

inlärning och dess process oavsett bakgrund och 

utbildning? 
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5. Metod 
 

5.1 Urval 
 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av fem altviolinister 

i Stavangers symfoniorkester (SSO). Anledningen till detta är att de har samma 

funktion i orkestern och att det därmed ökar forskningens trovärdighet. Från början 

skulle de ha varit sex stycken, men under min planerade intervjuvecka fanns bara fem 

tillgängliga. Man kan undra om intervjuerna uppfattades som granskande, eftersom 

jag själv är altviolinist.  

 

Jag har tagit respondenter vilka har liknande eller identiska tjänster i orkestern.  

Två av de tillfrågade delar på tjänsten som stämledare, vilket innebär att de har ökat 

ansvar genom att vara gruppledare (för alla altviolinisterna) och en annan är näst-

gruppledare. De resterande två är tuttimusiker och har identiska tjänster. Jag har 

träffat alla respondenter tidigare, då SSO ibland samarbetar med musikinstitutet där 

jag nu studerar. Institutet och konserthuset, deras arbetsplats, ligger endast några 100 

meter ifrån varandra. Två av respondenterna (båda stämledare) har suttit i jury då jag 

provspelat. En av stämledarna har gett mig en individuell lektion vid ett tillfälle.  

 

 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Jag valde kvalitativa intervjuer därför att det ger utrymme för respondenterna att ge 

mer personliga och individuella svar, som en enkätundersökning skulle ha svårt att 

kunna återge. Stort utrymme gavs för sidospår och spontana följdfrågor, vilket också 

gjorde att varje intervju blev individuellt anpassad efter varje respondent. Enligt de 

olika forskningsmetoderna i boken av Johansson/Svedner (2001), ansåg jag denna 

metod mest lämplig. 

 
Jag har hittat mycket artiklar och litteratur genom lärandekursens innehåll på Inge-

sund. Tidigare uppsatser på skolornas sökmotorer, främst på Ingesund och i Sta-

vanger, har varit hjälpmedel. Min handledare Hans-Olof Gottfridsson har rekom-

menderat litteratur till en del av forskningsmaterialet. 
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5.3 Intervjufrågor 

 

1. Berätta hur du övar och lägger upp din övning. 

 (helhet eller detaljer, rutiner, inlärningssätt, filosofi)   

 

2. Övar du på annat än det som ingår i arbetet? Isf. varför? 

 

3. Ser du dig själv som din egna lärare?  

 

4. Vilka sinnen tror du att du använder mest när du spelar?  
 

5. I vilken miljö föredrar du att öva? Förklara. 

 

6.  Hur mycket påverkar motivationen resultatet av din övning?  

 

7. Hur tror du att din undervisning påverkar ditt eget övande? (För lärarna)  

 

 

 

5.4 Procedur  
 

Alla respondenterna kontaktades samtidigt efter en orkesterrepetition. De fick 

tillsammans en kort allmän presentation om vad arbetet skulle handla om. Detta 

gjordes ca en vecka innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna genomfördes under en 

och samma vecka, med hjälp av enskilda direkta möten med respondenten. De 

spelades in direkt i datorn. Jag skrev sedan ned intervjuerna ordagrant, för att få en 

bättre överblick inför resultatredovisningen. Tre av intervjuerna genomfördes på 

norska, de andra två på engelska och svenska. Jag anser mig ha tillräckliga kunskaper 

i alla språken så att det inte äventyrar intervjuernas resultat eller utgång. Respon-

denterna skulle egentligen ha varit sex, men på grund av att det under intervjuveckan  

var reducerad orkester, passade många på att åka bort. 

 

 

 

5.5 Tillförlitlighet 

 
Ett arbete i en orkester är gemensamt. Risken att uppfattas som oseriös kanske finns 

om man inte visar tillräckliga ambitioner. Respondenterna är anonyma till namnen, 

men de kan förmodligen ändå identifiera varandra ganska lätt utifrån ålder, kön och 

bakgrund. Svaren skulle då kunna bli det som ”bör” sägas eller ses fördelaktigt ur 

ambitionssynpunkt. Vissa har haft möjligheten att prata med respondenter som redan 

genomfört intervjuerna, eftersom jag gjorde en eller två per dag under en vecka. Detta 

upplever jag dock inte som ett problem, då respondenterna i många avseenden lämnat 

helt olika svar och åsikter. Jag har funderat på om en enkätundersökning vore att 

föredra för att kunna se undersökningen utifrån ett större perspektiv.  
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6. Resultat 
 
I detta kapitel inleder jag med att presentera respondenternas ålder, kön, bakgrund, 

erfarenhet och eventuell erfarenhet av pedagogik och elever. Jag kommer sedan att 

presentera respondenternas svar på de frågor jag ställt. Alla frågor utom ”hur 

undervisningen påverkar övandet” ställdes till samtliga. Jag har för undersökningen 

valt ut det väsentliga materialet och därför kommer svaren till viss del vara något 

förkortade. Respondenternas namn är fingerade. 

 

 

 

6.1 Presentation 
 

 

Verner, Man, ca 55 år.  

Har under hela sin yrkeskarriär, sedan 1976 haft tuttitjänst i orkestern SSO. 

Lärarutbildad i Bergen och musikerutbildad i Holland. Har haft ett fåtal elever.  

Jobbar numera ej som lärare. 

 

 

Victor, Man, runt 30 år.  

Alternerande stämledare. Har jobbat snart 5 år i SSO, som är hans första heltidstjänst. 

Har även jobbat som professionell under nästan hela studietiden. Har studerat 

pedagogik (ensemble och instrumentallärare.). Arbetar som timlärare. 

 

 

Vera, Kvinna, runt 30 år. 

Är näst gruppledare (= leder stämman vid behov) Spelat i SSO 6,5 halvt år. Utbildad 

på Edsberg i Stockholm, Sverige och i Stavanger, Norge. Har haft åtskilliga vikariat 

innan, men aldrig någon fast tjänst. Är inte utbildad lärare. Har inga elever. 

 

 

Victoria, Kvinna, runt 40 år. 

 Är stämledare och har jobbat snart 14 år i SSO. Utbildad i Oslo med huvudfack solo 

och kammarmusik. Har haft ett längre vikariat i KORK (Kringkastningsorkesteret) 

samt diverse mindre. Har ingen pedagogisk utbildning. Arbetar som timlärare. 

 

 

Valdemar, Man, ca 45 år.  

Har tuttitjänst viola, har arbetat 20 år i orkestern. Har jobbat mycket administrativt 

inom orkestern de senaste två åren. Utbildad musiker och pedagog i Oslo. Har haft ett 

fåtal elever men undervisar inte numera. 
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6.2 Resultatredovisning 

 

 

1. Berätta hur du övar och lägger upp din övning. 

 (helhet eller detaljer, rutiner, inlärningssätt, filosofi) 

 
 

Verner 

Verner berättar att hans övning förändrats mycket av erfarenheten efter 35 års arbete i 

orkestern. Den mest betydelsefulla utbildningen fick han som nyanställd. Han var helt 

enkelt tvungen att lära sig två timmar musik varje vecka och det var då oftast för 

honom obekant repertoar. Numera jobbar han olika beroende på om han känner till 

musiken eller inte, eftersom han efter alla år i orkestern har spelat stora delar av 

orkesterlitteraturen. 

 

- Det beror på om det är känt eller okänt för mig. Om det är okänt så är jag 

tidigt ute och läser igenom det. Tittar efter svåra ställen och så. Förut kom jag 

ihåg mycket av notbilden och lärde mig saker utantill. Det har jag tappat med 

tiden så nu är jag helt upptagen av att läsa från bladet. 

 

Verner berättar att han är upptagen av att läsa en notbild innan han spelar det, precis 

som en bok. Ibland kan han även få tag på en inspelning, men det händer sällan. 

 

- Jag övar på notbilden i sin helhet. Dynamiken övar jag först på plats i 

orkestern och ibland ger jag inte 100 procent förens på konserten. 

 

Victor 

Victor förklarar att han brukar hämta noterna ca en månad i förväg om det är svår 

repertoar. Han anser att det är väldigt viktigt för honom att lyssna på musiken med 

partitur. Då menar han att man hör vad som är väsentligt i musikaliskt och var 

någonstans man kan vara extra exponerad. 

 

Victor menar att också han bara försöker öva på det som är nödvändigt. Han tittar 

alltså på svåra ställen men undviker att öva om det inte ser så svårt ut. 

 

- Jag tror det är viktigt att öva på A vista också(…). Man kan så lätt förbereda 

sig för mycket inför rep och sen sluta som en alltför dålig notläsare. Du litar 

då helt enkelt inte på din förmåga att skapa eller planera något i ögonblicket. 

 

Han berättar att han jobbar mer med teknik under sin övning; tex. mycket skalor, 

intonationsövningar och ergonomiska justeringar. Att lära in toner från ett notblad 

menar han att man lika gärna kan göra i bussen eller på flyget.  

 

Angående rutiner så försöker han snarare att variera sig än att följa fasta mönster; att 

försöka behålla öppenheten för kunna ge plats åt improvisation och egenpåhittade 

övningar i stunden. Han lägger stor vikt vid att vara nöjd med varje ton i allt han gör. 
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Vera 

Vera förklarar att hon hämtar stämman två tre veckor innan repetitionerna startar. 

Sedan går hon igenom noterna och bedömer hur mycket som behöver förberedas. Hon 

anser sig då kunna få en ganska bra bild av hur mycket arbete som krävs. Sedan läser 

hon igenom än mer noggrant och uppmärksammar rytmer, svåra ställen i olika tempi. 

 

Hon tillägger att det kan vara lätt att glömma bort detaljer i notbilden, men att det är 

väsentligt att tänka på nyanser under övning då det kanske krävs olika stråkdisposi-

tion som behöver förberedelse. 

 

Hon beskriver skillnaden mellan svår och lättspelad musik och förklarar att allt 

handlar om hur svårt stycket är vad det är för mängd på det som ska läras in. 

 

- I till exempel modern musik vill jag gärna lyssna igenom stycket med 

noter(...). Det spar man väldigt mycket tid på, istället för att bara spela(…)  

nej det går ju inte…  

 

I enklare klassisk musik kanske man mer spelar igenom det några gånger (…). 

Det svåra är inte noterna, utan interpretationen och den lär du dig på jobbet. 

(…) Den får jag ju först veta när jag möter dirigenten 

 

Victoria 
Victoria berättar att hon övar med klocka en och en halv timme varje kväll. Hon 

poängterar att övningen då blir mer effektiv. 

 

- Det är en fast tid varje kväll. Om jag börjar tänka på hur trött jag egentligen 

är, så övar jag inte. Med småbarn så är man ju egentligen alltid trött. 

 

Avspändhet och muskelavslappning ägnar hon mycket tid åt, då det ibland är omöjligt 

att hinna tänka på sådant på plats i orkestern. Hon går igenom alla fasta punkter som 

gör att hon kan bli spänd och pratar mycket om att ”gå ned i instrumentet.” Hon 

berättar om något som en gammal lärare till henne brukade säga. 

 

- Om du klarar av att slappna av har du sparat minst sju års övning. För mig 

ligger det mycket sanning i det. Jag har väldigt lätt för att spänna mig. 

 

Att öva skalor och jobba med klang tillhör den dagliga rutinen. Hon anser att 

metronom är ett fantastiskt bra hjälpmedel som på ett enkelt sätt samlar höger och 

vänster hands uppgifter.  

 

Victoria förklarar också att hon jobbar olika beroende på vad som spelas. När hon till 

exempel spelar Mozart anser hon att tolkningen och spelsättet mer ligger hos 

dirigenten och när hon spelar romantisk musik arbetar hon mer med klang och stora 

linjer. 
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Valdemar 
Valdemar tänker sin övning i veckocykler. Han övar oftast på den repertoar som skall 

spelas nästkommande vecka och för honom är det viktigt att få komma igång tidigt. 

Han startar med att bläddra igenom verken för att få en överblick av hur mycket 

arbete som behöver läggas ned. Han poängterar att ”den stora övningsdagen” ändå är 

söndags-kvällen innan repetitionerna startar. 

 

Även Valdemar förklarar att erfarenheten påverkar övningen mycket. 

 

- Men det går i stort sett alltid ut på att sätta sig ned med en kopp kaffe och 

bläddra igenom det. (…)När jag även läst allt mellan raderna börjar jag spela 

för att se vad som funkar och vad som inte gör det. 

 

Han förklarar också att han ibland spelar in sig själv för att höra hur det låter. Han 

menar på att det kan vara svårt att fokusera på sådant medan man spelar.  

Valdemar använder mycket tid till uppvärmning och tror att han behöver mer tid till 

det än andra på grund av att han har ett väldigt stort instrument.  

 

- För mig handlar mycket av övningen bara av att hålla igång musklerna. Jag 

kan titta på TV eller göra annat samtidigt (…). Jag behöver mycket tid på 

instrumentet. 

 

Valdemar pratar om att det är viktigt att för honom att inte forcera uppvärmnings-

processen, utan att ge den gott om tid. Han förklarar vidare att han kan hålla på en hel 

dag med den om han inte ger den tillräckligt med tid. Om han inte värmer upp innan 

en orkesterrepetition blir han enormt mycket mer sliten efteråt. 

 

 

Kommentar: 

 

De svarande försöker skaffa sig en överblick över vad som ska spelas, och 

uppmärksamma de speciella svårigheter som dyker upp i stämmorna. De förklarar hur 

de på bästa sätt bär sig åt för att studera in repertoar. 

 

 

 

2. Övar du på annat än det som ingår i arbetet? Varför?  

 

 

Verner 
Verner berättar att han inte gör det längre. I början av orkesterkarriären pendlade han 

till Oslo för att ta lektioner. Han tyckte att han behövde förbättra spelet och 

repertoarkännedomen. 

Förr spelade han kammarmusik och var mer aktiv.  

Det kanske händer att han tar fram en violasonat, men istället värderar han spelet i 

orkestern som övning. 
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- Många gånger har du tid att tänka på det när du sitter i orkestern. Om det är 

en produktion med mycket långa noter så kan jag öva på kontaktpunkt, 

ergonomi och på att minimera den fysiska ansträngningen. 

 

Victor 
Victor övar på mycket annat förutom orkesterlitteraturen. Han älskar att spela sonater, 

att improvisera och skapa egna övningar. Att spela violin gör han också gärna. 

 

- Jag övar violin också. (…) Det gör vänsterhanden fri medan violaspelet gör 

högerhanden solid. De två samverkar, kan man säga. 

 

Victor berättar att han spenderar vissa kvällar i  LKS (lilla kammarmusiksalen) där 

han spelar stycken och improviserar bara för att det är kul. 

 

Vera 
Vera berättar att hon kanske inte gör det så mycket som hon borde, men att hon har 

sina perioder då hon regelbundet övar skalor och etyder. Hon anser att det är till stor 

hjälp för att hålla sig i form. 

 

- Jag gör det inte alltid, (…) men jag tror det också det har att göra med vilka 

ambitioner man har. Vill man hela tiden bli bättre eller är man nöjd där man 

är. Det viktiga är väl ändå att man gör ett bra jobb. 

 

Hon anser att det är roligare att spela om man övar på annat än enbart 

orkesterrepertoaren. 

 

Victoria 
Victoria berättar att hon spelar en hel del kammarmusik och just nu spelar hon en 

Beethovenkvartett. Musik av Bach övar hon mycket på och hon anser den användbar 

eftersom ”det är kärnan i musiken.” 

Hon övar också en del på den repertoar som hennes studenter spelar.  

Mycket övningstid går åt till att hitta ”den rätta känslan” i kroppen. Hon hävdar att 

den lätt kan gå förlorad när hon får ont i nacke och skuldror. 

 

Valdemar 
Valdemar berättar att han har vissa saker som han vill hålla igång. 

 

- Hoffmeisters violakonsert är ett exempel. Den innehåller många tekniska 

aspekter som kanske inte är så jättesvåra, men viktiga. Jag spelar också 

cellosviterna av Bach. De är som en slags bibel då de innehåller i princip all 

teknik man bör kunna. 

 

Valdemar berättar att han precis hittat ett häfte med Campagnoli-etyder som han blivit 

mycket förtjust i. Han beskriver det som fin musik, med en bra uppdelning på de 

tekniska problemen. 
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Kommentar:  
 

Respondenterna berättar om att övning på annat än orkesterrepertoaren kan förbättra 

motivation och spelskicklighet. 

 

 

3. Ser du dig själv som din egna lärare?  
 

 

Verner 
Verner förklarar att han gör det. Beviset, säger han, är att han försöker att förbättra sitt 

spel för att bli en bättre musiker. Han säger att han fortfarande utvecklas. 

Han fortsätter: 

 

- Väldigt ofta har det varit så att du har en spänning eller liknande och då 

gäller det att komma på vad som är fel. Vad som är bakgrunden till 

smärtorna. 

 

Verner berättar att han kommit fram till att han bör använda så lite energi som möjligt 

i sitt spel för att skona kroppen. 

 

Victor 

- Ja, absolut. Jag har ett ju ansvar att hålla mig i form och jag tar mycket 

lärdomar från andra musiker och dirigenter. 

 
Han gör en jämförelse med sina studenter och förklarar att det är ytterst få av dem  

som har samma tankesätt i sin övning som han själv har. Han menar alltså att han lär 

sina elever på samma sätt som han undervisar sig själv. Givetvis känner han sig själv 

bäst, och menar på att det därför är enklare att undervisa sig själv. 

 

- Jag vet mina begränsningar (…). Jag vet också vad jag behöver jobba på 

och hur jag går tillväga på bästa sätt för att det ska fungera på en konsert. 

 

Vera 
Vera berättar att hon gärna hade önskat sig identifiera sig som det, men att hon bara 

gör det stundtals. Hon upplever att hon inte lärt sig tillräckligt under sina studier och 

tror att hon länge klarat sig på någon sorts talang. 

 

- Jag har fått min tjänst här, men jag sätter fortfarande ett stort frågetecken 

på vad jag egentligen lärde mig under mina studieår. Jag tycker jag fick 

alldeles för lite hjälp. 

 
Hon upplever sig mer analyserande nu, men förklarar att det först var efter att en 

lärare hjälpt henne hitta lösningarna som hon började förstå hur hon skulle lösa sina 

egna problem. Hon förklarar att det var först då hon började känna sig som sin egen 

lärare. Problematiken låg för hennes del i grundläggande teknik och ergonomi.  
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Victoria 
Victoria svarar precis som Victor med ett tydligt – Ja, absolut. Hon förklarar att hon 

ibland även hinner analysera sig själv på plats i orkestern. Hon fokuserar då 

framförallt på muskelspänningar.  

Victoria berättar: 

 

- När jag studerade så var min lärare ”gud” och allt han sade var rätt. (…) 

Men när du själv börjar jobba och kanske undervisa får du perspektiv. Jag 

brukar hämta saker ur minnet och applicera det på mig själv. På så sätt 

analyserar jag det jag gör. 

 

Hon berättar att det egna lärandet växte när hon fick fast tjänst. Hon var också väldigt 

ung när hon fick sin soloanställning och fick därför tidigt stort ansvar och många nya 

saker att förhålla sig till. Hon övade mycket, men var ofta spänd och fick tillslut 

problem med det. Hon var då tvungen att komma på egna lösningar för att lösa sin 

stelhet. Idag övar hon mindre och fokuserar merparten av övningen på avspänning. 

 

Valdemar 
Valdemar förklarar att han anser att det förmodligen är det som definierar hans jobb - 

det egna lärandet. Ingen annan gör det åt honom. Han berättar att han under sin 

yrkeskarriär fortsatt att ta lärdom från andra.  

 

- Jag har vart ute i Europa och tagit lektioner för olika musiker medan jag 

jobbat. Det värdefulla i det är att du sätter press på dig själv. Du förbereder 

dig månadsvis i förväg och är jättenervös när du står där och ska spela. Den 

processen tror jag är mycket värdefull. 

 

Han berättar att han ibland reser till London för att besöka sin gamla kollega Tim. 

Ofta spelar de igenom delar av symfonier eller stycken för varandra. Han förklarar att 

han lär sig otroligt mycket av att spela med och för honom, mycket beroende på hans 

stora erfarenhet som orkestermusiker.  

 

Valdemar tycker också att han lär sig mycket utav kollegorna i orkestern. Ibland 

spelar de också för varandra.  

 

Han berättar om den nya repertoaren som kommer i princip varje vecka: 

 

Mängden är problemet. Det är ju inte möjligt att öva på det på samma nivå 

som du gör med de stora konserterna direkt. Det handlar mer om att spela 

rent och snyggt. 

 

Kommentar:  

 

De svarande är inte eniga i frågan, men förklarar ändå betydelsen av att vara ”sin egen 

lärare”. Deras svar tar upp undervisning, lektioner (för lärare) och självanalys. 
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4. Vilka sinnen tror du att du använder mest när du spelar?  

 
 

Verner 
Verner förklarar att han mest är upptagen av syn och hörsel. Han är upptagen av den 

kammarmusikaliska aspekten av orkesterspel och vill ha synlig kontakt med sina 

kollegor. 

För honom kommer ögat först, för att ta in informationen. Örat kommer på andra 

plats, för att utvärdera det han gjort. 

 

Victor 
Victor gör en gradering: 

Örat 

Beröringen (the feeling of touch) 

Ögonen 

 

Han förklarar att beröringen är direkt sammanlänkad med öronen och 

berättar att det som låter blir en slags mall, som ger dig svaren på dina handlingar. 

 

- Du hör vad som kommer ut och då känner du vad du gör. Då kan du till 

exempel känna om du trycker för hårt. 

 

- Jag är inte speciellt bra på passager som saknar logik. Då måste jag 

verkligen börja månadsvis i förväg. 

 

Vera 
Vera tycker det är väldigt svårt att svar på. Hon anser att hörseln kanske borde 

komma först, men är inte helt säker. 

 

Hon kommer efter ett tag fram till att det förmodligen är en kombination av syn och 

hörsel som är de två viktigaste. 

 

Victoria 
Victoria beskriver att hon använder sig av en fysisk känsla. När hon spelar känner hon 

efter om det upplevs fysiskt riktigt (ergonomiskt) och känns bra. Hon pratar om att det 

inte bör vara något som bromsar. Fysiken skall vara öppen för ett så avslappnat spel 

som möjligt. Hon förklarar att det nog dominerar, men att även hörseln självklart är 

viktig. Hon ser det som en helhet. 

 

Valdemar 
Valdemar förklarar att det för honom är en intellektuell sida av det. Det går inte att 

skilja dem åt. Han berättar att om han inte skulle höra någonting, skulle han ändå 

märka om han spelade fel. 

 

- Du behöver nog allt av ditt intellekt; alla sinnen. Jag har inte lust att 

fokusera på några speciella Det är matematik och känslor (…) Allt du har. 
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Han berättar att han tror att orkestermusiker kanske tillhör ett av världens svåraste 

yrken, då det är så mycket att förhålla sig till samtidigt. Dessutom finns stressen 

ständigt närvarande. 

 

- Att inte bara spela, utan också förhålla sig till ljudet i en musikalisk kontext. 

I tillägg till det skall du förhålla dig till 75 andra musiker plus dirigent... 

 

 

Kommentar:  
 

Respondenterna använder sinsemellan väldigt olika sinnen när de övar/spelar. 

 

 

5. I vilken miljö föredrar du att öva? Varför? 
 

 

Verner 
Verner trivs bäst att öva i sin lägenhet. Han står där han tycker att det låter bäst. 

Det är inte så noga var han övar någonstans, men får han välja föredrar han alltid att 

öva hemma. 

 

Victor 
Victor berättar att det beror vad han behöver öva på. Om han övar teknik står han 

gärna i ett rum med så torr akustik som möjligt. Samma sak gäller för solon eller 

annat som skall spelas under press. 

 

- I Sydafrika brukade jag öva utomhus eftersom vädret tillåter det därnere på 

ett annat sätt. Jag upplever det som idealiskt, eftersom där inte finns någon 

akustik alls. Du måste skapa allt ljud själv. Det gör att du sedan kan spela 

vartsomhelst. 

 

Han anser också att det finns en psykologisk aspekt. Han förklarar att det handlar om 

att utnyttja rummet till sin fördel. Att använda sig av rummets akustik och menar på 

att det ger en dimension till i spelet. Övningsrum är han inte speciellt förtjust i, men 

berättar att de ändå kan vara bra att öva teknik i . 

 

Vera 
 

- Jag föredrar att öva hemma, i ett rent rum med en god stol och spegel i. 

Det får inte vara en massa skräp omkring mig då. Det stör min övning. 

 

Vera berättar att hon skulle kunna använt övningsrummen på skolan, om de bara hade 

vart tillräckligt bra.  
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Victoria 
Victoria svarar på frågan med ordet ”hemmamiljö”. Hon berättar att övningsrummet 

egentligen är ett gästrum, men att det är inrett med olika minnen från speciella 

musikhändelser i deras liv. Hon anser också att rummet har fin klang. 

Hon övar inte gärna på skolan, då hon förklarar att det känns som en institution. 

 

- Hemma kan man skapa sitt eget. 

 

Valdemar 
Valdemar berättar att han brukar öva hemma i källaren, där det är mycket klang men 

också lugn och ro. Han anser det vara ett musikrum, även om det inte spelar så stor 

roll var han övar. 

 

Kommentar:  
 

Samtliga respondenter trivs bäst att öva hemma. Övningsrummen som finns 

tillgängliga är inte speciellt uppskattade.  

 

 

6.  Hur mycket påverkar motivationen resultatet av din övning?  
 

 

Verner 
Verner berättar att han under årens lopp haft väldigt lite problem med motivation. 

Han anser det otroligt inspirerande med den bekräftelse han får tillbaka från publiken. 

 

- Känns så bra att folk gillar det man håller på med(…). Det är en motivering 

som hållit alla år och som fortfarande gör det. 

 

Han älskar helt enkelt att spela. Det som kan påverka negativt är egentligen mest 

dåliga dirigenter. 

 

- Jag gillar det mesta av musiken vi spelar, men är det något speciellt svårt 

eller en dålig eller otrevlig dirigent, brukar jag jobba med tekniska saker. 

 

Han menar att han återfår motivationen genom att öva på ”basic” saker samt att han 

hela tiden försöker tänka positivt, för att motivera sig. 

 

Victor 
Victor hävdar att det påverkar mycket. Han menar, att är han inte motiverad och 

behöver öva, då gör han det inte. Han tror att kroppen behöver vila eller göra andra 

saker då. 

 

- Ibland glömmer man att man spelar ganska mycket när man jobbar i 

orkester. Det blir ofta sex timmar eller mer (…). Efter så många timmars 

speltid finns det inte mycket tid kvar att lägga på övning. Kroppen kan säga 

ifrån då. 
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Han berättar att om han måste öva, trots att han saknar motivation, så har han sin 

”nöd-övning” (emergency practice) där han läser partitur och skriver ut stråk. När han 

skrivit klart stråken innebär det ofta att han kan stycket. 

 

Det absolut viktigaste för Victor är ändå de stunder då man kan slappna av i musiken. 

 

- Det viktigaste av allt för mig är ändå de stunder då jag bara kan njuta och få 

andas och slappna av.  

Först kommer ett svårt ställe, men sedan kommer det fantastiska, då man bara 

kan glida med.  

 

Vera 
Vera förklarar att oavsett om hon har lust eller ej, så måste hon kunna noterna på 

måndagen, då varje repetitionsvecka startar. För hennes egen del så påverkar det om 

ett stycke är mindre roligt, men hon anser att det egentligen inte ska göra det. Hon 

tycker att hon alltid övar tillräckligt för att det skall vara ”försvarbart”. 

 

- Man måste ju vara professionell och öva på stycken oavsett vad man tycker 

om dem.(…). Om jag har en period då jag inte tycker det är så kul övar jag 

förmodligen mindre. Det är ju ett konstnärligt arbete men samtidigt ett 

hantverk. Det går ju upp eller ner, men samtidigt har du en produkt som du 

ska leverera(…). 

 

Victoria 
Victoria berättar att den påverkar väldigt mycket. Hon behöver något att jobba och 

glädja sig till för att fortsätta vara motiverad. 

 

(…) - Jag ska spela på en kammarmusikfestival om några månader. Att ha 

konserter utanför jobbet gör att motivationen hålls uppe. Vardagen är en sak, 

men det är viktigt att ha andra saker än det. Jag lär mig alltid bättre om jag 

är motiverad. 

 

Hon beskriver att det för hennes till stor del också förändrades när hon fick barn. Det 

kom något annat som var så mycket viktigare än musiken. Det gjorde att hon 

upplevde mer lust i sin övning och sitt spel. 

 

Valdemar 
Valdemar anser det vara en svår fråga. Han förklarar att motivationen kommer och 

går, men att det är lätt att skapa sig rutiner.  

 

- Om jag har lust att öva så är det klart jag övar mer. Ibland kommer man in i 

något slags flyt då man bara går upp på morgonen och vill sätta igång att 

öva. (…) Det är klart att jag också haft stora motivationsproblem i perioder 

och då övar jag mindre. Jag tror det är helt normalt. Jag tror inte det märks 

så mycket i orkestern. Det blir enbart små nyanser. 

 

- Man kan ju inte vara i toppform jämt, varken mentalt eller spelmässigt. 

Sådant går i vågor hela tiden. 
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Kommentar:  
 

De svarande ger olika svar om hur motivationen påverkar spelet. De pratar om 

förebyggande faktorer för att hålla motivationen uppe. Till dem hör: konserter utanför 

orkesterjobbet, att njuta av musiken och publikens uppskattning. 

 

 

7. Hur tror du att din undervisning påverkar ditt eget övande? 

 
 

Victor 
Victor menar att det påverkar det egna övandet på ett positivt sätt. 

 

- Då man analyserar andras behov behöver man ibland hitta lösningar och då 

finner man även lösningar för sina egna behov (…). Det har mycket att göra 

med hur mycket man får tillbaka från eleven. 

 

Han berättar att mindre ambitiösa elever kan inverka på den egna lusten och vara 

energikrävande, men att han med tiden lärt sig att inte påverkas så mycket.  

 

Vera  
(Fick aldrig frågan ställd, men tog själv upp den under ”övriga synpunkter”) 

Vera tror att det är mycket lättare att identifiera sig med uttrycket ”sin egna lärare” 

om man själv bedriver undervisning.  

 

- Många som undervisar ser på sina elever och blir därmed mer medvetna 

själva. Jag tror de flesta skulle ha stort utbyte av att undervisa. Jag tror man 

lär sig väldigt mycket även om jag inte själv är intresserad av att göra det.(…) 

En sporre kanske vore det positiva för min egen övning. Jag har ju dessutom 

ingen utbildning, men det verkar ligga så stort ansvar i det där. Om jag skulle 

göra det vill jag vara säker på min sak.(…) 

 

Victoria 

- I väldigt hög grad. Som lärare får man elever som har problem som man 

själv inte har eller tänkt på. Eller omvänt; att man själv haft problem som inte 

studenten har. Det är klart att om man ser problem hos studenterna som jag 

inte vet hur jag ska lösa, använder jag mycket tid hemma till att analysera och 

jobba med det (…).  När man beskriver något viktigt för eleven blir man 

väldigt medveten om det själv. (…) 
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Valdemar 
Valdemar förklarar att det nog enbart påverkat lite grand då han undervisat så lite. 

Det han kan ha lärt sig och blivit påmind om är att jobba metodiskt. Han förklarar att 

man ska spela sakta och aldrig forcera inlärningsprocessen framåt. Att hela tiden ha 

kontroll och återknyter därmed till fråga ett. 

 

(…) Jag har lärt mig mer av alla provspelningar jag suttit på. De flesta är 

jättebra på att spela. Men många övar på fel saker och missar pauser, rytmer 

och spelar alldeles för fort.(…). Orkesterutdragen är det viktigaste av allt. 

Min första lärare sade såhär: 

- Det är två saker du behöver kunna för att bli en bra musiker; Kom alltid i tid 

till repetitionerna och räkna pauserna ordentligt. (…) 

 

Kommentar:  
 

Respondenterna förklarar att undervisning påverkar övningen på ett positivt sätt. 
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7. Diskussion 
 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera respondenternas svar på frågorna som ställdes 

vid intervjuerna. Respondenterna gav mig många fylliga och ärliga svar, vilket jag 

blev lite överraskad av. Jag hade kanske väntat mig lite mer återhållsamma, eftersom 

det kanske kunde sett mig som en ”granskare”. Många verkade tycka att 

undersökningen var rolig och intressant, vilket inspirerade mig. Somliga tappade 

tråden från frågorna, men svarade omedvetet på dem ändå, när vi fortsatte under 

frågan ”övriga synpunkter”.  

 

Hur övar de intervjuade musikerna? 
 

I likhet med Pasks ”Lärstilar” vill några respondenter få en överblick innan de går in 

på detaljer och kan därför benämnas som holistiska. Till dem hör Verner, Vera och 

Valdemar, som föredrar att läsa noter likt en bok innan de börjar spela. De vill alltså 

skapa sig en uppfattning om hur mycket framtida arbete som behöver läggas ned 

innan de börjar öva med instrument. Först då går de in på detaljer. 

 

I Victors svar framträder en relativt serialistisk (analytisk) syn på inlärning.  

Han menar att han enbart försöker öva på det som är nödvändigt. Han tittar på svåra 

ställen men undviker att öva om det inte ser så svårt ut.  

 

Victoria nämner aldrig sin övning utifrån helheter eller detaljer, utan är mer upptagen 

av tiden hon lägger ned varje dag. I hennes fall ca 1,5 timme. Hon går inte in på hur 

hon bär sig åt. 

 

Ett tydligt mönster hos samtliga respondenter är att de är prövare enligt Kolbs 

lärstilsmodell. Alla arbetar praktiskt (givetvis) men framförallt finner de sina egna 

lösningar på problem och svårigheter. I mindre bemärkelse sammanfaller även alla 

respondenter under resten av kategorierna. J. Fredriksson nämner också mycket riktigt 

att Kolbs teori är en process där alla stadier skall ingå och även vara varandras 

motpoler. Här kan alltså ”sammanställaren” passa bra in. Musikerna tänker alltså 

gärna innan de handlar. Att behärska det teoretiska är av stor vikt. Här drar jag också 

en parallell till begreppet metacognition (ung. mental kontroll).  

 

Samtliga respondenter visar tydligt att de uppfyller alla ”övningsstrategier” som enligt 

webbsidan ”Studyguides and strategies” anses fördelaktiga vid instudering. Detta är 

enligt min teori en av de primära gemensamma nämnarna hos professionella orkester-

musiker. De har genom sitt arbete successivt ökat sin medvetenhet i det egna övandet 

och lärandet. 

 

Finns det andra saker som du övar på? 
 

Victor tillhör en av de musiker i undersökningen som spelar annan repertoar för att 

det är lustfyllt. Det ger honom helt enkelt motivation, men också ökad kompetens 

inom ramen för hans yrke. Detta överrensstämmer bra med Robert Schenks uttryck 

Lust och självmotivation: en förutsättning för all sund inlärning. 
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Han beskriver det som:  

       Ju roligare det är desto bättre går det. Ju bättre det går desto roligare är det. 

 

Vera poängterar att det är roligare att spela om man övar på andra saker. Victoria 

nämner att hon använder mycket tid till att hitta ”den rätta känslan” i sitt spel. 

Det är kanske inte självklart vad hon syftar på, men hon är tydlig med att det även hos 

henne ökar lusten i spelet. 

 

Verner förklarar att han genom åren slutat öva på annat, men att han anser sig vara 

kapabel till att fokusera på övningar även under orkesterrepetitioner. Gränserna 

suddas på så vis ut med vad som är övning och vad som är repetition. Övningen 

beskrivs här alltså mer förutsättningslös och oberoende av tid och rum. Här hänvisar 

jag till S. Nachmanovitch (1990) som anser att formeln ”övning ger färdighet” för 

med sig problem. Han beskriver det som att det kan uppstå problem då vi skiljer 

övningen från den ”äkta varan”, det vill säga uppspelningssituationen. Allt vi 

upprepar är övning. 

 

Orkestermusikerna har alltid en konsert att jobba mot; de har till och med möjlighet 

att öva under repetitioner. De har alltså alltid ett konkret mål med sin övning. 

 

Istället kanske det motsatta blir ett problem. Risken att tappa övningens egenvärde, 

det vill säga som ett mål i sig, när det kanske alltid är inför en konsertsituation 

musikerna övar. Här drar jag en parallell till fråga 6, där annan repertoar och övningar 

bidrar till att bibehålla övningens egenvärde. 

 

I Valdemars intervju nämns inget lustrelaterat i att öva på annat material, utan enbart 

nyttoaspekten. Han anser det gynna orkesterspelet. Med det sagt menar jag att det 

både finns en nyttoaspekt och en motivationsaspekt av att öva på annan repertoar. 

 

Är du din egna lärare? 

 
Alla musiker utom Vera svarade med ett tydligt  ”- Ja”  på frågan om uttrycket ”sin 

egna lärare”. Hon svarade tvekande och menar att hon under studietiden inte fick  

tillräckliga kunskaper. Det var först när hon träffade en lärare efter studierna som hon 

kunde börja lösa sina problem, men att de i sin tur gör så att hon känner sig obekväm 

med att kallas som ”sin egna lärare”. 

 

De andra berättar att de analyserar sig själva och att lusten att lära definierar egen-

lärandet. Valdemar går så långt som att hävda att det är det som är hans yrke.  

-Det egna lärandet. 

 

Det intressanta i detta blir om man hänvisar till Flavells strategier kring ordet 

metacognition. En av strategierna beskriver vikten av självkännedom. Alla utom  

Vera har pedagogik i bagaget på olika sätt. Verner och Valdemar har pedagogisk 

utbildning, men undervisar inte längre. Victoria saknar utbildning men har elever, 

medan Victor både har utbildning och elever. En slutsats kan då vara att Vera, utan 

liknande pedagogiska infallsvinklar, saknar den självpedagogiska förmågan att 

analysera som olika typer av lärarutbildningar kan ge. 
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Vilka sinnen använder du? 

 
 Här fick jag väldigt olika svar på vilka sinnen de använder. Min hypotes var, att 

eftersom orkestermusiker är strikt bundna till en notbild, kommer de att vara visuella i 

sitt sätt att få in kunskap. Detta bygger på Rita Dunns teorier om människors olika 

kanaler för att lära. Min hypotes visade sig vara felaktig. 

 

Verner beskriver på ett visuellt sätt genom hela intervjun hur han ser på noterna och 

läser från bladet. Han förklarar att den kammarmusikaliska aspekten av spelet, när 

man tittar på varandra, är mycket viktig för honom.  

 

Victor pratar mycket om hur det låter, det auditiva. 

 

- Du hör vad som kommer ut och då känner du vad du gör. Då kan du till 

exempel känna om du trycker för hårt. 

 

Han berättar att det för honom blir en slags mall, som redogör om han spelar rätt eller 

fel. Vidare berättar han att han anser det svårt att spela passager som inte är logiska. 

Här menar jag att han tydligt redogör för sitt auditiva inlärningssätt. 

 

Vera är osäker i sitt svar, men kommer tillslut fram till att det nog är en kombination 

av syn och hörsel. Denna tvekan kopplar jag till hennes avsaknad av pedagogisk 

utbildning. 

 

Den fysiska känslan, den taktila är något som Victoria pratar mycket om. För henne 

ska det kännas bra. Det ska inte finnas något i kroppen som bromsar rörelsen och 

man ska vara så avslappnad som möjligt. Hon förklarar att de andra sinnena är viktiga 

som en helhet också, men att det taktila dominerar. 

 

Valdemar berättar att han inte kan skilja dem åt. Alla sinnen är för honom viktiga och 

är beroende av varandra. Han beskriver det som matematik och känslor.  Det är en 

intellektuell sida, säger han.  

 

Alla har alltså helt olika uppfattning om vilka sinnen de använder mest. De flesta var 

dessutom väldigt bestämda i sin uppfattning, vilket kan innebära att de reflekterat 

över det tidigare. 

 

Var övar du helst? 
 

Respondenterna beskriver att de alla föredrar att öva hemma. Victor berättar att det är 

olika beroende på vad han vill öva på. Han föredrar olika akustik för olika typer av 

övning.  

Verner, Victoria och Valdemar har alla gemensamt att de övar på en plats hemma där 

de kan vara ifred. De pratar om gästrum och källare, men övningsrummen vid 

arbetsplatsen är de inte speciellt intresserade av. 

 

Vera: Jag föredrar att öva hemma, i ett rent rum med en god stol och spegel i. 

Det får inte vara en massa skräp omkring mig då. Det stör min övning. 
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Vera är i hennes uttalande påfallande enig med Dunns lärstilsmodell inom de 

miljömässiga faktorerna. Där bygger teorin på vikten av ett städat och för avseendet 

möblerat rum för att uppnå inspirerande studier (övningar). Även F. Dahlqvist pratar 

om rummets betydelse i den kreativa processen.  

 

Victoria: Hemma kan man skapa sitt eget. 

 

Vera är alltså mer kräsen i valet av övningsrum och visar med sitt uttalande att det 

påverkar henne i större utsträckning än de andra. 

 

Påverkar motivationen? 

 
 I denna fråga svarade alla att motivationen påverkar. Victor och Vera hävdar att de 

övar mindre om de saknar motivation. Av svaren att döma, anser de ändå att det inte 

påverkar slutresultatets kvalitet märkbart, utan endast mängden övningstid.  

 

Valdemar: (…) Det är klart att jag också haft stora motivationsproblem i 

perioder och då övar jag mindre. Jag tror det är helt normalt. Jag tror inte det 

märks så mycket i orkestern. Det blir enbart små nyanser. 

 

Det intressanta blir här att han hävdar att det är helt normalt. Detta kan alltså vara en 

allmän vetskap hos orkestermusiker. Att de vet att motivation kommer och går. 

Verner däremot, förklarar att han inte haft några större motivationsproblem genom 

åren. Den hängivna publiken och kollegorna motiverar honom. Victoria berättar att 

motivationen hålls uppe genom att ha något att se fram emot, till exempel en 

kammarmusikkonsert eller liknande. 

 

Här drar jag återigen en tydlig parallell till ett citat ur Robert Schenks ”Spelrum”:  

 

Ju roligare det är desto bättre går det. Ju bättre det går desto roligare är det. 

 

Respondenternas intervjusvar bevisar att ovanstående citat bara till viss del är sant i 

förhållande till frågan. De verkar genom sin professionalism ha lärt sig att prestera 

oavsett motivationsnivå. Det stämmer bättre in på ett citat hämtat ur Tore Hellstrups 

bok Laerings psykologi (2000), där hon beskriver att många utmärkta intellektuella 

insatser gjorts utan vare sig lycka eller tillfredställelse under arbetets gång. 

 

Som orkestermusiker är man ju dessutom bunden till att prestera så bra man kan, vare 

sig man har lust eller inte. Hantverket är av stor vikt och den känslomässiga lusten 

eller motivationen, kan vara något som stundtals kommer i efterhand. 

 

Hur påverkar din undervisning övandet? 

 
Denna fråga besvarades endast av de aktivt undervisande lärarna eller de som hade 

synpunkter med koppling till den. 

 

Victor och Victoria är båda överens om att det påverkar deras övning på ett positivt 

sätt. De menar att undervisningen ökar medvetenheten i deras spel.  
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Victor: Då man analyserar andras behov behöver man ibland hitta lösningar 

och då finner man även lösningar för sina egna behov (…). 

 

Veras teori bekräftar detta från ett annat håll, eftersom hon själv inte undervisar. Hon 

förklarar att hon säkert skulle ha stort utbyte av det på grund av den positiva effekten 

som hon tror det ger. Detta tror jag beror på den djupare kunskap som återfås när man 

förmedlar kunskap till någon. Medvetenheten befästs av att man inte bara förklarar för 

eleven, utan även för sig själv. 

 

Här återknyter jag även till fråga 3, där det av intervjuerna framkom att det var lättare 

att identifiera sig med uttrycket ”sin egna lärare” om man hade egna elever. 

 

 

 

8. Slutsats 
 

 

Innan jag påbörjade min undersökning hade jag en tanke om att inlärningsmönster hos 

orkestermusiker var relativt likartade. Detta har dock motbevisats av undersökningen, 

eftersom intervjusvaren visade många olika tillvägagångssätt och infallsvinklar. 

Respondenterna verkar väl medvetna i sitt övande och sin egen process. Angående 

gemensamma strukturer uppfattar jag att de delar kunskapen om sin egen lärprocess. 

De vet alltså hur de ska gå tillväga för att öva på bästa sätt. 

 

Jag har också uppmärksammat tendenser till en ökad analyseringsförmåga hos de 

svarande med pedagogik i bagaget. Då undersökningen ju endast innehåller fem 

respondenter är det svårt att se större mönster i just detta. I övrigt verkar bakgrunden 

vara av mindre betydelse.  

 

Musikernas lärstilar, enligt Rita Dunns modell, visade sig vara väldigt olika. Varje 

respondent har i princip sin egen, och det var inte alls vad jag hade väntat mig. Trots 

min hypotes tycks det alltså inte vara viktigt att ha ett visuellt synsätt, enligt R. Dunns 

lärstilar, inom yrket som orkestermusiker. Att besitta olika lärstilar verkar heller inte 

påverka resultatet eller utgången av deras övning. 

 
Slutsatsen måste alltså bli att orkestermusiker uppenbarligen har många olika sätt att 

ta till sig information och tillägna sig kunskap och färdigheter, nödvändiga för en bra 

musikalisk insats i kretsen av kollegor på instrumentet.  
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