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Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
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Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  musiklärares	  syn	  på	  och	  hantering	  av	  elevers	  
övning.	  Data	  har	  samlats	  in	  genom	  intervjuer	  med	  fyra	  instrumentalpedagoger	  som	  
arbetar	  på	  kulturskola/gymnasiet/folkhögskola	  eller	  musikhögskola.	  Två	  av	  
informanterna	  arbetar	  i	  huvudsak	  inom	  den	  klassiska	  genren	  och	  två	  arbetar	  inom	  både	  
den	  klassiska	  och	  afro-‐genren.	  Intervjuformen	  var	  kvalitativ	  med	  en	  övergripande	  
huvudfråga	  och	  sedan	  öppna	  följdfrågor.	  Analysen	  av	  data	  är	  gjord	  utifrån	  ett	  
designteoretiskt	  perspektiv.	  Resultatet	  visar	  att	  alla	  informanter	  använder	  flera	  resurser	  
parallellt	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  elever	  ska	  lära	  sig	  öva.	  Hur	  balansen	  
mellan	  resurserna	  ser	  ut	  varierar	  både	  beroende	  på	  vilken	  arbetsplats	  informanterna	  
befinner	  sig	  på	  samt	  i	  vilken	  ålder	  eleverna	  är.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  informanterna	  
ser	  spelandet	  på	  instrumentet	  som	  ett	  hantverk	  och	  att	  övning	  krävs	  för	  att	  bli	  bättre	  på	  
hantverket.	  I	  diskussionen	  jämförs	  lärarnas	  önskemål	  med	  utbildningarnas	  krav	  och	  
riktlinjer	  samt	  elevernas	  sociala	  omgivning.	  Diskussionen	  belyser	  även	  övning	  i	  relation	  
till	  design	  och	  multimodala	  resurser.	  	  
	  
Nyckelord:	  Elevers	  övning,	  musik,	  instrumentalundervisning,	  intervjuer,	  designteori	  
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Abstract	  
	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  To	  require	  or	  not	  require…	  that	  is	  the	  question	  –	  A	  qualitative	  study	  of	  teachers‘	  
management	  of	  pupils’	  exercise	  
Author:	  Björn	  Guo	  
Semester	  and	  year:	  Fall	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  university	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurstrom	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  music	  teachers’	  views	  of	  and	  management	  of	  
pupils’	  exercise.	  Data	  were	  collected	  through	  interviews	  with	  four	  instrumental	  teachers	  
working	  in	  arts	  school/high	  school/college	  or	  university.	  Two	  of	  the	  informants	  work	  
mainly	  in	  the	  classical	  genre	  and	  two	  in	  both	  the	  classical	  genre	  and	  the	  Afro-‐genre.	  The	  
interview	  method	  was	  qualitative,	  with	  an	  overall	  main	  question	  and	  then	  with	  open	  
follow-‐up	  questions.	  The	  analysis	  of	  the	  data	  was	  performed	  from	  a	  perspective	  of	  
design	  theory.	  The	  result	  shows	  that	  the	  respondents	  use	  multiple	  resources	  
simultaneously	  to	  create	  the	  conditions	  for	  the	  students	  to	  learn	  how	  to	  practice.	  How	  
the	  balance	  between	  resources	  looks	  vary	  both	  depending	  on	  the	  workplace	  of	  the	  
informants	  and	  the	  age	  of	  the	  pupils.	  The	  result	  also	  shows	  that	  the	  informants	  see	  the	  
playing	  of	  an	  instrument	  as	  a	  craft	  and	  that	  practice	  is	  necessary	  to	  becoming	  better	  at	  
the	  craft.	  The	  discussion	  compares	  teachers’	  preferences	  with	  the	  educational	  program	  
requirements	  and	  guidelines	  as	  well	  as	  the	  pupils’	  social	  environment.	  The	  discussion	  
furthermore	  highlights	  exercise	  in	  relation	  to	  the	  design	  and	  multimodal	  resources.	  
	  
Key	  words:	  Pupils	  exercise,	  music,	  instrumental	  teaching,	  interviews,	  design	  theory	  
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Förord	  	  
Ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  som	  har	  varit	  som	  en	  klippa	  under	  skrivandet	  
av	  denna	  studie.	  	  Jag	  vill	  även	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  mina	  informanter	  som	  gjorde	  det	  
möjligt	  att	  genomföra	  studien.	  	  
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1	  Inledning	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Min	  resa	  i	  musikvärlden	  startade	  när	  jag	  var	  9	  år	  och	  började	  lära	  mig	  spela	  fiol	  på	  
kulturskolan	  i	  Örebro.	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  det	  var	  en	  dag	  när	  jag	  kom	  hem	  från	  skolan	  
och	  mamma	  berättade	  att	  det	  hade	  kommit	  brev	  från	  kulturskolan	  och	  att	  jag	  direkt	  
hade	  sagt:	  ”Jag	  vill	  spela	  fiol	  och	  gå	  för	  Sten-‐Göran!”	  Sten-‐Göran	  var	  fiolpedagog	  och	  
dirigerade	  även	  en	  amatörorkester	  som	  min	  mamma	  och	  min	  morfar	  var	  med	  och	  
spelade	  i	  och	  jag	  tyckte	  alltid	  att	  han	  verkade	  vara	  en	  häftig	  typ.	  När	  dagen	  kom	  då	  jag	  
skulle	  börja	  så	  visade	  det	  sig	  att	  jag	  inte	  fick	  honom	  som	  lärare	  utan	  en	  annan,	  men	  det	  
spelade	  ingen	  större	  roll	  för	  mamma	  berättade	  att	  jag	  skulle	  få	  ha	  Sten-‐Göran	  i	  orkester.	  	  
	  
De	  första	  lektionerna	  har	  jag	  idag	  kommit	  att	  se	  som	  en	  sammanhängande	  period.	  Jag	  
kommer	  ihåg	  att	  på	  första	  lektionen	  samlades	  alla	  eleverna	  för	  att	  prova	  ut	  fioler.	  Sedan	  
blev	  vi	  indelade	  i	  grupper	  om	  två	  och	  två.	  Varje	  par	  fick	  ha	  lektion	  tillsammans.	  Något	  
annat	  jag	  har	  ett	  minne	  av	  från	  de	  första	  veckorna	  är	  att	  vi	  enbart	  spelade	  pizzicato	  och	  
att	  vi	  följde	  vår	  lärares	  egen	  fiolskola	  som	  han	  hade	  gett	  ut.	  Jag	  kommer	  även	  ihåg	  att	  vi	  
fick	  i	  läxa	  redan	  första	  lektionen	  att	  ta	  upp	  fiolen	  varje	  dag	  en	  kort	  stund	  och	  bara	  
knäppa	  på	  lösa	  strängar.	  Vi	  skulle	  även	  öva	  på	  att	  skriva	  g-‐klaver	  i	  ett	  nothäfte,	  något	  
som	  läraren	  kontrollerade	  lektionen	  efter.	  	  
	  
Fiolskolan,	  som	  min	  lärare	  hade	  gjort	  själv,	  var	  indelad	  i	  olika	  moment.	  På	  de	  första	  
sidorna	  i	  boken	  fanns	  övningar	  som	  innebar	  att	  eleven	  skulle	  spela	  på	  lösa	  strängar	  
tillsammans	  med	  läraren	  som	  samtidigt	  skulle	  spela	  en	  melodi.	  Detta	  ledde	  till	  att	  vi	  fick	  
musicera	  tillsammans	  ganska	  tidigt.	  Efter	  det	  fanns	  korta	  kapitel	  på	  två	  sidor	  för	  var	  och	  
en	  av	  de	  lösa	  strängarna.	  	  Varje	  kapitel	  innehöll	  den	  durskala	  som	  utgick	  från	  de	  
respektive	  strängtonerna	  samt	  olika	  små	  musikstycken	  i	  samma	  tonart.	  Det	  som	  kom	  att	  
prägla	  mitt	  sätt	  att	  tänka	  de	  första	  åren	  var	  det	  som	  stod	  i	  förordet,	  nämligen	  att	  ”du	  ska	  
öva	  varje	  dag	  och	  tiden	  ska	  vara	  lika	  lång	  som	  en	  lektion”	  (Gårsjö,	  1990,	  s.	  4)	  samt	  att	  
våra	  lektioner	  var	  på	  30	  minuter	  per	  duo.	  Efter	  denna	  första	  period	  fick	  vi	  använda	  
stråken	  och	  då	  beslutade	  sig	  läraren	  för	  att	  skilja	  på	  mig	  och	  den	  andra	  eleven	  som	  jag	  
hade	  lektion	  med.	  	  
	  
Jag	  fick	  väldigt	  mycket	  lektionstid	  och	  gick	  fort	  fram	  mycket	  tack	  vare	  mina	  föräldrar	  
som	  tog	  sig	  tid	  att	  öva	  med	  mig	  och	  se	  till	  så	  att	  allt	  gick	  rätt	  till,	  men	  även	  tack	  vare	  min	  
lärare	  som	  satsade	  oerhört	  mycket	  på	  mig.	  Efter	  några	  år	  började	  min	  lärare	  ge	  mig	  
lektioner	  på	  40-‐45	  minuter,	  (det	  var	  bara	  de	  som	  gick	  på	  fördjupningslinjen	  som	  fick	  så	  
långa	  lektioner),	  istället	  för	  de	  30	  minuter	  som	  jag	  annars	  skulle	  ha	  fått.	  Jag	  kommer	  ihåg	  
att	  han	  anpassade	  sitt	  schema	  och	  la	  min	  lektion	  på	  en	  tid	  så	  att	  det	  skulle	  gå	  att	  förlänga	  
lektionen	  om	  vi	  var	  mitt	  inne	  i	  ett	  moment.	  
	  
Men	  det	  fanns	  ju	  en	  ”baksida”	  och	  det	  var	  att	  kraven	  blev	  högre	  och	  högre.	  Jag	  fick	  fler	  
och	  fler	  stycken,	  skalor,	  etyder	  som	  jag	  skulle	  kunna	  till	  varje	  lektion	  och	  till	  slut	  kom	  
”smällen”.	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  gick	  i	  femman	  eller	  sexan	  och	  att	  jag	  ville	  ut	  och	  spela	  
fotboll,	  men	  min	  mamma	  sa	  att	  du	  måste	  öva	  fiol	  först	  och	  sen	  kan	  du	  gå	  ut	  och	  leka.	  Jag	  
plockade	  upp	  fiolen	  och	  började,	  men	  det	  gick	  inte	  så	  bra	  eftersom	  det	  enda	  jag	  tänkte	  
på	  var	  att	  jag	  ville	  ut	  och	  spela	  fotboll.	  När	  övningstiden	  egentligen	  var	  slut	  och	  jag	  hade	  
gjort	  mina	  minuter	  sa	  mamma	  att	  jag	  inte	  hade	  varit	  koncentrerad	  så	  vi	  skulle	  spela	  en	  
liten	  stund	  till,	  och	  då	  small	  det.	  Jag	  blev	  så	  arg	  att	  jag	  slog	  stråken	  i	  golvet	  och	  spetsen	  
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gick	  av,	  vilket	  jag	  ångrade	  genast.	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  blev	  väldigt	  generad	  när	  vi	  
kom	  till	  lektionen	  och	  mamma	  hade	  berättat	  vad	  som	  hade	  hänt.	  	  
	  
I	  skrivande	  stund,	  många	  år	  senare,	  skrattar	  jag	  lite	  åt	  mig	  själv	  när	  det	  gäller	  den	  
perioden	  och	  jag	  tänker	  att	  fem	  minuter	  extra	  var	  ju	  inte	  så	  mycket	  egentligen.	  Om	  jag	  
jämför	  med	  hur	  länge	  jag	  vanligtvis	  övar	  varje	  dag,	  vilket	  är	  många	  timmar,	  och	  jämför	  
den	  mängden	  tid	  mot	  mängden	  tid	  jag	  borde	  ha	  övat	  när	  jag	  var	  mindre	  så	  var	  ju	  de	  där	  
extra	  minuterna	  nästan	  ingen	  tid	  alls.	  Något	  jag	  däremot	  gör	  är	  att	  jag	  än	  idag	  tackar	  
mina	  föräldrar	  för	  att	  de	  ”tvingade”	  mig	  att	  faktiskt	  spela	  den	  tid	  som	  jag	  gjorde.	  Hade	  de	  
inte	  gjort	  det	  så	  hade	  jag	  förmodligen	  inte	  haft	  samma	  tankesätt,	  självdisciplin	  eller	  
befunnit	  mig	  på	  den	  spelnivån	  som	  jag	  gör	  när	  jag	  skriver	  detta	  arbete.	  	  Till	  mina	  elever	  
säger	  jag	  ganska	  konkret	  vad	  det	  är	  de	  behöver	  öva	  på,	  min	  uppfattning	  om	  vad	  övning	  
är	  och	  att	  det	  inte	  behöver	  ta	  så	  lång	  tid	  att	  göra	  ett	  övningspass	  om	  dagen.	  Detta	  brukar	  
jag	  även	  berätta	  för	  de	  allra	  yngsta	  eleverna	  jag	  har.	  Det	  resultat	  som	  jag	  har	  sett	  då	  är	  
att	  några	  av	  dem	  till	  och	  med	  gör	  två	  pass	  om	  dagen,	  ett	  innan	  de	  åker	  till	  skolan	  och	  ett	  
efter	  skolan.	  	  	  	  
	  
I	  skrivande	  stund	  är	  jag	  inne	  på	  mitt	  sista	  år	  på	  lärarutbildningen	  och	  jag	  har	  under	  
denna	  tid	  avverkat	  många	  timmar	  med	  auskultation	  och	  praktik.	  Under	  praktik-‐	  och	  
auskultationstimmarna	  har	  jag	  sett	  något	  som	  jag	  tycker	  är	  ganska	  oroande,	  vilket	  är	  att	  
lärarna	  knappt	  ställer	  några	  krav	  och	  att	  eleverna	  på	  kulturskolan	  övar	  väldigt	  sällan.	  
När	  det	  kommer	  till	  högre	  musikutbildningar	  ser	  det	  annorlunda	  ut.	  Där	  kan	  kraven	  
vara	  väldigt	  höga.	  På	  de	  högre	  musikutbildningarna	  ses	  övningen	  lite	  mer	  som	  att	  ”ta	  en	  
fika”,	  något	  som	  studenter	  gillar	  att	  göra	  och	  något	  som	  måste	  göras.	  Fika	  ser	  jag	  dock	  
även	  som	  en	  måltid	  som	  ger	  en	  lite	  mer	  energi	  för	  att	  orka	  med	  den	  långa	  eftermiddagen	  
och	  det	  behöver	  inte	  vara	  kakor	  och	  bullar	  utan	  det	  kan	  även	  vara	  en	  frukt,	  yoghurt	  med	  
mera.	  Något	  annat	  som	  är	  annorlunda	  är	  att	  på	  de	  högre	  utbildningarna	  så	  måste	  
studenten	  öva	  och	  visa	  att	  hen	  går	  framåt	  för	  att	  få	  godkänt	  i	  en	  kurs.	  Går	  studenten	  
istället	  på	  folkhögskola	  där	  målet	  är	  att	  komma	  in	  på	  musikhögskola	  krävs	  det	  att	  hen	  
övar	  in	  repertoar	  och	  kan	  uppföra	  den	  på	  en	  hög	  nivå	  så	  att	  det	  faktiskt	  går	  att	  
genomföra	  en	  sökningsturné,	  och	  detta	  kräver	  övning.	  	  
	  
I	  denna	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  vad	  lärare	  inom	  musikutbildningar	  har	  för	  bild	  av	  
övning	  och	  hur	  mycket	  krav	  de	  ställer	  på	  sina	  elever.	  De	  musikutbildningar	  vi	  har	  i	  
Sverige	  är	  ju	  frivilliga	  vilket	  jag	  tycker	  borde	  legitimera	  läraren	  att	  kunna	  ställa	  krav	  på	  
sina	  elever.	  Detta	  är	  för	  mig	  en	  viktig	  fråga	  för	  att	  jag	  som	  lärare	  ska	  kunna	  anpassa	  mitt	  
framtida	  arbete	  så	  att	  det	  gynnar	  eleverna	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Denna	  studie	  utgår	  ifrån	  de	  problem	  som	  jag	  har	  observerat	  under	  min	  utbildning	  när	  
det	  gäller	  övning	  och	  de	  krav	  som	  ställs	  av	  lärare.	  Många	  lärare	  på	  kulturskolan	  är	  nog	  
ofta	  rädda	  för	  att	  de	  ska	  tappa	  sina	  elever	  om	  de	  ställer	  krav	  eller	  säger	  till	  dem	  att	  de	  
måste	  öva.	  Samtidigt	  är	  det	  många	  av	  eleverna	  som	  inte	  verkar	  tycka	  att	  det	  är	  så	  roligt	  
på	  lektionen	  just	  för	  att	  läraren	  inte	  ställer	  krav,	  vilket	  slutar	  med	  att	  de	  står	  stilla	  i	  sin	  
utveckling.	  Vet	  läraren	  om	  eleverna	  förstår	  vad	  som	  menas	  med	  övning?	  Ändrar	  lärare	  
sin	  kravnivå	  för	  att	  kunna	  behålla	  elever?	  Har	  lärare	  någon	  taktik	  för	  att	  få	  elever	  att	  
öva?	  Lägger	  läraren	  upp	  lektionen	  som	  hen	  anser	  att	  ett	  övningspass	  ska	  se	  ut?	  Detta	  är	  
flera	  frågor	  som	  jag	  skulle	  vilja	  ha	  svar	  på	  i	  denna	  undersökning.	  
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Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  musiklärares	  syn	  på	  och	  hantering	  av	  elevers	  
övning.	  	  
	  
Forskningsfrågorna	  jag	  har	  valt	  är:	  
	  

• Vilken	  syn	  har	  musiklärare	  på	  begreppet	  övning	  och	  vad	  som	  menas	  med	  att	  öva?	  
• Vilka	  förutsättningar	  anser	  lärare	  att	  de	  skapar	  för	  att	  elever	  ska	  lära	  sig	  att	  öva	  

på	  sitt	  instrument?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  begreppet	  övning,	  dess	  betydelse	  och	  funktion.	  Därefter	  
presenteras	  litteratur	  inom	  området	  där	  styrdokument,	  kursplaner	  och	  läroplaner	  
kommer	  att	  tas	  upp.	  Det	  följs	  av	  tidigare	  forskning	  och	  studiens	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  	  

2.1	  Övning	  
Definitionen	  av	  ordet	  öva	  enligt	  NE	  (2014)	  är	  att	  ”metodiskt	  försöka	  förbättra	  sin	  
färdighet	  i	  (ngt)	  genom	  särskilt	  anpassade	  (upprepade)	  aktiviteter	  vanl.	  i	  fråga	  om	  
intellektuell	  el.	  motorisk	  färdighet	  e.d.”	  	  	  
	  
Gunnar	  Lif	  (1998)	  anser	  att	  öva	  är	  ett	  sätt	  att	  undervisa	  där	  varje	  instrument	  har	  sina	  
specifika	  problem	  och	  där	  problemen	  måste	  lösas	  utifrån	  instrumentets	  specifika	  teknik	  
och	  dess	  musikstycken.	  Lif	  skriver	  även	  om	  att	  han	  efter	  sina	  år	  som	  pedagog	  har	  insett	  
att	  många	  instrumentala	  problemlösningar,	  övningssätt	  och	  även	  hur	  musik	  tolkas	  har	  
fler	  likheter	  än	  olikheter.	  
	  
I	  starten	  vid	  lärandet	  av	  ett	  instrument	  är	  det	  ofta	  regelbundna	  lektioner	  varje	  vecka.	  
För	  att	  det	  ska	  ske	  en	  utveckling	  räcker	  det	  dock	  inte	  med	  dessa	  lektioner,	  utan	  det	  
krävs	  även	  enskild	  övning	  hemma,	  menar	  Lif	  (1998).	  Resultatet	  är	  en	  summa	  av	  hur	  
mycket	  tid	  och	  energi	  personen	  är	  beredd	  att	  lägga	  ner,	  men	  även	  hur	  den	  utnyttjas.	  Det	  
krävs	  förutom	  tid	  och	  energi	  även	  vilja,	  tålamod	  samt	  ett	  intresse	  för	  att	  lära	  sig	  att	  spela	  
ett	  instrument.	  Lif	  menar	  även	  att	  trots	  att	  personen	  har	  lätt	  för	  att	  lära,	  men	  saknar	  
intresse	  och	  vilja,	  kan	  hen	  misslyckas.	  Lif	  fortsätter	  med	  att	  ställa	  frågan	  hur	  många	  
gånger	  scenariot	  där	  en	  väldigt	  talangfull	  elev	  misslyckats	  på	  grund	  av	  de	  inte	  kan	  eller	  
vill	  öva.	  Elever	  som	  har	  ganska	  lätt	  för	  sig	  kan	  med	  effektiva	  studier	  och	  tålmodigt	  
övande	  nå	  mycket	  längre	  än	  elever	  som	  har	  lätt	  för	  sig	  och	  som	  inte	  lärt	  sig	  konsten	  att	  
öva.	  Han	  anser	  därför	  att	  det	  är	  lärarens	  uppgift	  att	  redan	  från	  början	  förklara	  för	  eleven	  
att	  övning,	  som	  sker	  på	  rätt	  sätt,	  och	  utveckling	  går	  hand	  i	  hand.	  Det	  finns	  dock	  inte	  ett	  
sätt	  att	  öva	  utan	  mängder	  med	  olika	  övningsmetoder	  som	  lämpar	  sig	  för	  olika	  elever	  och	  
dessutom	  i	  olika	  stadier	  under	  lärandet.	  Det	  som	  fungerar	  för	  en	  elev	  ett	  år	  behöver	  
några	  år	  senare	  nödvändigtvis	  inte	  fungera	  alls.	  Detta	  förklaras	  med	  att	  
övningsmetodiken	  inte	  är	  något	  statiskt	  utan	  den	  varierar	  och	  förändras	  i	  takt	  med	  att	  
bland	  annat	  elevens	  självkännedom,	  uppmärksamhet	  och	  nivå	  förändras.	  När	  en	  elev	  
har	  fått	  nyckeln	  till	  hur	  hen	  skall	  öva	  utvecklar	  eleven	  ständigt	  nya	  metoder	  där	  det	  
endast	  är	  fantasin	  som	  sätter	  gränsen	  för	  vilka	  metoder	  som	  dyker	  upp,	  menar	  Lif.	  	  
	  	  
Synen	  på	  övning	  skiftar	  även	  beroende	  på	  var	  i	  världen	  blicken	  riktas.	  I	  Kina	  och	  
Östeuropa	  ses	  kravet	  på	  att	  öva	  hemma	  som	  ett	  hjälpmedel	  till	  föräldrar	  och	  lärare	  när	  
elevernas	  egen	  motivation	  börjar	  ta	  slut.	  Att	  öva	  ses	  som	  ett	  offer	  som	  eleven	  tvingas	  
göra	  för	  att	  kunna	  bli	  en	  framgångsrik	  musiker.	  Den	  uppoffringen,	  att	  lida	  för	  konsten,	  är	  
något	  som	  de	  svenska	  barnen	  är	  mindre	  villiga	  att	  göra.	  Att	  det	  krävs	  mycket	  övning	  för	  
att	  bli	  duktig	  är	  ganska	  logiskt,	  men	  det	  behöver	  inte	  vara	  synonymt	  med	  att	  lida.	  De	  
mest	  framgångsrika	  eleverna,	  när	  det	  handlar	  om	  ren	  övning,	  är	  de	  elever	  som	  förstår	  
vad	  de	  behöver	  öva	  på	  och	  känner	  till	  tillvägagångssätt	  för	  att	  klara	  av	  det.	  De	  kan	  därför	  
lägga	  ner	  mängder	  med	  tid	  utan	  att	  de	  varken	  behöver	  lida	  eller	  känna	  att	  det	  gör	  ett	  
offer	  (Kempe	  &	  West,	  2010,	  s.	  171).	  
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Robert	  Schenk	  (2000)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Spelrum	  att	  pedagoger	  och	  föräldrar	  behöver	  
bredda	  sin	  syn	  på	  hur	  barnens	  övning	  kan	  och	  ska	  se	  ut.	  Om	  detta	  inte	  sker	  är	  risken	  
stor	  att	  barnen	  förknippar	  övning	  med	  något	  arbetsamt	  de	  kämpar	  med	  snarare	  än	  
musik,	  glädje,	  sång	  och	  spel.	  När	  de	  väl	  har	  fått	  en	  sådan	  bild	  av	  sitt	  instrument	  är	  vägen	  
inte	  lång	  för	  att	  barnen	  ska	  få	  samma	  uppfattning	  om	  sina	  instrumental-‐/sånglektioner.	  
	  
För	  att	  elevernas	  bild	  av	  övning	  ska	  kunna	  ändras	  från	  något	  negativt	  till	  något	  positivt	  
förutsätts	  det	  av	  läraren	  att	  hen	  kan	  fungera	  som	  en	  god	  förebild	  åt	  sina	  elever	  genom	  
sin	  egen	  erfarenhet	  och	  kunskap.	  Detta	  är	  inte	  den	  enda	  förutsättningen	  utan	  det	  krävs	  
samtidigt	  att	  lärarens	  övningsvana	  är	  god	  och	  att	  den	  ska,	  inom	  ramen	  för	  ett	  positivt	  
lärandesammanhang,	  kunna	  anammas	  av	  eleverna.	  Långa	  välmenande	  förklaringar	  eller	  
ett	  straff-‐	  och	  belöningssystem	  kommer	  inte	  att	  fungera.	  Lösningen	  är	  istället	  att	  när	  
musicerandet	  känns	  roligt	  så	  löser	  sig	  övningen	  av	  sig	  själv	  (Schenk,	  2000).	  
	  
Om	  detta	  inte	  fungerar	  skriver	  Schenk	  (2000)	  att	  det	  finns	  ytterligare	  strategier	  för	  
läraren.	  På	  gruppmöten	  med	  elever	  och	  föräldrar,	  där	  de	  båda	  ”lägren”	  möts	  och	  
samtalar	  kring	  ämnet	  övning,	  kan	  tankar	  information	  och	  idéer	  om	  övningen	  tas	  upp	  och	  
diskuteras.	  Samtalstaktiken	  är	  enligt	  Schenk	  den	  bästa	  metoden	  för	  att	  lösa	  problem	  och	  
etablera	  attityder	  och	  inställningar	  till	  övning.	  En	  annan	  strategi	  för	  läraren	  är	  att	  lägga	  
upp	  lektionen	  som	  ett	  övningspass	  eftersom	  det	  inte	  enbart	  är	  vad	  läraren	  har	  för	  
inställning	  som	  påverkar	  eleverna,	  utan	  även	  lektionens	  innehåll	  och	  aktiviteter.	  Detta	  
ger	  samtidigt	  eleverna	  en	  mall	  och	  en	  möjlighet	  att	  kunna	  musicera	  utan	  lärare.	  
Samtidigt	  ska	  inte	  lektionerna	  vara	  rena	  övningspass,	  vilket	  kan	  förstärka	  de	  negativa	  
tankarna	  och	  känslorna	  kring	  övning.	  Som	  exempel	  föreslår	  Schenk	  att	  läraren	  kan	  
starta	  lektionen	  med	  en	  uppvärmning	  tillsammans	  med	  eleven	  där	  det	  endast	  spelas	  på	  
lösa	  strängar,	  blåses	  i	  rören	  eller	  spelas	  på	  svarta	  tangenter	  och	  att	  alla	  musicerar	  
utifrån	  det.	  Det	  går	  även	  bra	  att	  improvisera	  tillsammans.	  Att	  lärare	  och	  elev	  musicerar	  
tillsammans	  ger	  då	  en	  positiv	  känsla	  och	  musikupplevelse.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  eleven	  
med	  största	  sannolikhet	  kommer	  att	  göra	  på	  samma	  sätt	  när	  de	  värmer	  upp	  hemma.	  
Lektionen	  kan	  sedan	  fortsätta	  att	  varieras	  med	  korta	  uppgifter	  som	  följs	  av	  paus,	  rörelse	  
och	  fokus	  på	  helheten	  innan	  nerdykning	  i	  detaljerna	  sker.	  Detta	  gör	  att	  eleverna	  gör	  på	  
samma	  sätt	  när	  de	  kommer	  hem.	  Schenk	  skriver	  att	  ”en	  sak	  är	  i	  alla	  fall	  säker	  –	  om	  vi	  
inte	  gör	  det	  tillsammans,	  utan	  bara	  säger	  till	  eleverna	  att	  de	  ”ska	  göra	  så	  hemma”	  
kommer	  de	  sällan	  att	  följa	  vårt	  råd”	  (s.	  207).	  

2.2	  Kursplaner	  
Eftersom	  jag	  i	  mitt	  arbete	  studerar	  synen	  på	  och	  hantering	  av	  övning	  på	  både	  
kulturskolor	  och	  högre	  musikutbildningar,	  ser	  jag	  det	  som	  viktigt	  att	  beskriva	  de	  
riktlinjer	  och	  kursplaner	  som	  gäller	  för	  dessa	  skolformer.	  I	  kursplanen	  på	  skolverkets	  
hemsida	  (Skolverket,	  2011)	  för	  Instrument	  eller	  sång	  1,	  som	  gäller	  för	  estetiska	  
programmet	  inriktning	  musik,	  står	  det	  att	  kursen	  ska	  behandla	  musikaliska	  
instuderingsmetoder	  och	  övningsmetoder.	  På	  en	  av	  landets	  folkhögskoleutbildningar	  
med	  musikinriktning	  står	  det	  exempelvis	  att	  studenten	  efter	  genomgången	  kurs	  ska	  
kunna	  planera,	  förstå	  och	  genomföra	  individuell	  färdighetsträning	  i	  musik.	  Studenten	  
ska	  även	  kunna	  instrumental	  övningsteknik,	  studieteknik	  och	  strategier	  för	  
instrumentalteknisk	  och	  musikalisk	  utveckling	  samt	  uppbyggnad	  av	  den	  egna	  
musikrepertoaren	  I	  kursplanen	  på	  en	  av	  landets	  musikhögskolor	  står	  det	  exempelvis	  att	  
studenten	  efter	  genomgången	  instrumentalkurs	  i	  årskurs	  ett	  ska	  kunna	  ge	  musikalisk	  
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gestalt	  åt	  vald	  musik	  utifrån	  grundläggande	  instrumentala	  färdigheter	  i	  sitt	  
huvudinstrument.	  Studenten	  ska	  även	  kunna	  redogöra	  för	  grundläggande	  interpretation	  
i	  aktuell	  genre	  samt	  beskriva	  och	  tillämpa	  relevanta	  metoder	  i	  det	  egna	  övandet.	  
	  
Kulturskolan	  i	  Sverige	  är	  en	  så	  kallad	  frivillig	  skolform,	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  frivilligt	  
att	  börja	  spela	  ett	  instrument.	  Det	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  
given	  kursplan	  eller	  dylikt.	  Det	  är	  upp	  till	  varje	  skola	  att	  bestämma	  sina	  egna	  kursplaner	  
med	  utgångspunkt	  i	  de	  riktlinjer	  som	  kommer	  från	  Sveriges	  Musik-‐	  och	  Kulturskoleråd,	  
SMoK	  (2015).	  I	  dokumentet,	  SMoK	  (2015),	  nämner	  de	  att	  musik	  och	  kulturskolan	  skall	  
ha	  pedagogik	  som	  utgår	  från	  barnets	  egen	  lust	  att	  lära	  och	  skapa.	  Musik-‐	  och	  
kulturskolan	  skall	  även	  erbjuda	  en	  bred	  verksamhet	  samt	  ge	  möjlighet	  till	  specialisering	  
och	  fördjupning.	  	  

2.3	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Tomas	  Saar	  (1999)	  tar	  i	  sin	  studie	  Musikens	  Dimensioner	  –	  en	  studie	  av	  unga	  musikers	  
lärande	  upp	  något	  som	  han	  kallar	  för	  ”två	  ramar”	  (s.	  171).	  Han	  beskriver	  fenomenet	  hur	  
musiker/elever	  antingen	  spelar	  eller	  övar	  in	  stycken	  och	  att	  skillnaden	  mellan	  dessa	  kan	  
ses	  på	  två	  sätt.	  Spelande	  tillhör	  en	  musikalisk	  ram	  och	  inövande	  av	  stycken	  tillhör	  en	  
pedagogisk	  ram.	  Samtidigt	  har	  dessa	  ramar	  olika	  funktioner.	  Det	  betyder	  att	  det	  går	  att	  
skilja	  på	  en	  musikalisk	  och	  en	  pedagogisk	  ram	  skriver	  Saar.	  För	  att	  förtydliga	  vad	  som	  
menas	  med	  de	  två	  ramarna	  nämner	  Saar	  ett	  exempel	  med	  en	  sångare	  där	  hen	  berättar	  
hur	  hen	  lär	  och	  övar	  in	  en	  låt	  genom	  att	  gå	  igenom	  del	  för	  del	  och	  ton	  för	  ton	  och	  
repetera	  tills	  det	  sitter.	  Detta	  ser	  Saar	  som	  den	  pedagogiska	  ramen	  där	  lärandet	  sker	  
med	  hjälp	  av	  föreskrivna	  sekvenser	  och	  strategier.	  Som	  exempel	  på	  den	  musikaliska	  
ramen	  beskriver	  Saar	  ett	  band	  som	  arrangerar	  om	  hela	  låten	  inför	  varje	  
spelning/repetition	  bara	  för	  att	  det	  ska	  kännas	  nytt.	  Saar	  anser	  att	  den	  sistnämnda	  
gruppen	  som	  använder	  sig	  av	  en	  musikalisk	  ram	  har	  en	  högre	  flexibilitet	  både	  när	  det	  
gäller	  uppförande	  och	  repetitioner	  som	  dess	  rutiner.	  Istället	  för	  reproduktion	  blir	  det	  
produktion	  av	  ny	  kunskap	  samtidigt	  som	  musikerna	  aktivt	  får	  arbeta	  med	  de	  olika	  
aspekterna	  av	  utförande.	  Den	  pedagogiska	  ramen	  blir	  i	  kontrast	  till	  den	  musikaliska	  
ramen	  istället	  något	  som	  objektifierar	  musik,	  instrument	  och	  kropp.	  Saar	  säger	  att	  
musikalisk	  kunskap	  kan	  nås	  genom	  analys	  och	  variationsskapande	  av	  musiken.	  
Avslutningsvis	  skriver	  Saar	  att	  båda	  dessa	  ramar	  behövs	  i	  processen	  för	  det	  musikaliska	  
utvecklandet	  för	  när	  den	  ena	  ramen	  är	  i	  fokus	  formar	  den	  andra	  bakgrunden.	  	  
	  
Självreglering	  av	  elevers	  övning	  är	  något	  som	  Graabraek	  Nielsen	  (2001)	  har	  gjort	  en	  
forskningsstudie	  om.	  Hon	  skriver	  att:	  
	  

To	  understand	  these	  methods	  of	  self-‐regulation,	  it	  is	  necessary	  to	  examine	  
whether	  the	  students	  decided	  upon	  specific	  outcomes	  of	  learning	  for	  each	  
learning	  period.	  (Graabraek	  Nielsen,	  2001,	  s.	  158)	  	  

	  
I	  studien	  observerade	  och	  analyserade	  Graabraek	  Nielsen	  (2001)	  övningstekniker	  hos	  
två	  organiststudenter	  som	  studerade	  sitt	  tredje	  år	  på	  kyrkomusikerlinjen	  vid	  Norges	  
Musikhögskola.	  Studenterna	  hade	  två	  övningsperioder	  där	  repertoaren	  övades	  in.	  Den	  
första	  studenten	  övade	  väldigt	  långsamt	  samtidigt	  som	  positionsväxlingar	  för	  händerna	  
utfördes	  i	  konserttempo.	  Nästa	  elev	  övade	  sitt	  stycke	  väldigt	  långsamt	  för	  att	  kunna	  
spela	  varenda	  not	  och	  rytm	  rätt	  samtidigt	  som	  hen	  såg	  styckets	  snabbhet	  som	  ett	  
problem	  som	  skulle	  lösas	  genom	  framtidens	  övning.	  Fortsättningsvis	  skriver	  Graabraek	  
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Nielsen	  om	  självinstruktion	  som	  är	  en	  sorts	  form	  av	  systematisk	  guide/teknik	  för	  
självlärande.	  Där	  guidar	  eleven	  sig	  själv	  genom	  övningen	  och	  analyserar	  hela	  tiden	  om	  
hen	  tycker	  att	  det	  låter	  som	  hen	  vill.	  Med	  andra	  ord	  menar	  Graabraek	  Nielsen	  att	  om	  
studenten	  till	  exempel	  övar	  takterna	  40-‐43	  och	  något	  går	  fel	  i	  takt	  42	  säger	  då	  eleven	  till	  
sig	  själv,	  muntligt	  eller	  i	  tanken,	  att	  i	  takt	  42	  gick	  det	  inte	  så	  bra.	  Då	  fortsätter	  eleven	  
med	  att	  spela	  bara	  takt	  42	  innan	  hen	  tar	  takterna	  40-‐43	  igen.	  Därefter	  analyserar	  eleven	  
en	  gång	  till	  och	  ser	  om	  resultatet	  har	  blivit	  bättre	  eller	  inte.	  De	  två	  informanternas	  taktik	  
är	  lika	  för	  att	  medvetandegöra	  sina	  misstag	  och	  ta	  itu	  med	  dem.	  Båda	  gör	  en	  markering	  
på	  något	  sätt	  i	  noterna	  på	  stället	  där	  det	  går	  fel.	  Informanterna	  anser	  att	  märkena	  gör	  så	  
att	  de	  kommer	  ihåg	  att	  vid	  märkena	  är	  det	  passager	  som	  brukar	  gå	  fel.	  	  	  	  
	  
I	  slutsatsen	  av	  studien	  refererar	  Graabraek	  Nielsen	  till	  Zimmerman	  (1998,	  2000)	  som	  
skriver	  att:	  

	  
To	  promote	  skillful	  self-‐regulatory	  learning	  teachers	  must	  train	  students	  to	  
focus	  on	  these	  self-‐regulatory	  methods	  (McPherson	  &	  Zimmerman,	  in	  press),	  
as	  the	  foundation	  for	  students	  assuming	  responsibility	  for	  their	  own	  
instrumental	  achievement.	  Reflecting	  on	  one’s	  learning	  should	  not	  be	  an	  
afterthought	  for	  students;	  rather,	  it	  should	  be	  a	  self-‐fulfilling	  phase	  of	  a	  cyclic	  
process	  that	  is	  preceded	  by	  systematic	  forethought	  and	  performance	  control.	  
(Zimmerman,	  1998,	  2000,	  refererad	  i	  Graabraek	  Nielsen,	  2010,	  s.	  166)	  
	  

Med	  detta	  menas	  att	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  lära	  sig	  att	  öva	  medvetet	  så	  krävs	  det	  
också	  att	  lärarna	  tränar	  eleverna	  i	  detta.	  Studenter	  kan	  lära	  sig	  hur	  komplext	  material	  
kan	  påverka	  och	  begränsa	  deras	  strategier	  för	  lärande	  jämfört	  med	  material	  som	  är	  
mindre	  komplext.	  De	  kan	  också	  lära	  sig	  hur	  målet	  med	  en	  problemlösande	  aktivitet	  
påverkar	  och	  begränsar	  deras	  val	  av	  strategier.	  Som	  exempel	  på	  detta	  tar	  Graabraek	  
Nielsen	  (2001)	  upp	  hur	  problemet	  att	  bygga	  upp	  snabbhet	  i	  ett	  stycke	  skiljer	  sig	  från	  hur	  
precision	  tränas	  upp	  inom	  de	  olika	  övningsperioderna.	  För	  att	  kunna	  förena	  dessa	  
tekniker	  kan	  lärare	  muntligt	  guida	  studenterna	  till	  hur	  de	  ska	  gå	  till	  väga	  för	  att	  ett	  
styckes	  alla	  delar	  ska	  bilda	  en	  helhet.	  Graabraek	  Nielsen	  avslutar	  med	  att	  självreglering	  
av	  övning	  lär	  elever	  sig	  lättast	  i	  en	  socialt	  stöttande	  miljö	  där	  möjligheterna	  för	  
självstudier	  är	  goda.	  
	  
I	  artikeln	  Teach	  them	  how	  to	  practice	  i	  tidskriften	  Music	  Educators	  Journal	  presenterar	  
Marilyn	  J.	  Kostka	  (2004)	  ett	  antal	  verktyg	  som	  lärare	  kan	  ge	  sina	  elever	  för	  att	  lära	  sig	  
att	  öva.	  Det	  första	  verktyget	  Kostka	  presenterar	  innebär	  att	  skapa	  en	  tyst	  och	  lugn	  miljö.	  
Hon	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  ordna	  en	  lugn	  övningsmiljö	  i	  stora	  familjer	  eller	  i	  
familjer	  som	  är	  väldigt	  aktiva	  och	  alltid	  har	  något	  att	  göra.	  Därför	  tycker	  hon	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  prata	  med	  föräldrarna	  om	  detta	  problem	  och	  be	  dem	  att	  försöka	  skapa	  en	  lugn	  
miljö	  någon	  gång	  varje	  dag.	  Under	  den	  lugna	  tidpunkten	  ska	  det	  inte	  ske	  något	  tv-‐
tittande	  eller	  samtal	  i	  telefon	  där	  barnet	  övar.	  Kostka	  säger	  att	  på	  detta	  sätt	  kommer	  
eleven	  att	  bli	  mer	  fokuserad	  och	  de	  eventuella	  fel	  som	  spelas	  blir	  lättare	  att	  höra	  och	  
korrigera.	  Eleven	  får	  samtidigt	  möjlighet	  att	  erfara	  musikens	  uttryck	  och	  känslor	  när	  
hen	  spelar.	  Nästa	  verktyg	  hon	  presenterar	  är	  att	  skapa	  ett	  personligt	  övningsschema.	  
Det	  gör	  att	  eleven	  får	  hjälp	  att	  lära	  sig	  öva	  på	  det	  sätt	  som	  bäst	  passar	  hen.	  I	  schemat	  kan	  
det	  bland	  annat	  ingå	  att	  lyssna	  på	  stycket	  eleven	  spelar,	  fastställa	  specifik	  tid	  åt	  
uppvärmning	  med	  ett	  mål	  eller	  en	  utmaning	  i	  slutet,	  eller	  att	  det	  finns	  en	  specifik	  
övningstid	  som	  avslutas	  med	  att	  spela	  upp	  ett	  favoritstycke	  för	  kamrater	  eller	  familj.	  När	  
ett	  övningsschema	  har	  skrivits	  kan	  läraren	  under	  lektionstid	  lära	  eleven	  hur	  övning	  går	  
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till	  genom	  att	  öva	  med	  eleven.	  När	  det	  gäller	  val	  av	  repertoar	  anser	  Kostka	  att	  det	  är	  bra	  
att	  låta	  eleven	  få	  spela	  sina	  favoritstycken	  inom	  pop/rock	  eller	  andra	  genrer.	  Det	  viktiga	  
är	  att	  ge	  eleven	  ett	  val	  som	  leder	  till	  en	  situation	  där	  båda	  parter	  vinner.	  Detta	  leder	  i	  sin	  
tur	  till	  att	  eleven,	  oavsett	  genre,	  kan	  föra	  vidare	  känslan	  i	  dessa	  stycken	  till	  de	  klassiska	  
stycken	  hen	  spelar.	  Ett	  annat	  verktyg	  Kostka	  tycker	  ska	  implementeras	  i	  undervisningen	  
är	  fritt	  utforskande	  av	  instrumentet	  och	  improvisation,	  vilket	  hon	  menar	  sätter	  igång	  
den	  kreativa	  sidan.	  Eleverna	  kan	  då	  märka	  att	  de	  kan	  uttrycka	  sina	  musikaliska	  idéer.	  
Dessa	  idéer	  kan	  läraren	  sedan	  hjälpa	  till	  att	  förfina	  och	  omarbeta.	  Detta	  sätt	  kan	  av	  
eleven	  ses	  som	  en	  belöning	  i	  slutet	  av	  ett	  övningspass.	  	  
	  
Unger	  (2009)	  tar	  i	  sitt	  examensarbete,	  Lära	  att	  öva	  –	  Högskolestudenter	  beskriver	  sin	  väg	  
till	  övning,	  upp	  frågor	  om	  när	  elever	  lär	  sig	  att	  öva,	  vad	  som	  driver	  studerande	  till	  att	  öva	  
och	  hur	  kvalitativ	  övning	  skulle	  kunna	  definieras.	  Hon	  ställer	  sig	  även	  frågan	  vad	  det	  är	  
som	  gör	  att	  det	  är	  först	  efter	  flera	  års	  studier	  som	  mallen	  och	  teknikerna	  för	  att	  på	  egen	  
hand	  lära	  sig	  ett	  stycke	  eller	  bemästra	  tekniska	  svårigheter	  är	  färdig.	  Unger	  genomförde	  
intervjuer	  med	  studenter	  där	  de	  fick	  svara	  på	  10	  huvudfrågor	  följda	  av	  några	  
underfrågor.	  I	  resultatdelen	  konstaterar	  Unger	  att	  de	  flesta	  av	  informanterna	  befann	  sig	  
i	  slutet	  av	  tonåren	  eller	  var	  lite	  över	  20	  år	  när	  de	  började	  lära	  sig	  att	  öva,	  vilket	  för	  de	  
flesta	  innebar	  folkhögskoleåren.	  Tre	  av	  informanterna	  lärde	  sig	  öva	  under	  gymnasieåren	  
då	  de	  gick	  på	  musikgymnasium.	  En	  av	  informanterna	  uppgav	  att	  hen	  lärde	  sig	  att	  öva	  på	  
musikhögskolan.	  Detta	  anser	  Unger	  som	  ett	  ganska	  sent	  genombrott	  med	  tanke	  på	  att	  
många	  spelat	  på	  sina	  instrument	  sedan	  mellanstadiet	  eller	  tidigare.	  Hur	  länge	  en	  elev	  
har	  spelat	  på	  sitt	  instrument	  verkar	  inte	  ha	  någon	  inverkan	  på	  när	  eleven	  lär	  sig	  att	  öva,	  
skriver	  Unger.	  	  
	  
Ett	  tydligt	  mönster	  som	  Unger	  (2009)	  såg	  var	  att	  perioden	  när	  informanterna	  hade	  lärt	  
sig	  öva	  sammanföll	  med	  den	  lärare	  som	  de	  hade	  under	  den	  tiden.	  Informanterna	  uppger	  
att	  de	  hade	  fått	  hjälp	  att	  hitta	  formerna	  för	  sin	  övning	  genom	  undervisningen	  de	  hade	  
fått	  på	  lektionerna.	  Unger	  anser	  sig	  bekräfta	  genom	  sin	  undersökning	  att	  läraren	  är	  
viktig	  för	  de	  musikstuderande	  när	  de	  finner	  sin	  väg	  till	  ett	  bra	  övande.	  Unger	  fick	  även	  
fram	  en	  motsägelse	  kring	  sin	  hypotes	  att	  lärare	  inte	  ger	  nog	  med	  vägledning	  och	  tips	  på	  
hur	  övning	  går	  till	  då	  majoriteten	  av	  informanterna	  uppgav	  att	  det	  är	  av	  sina	  lärare	  som	  
de	  har	  fått	  hjälp	  att	  lära	  sig	  hur	  övning	  går	  till.	  	  De	  önskade	  däremot	  att	  lärarna	  hade	  gett	  
tydligare	  instruktioner	  i	  tidig	  ålder.	  Unger	  ställer	  sig	  frågan	  om	  det	  kan	  vara	  så	  att	  
hjälpen	  till	  att	  lära	  sig	  öva	  i	  ung	  ålder	  inte	  är	  tillräckligt	  utformad	  efter	  nybörjarnas	  
behov	  och	  att	  hjälpen	  som	  elever	  och	  studenter	  som	  spelar	  på	  en	  högre	  nivå	  får	  är	  
tillräcklig.	  	  
	  
Vad	  gäller	  innebörden	  av	  ordet	  ”öva”	  upptäckte	  Unger	  (2009)	  en	  förändring	  beroende	  
på	  vilket	  mål	  informanterna	  hade.	  Ordets	  mening	  justerades	  under	  övningsprocessens	  
gång.	  Att	  spela	  igenom	  stycken	  tills	  de	  sitter	  var	  ett	  övningssätt	  för	  många	  av	  
informanterna	  vid	  en	  tidpunkt.	  Sättet	  i	  sig	  gav	  dem	  inga	  problem	  just	  då,	  men	  när	  deras	  
mål	  förändrades	  dök	  problemen	  med	  det	  övningssättet	  upp	  för	  att	  målen	  krävde	  ett	  
annat	  sätt	  att	  öva	  på.	  Personlig	  mognad,	  självdisciplin,	  beslutsamhet,	  målbildning	  och	  
fokus	  var	  några	  av	  de	  egenskaper	  som	  informanterna	  ansåg	  som	  krav	  för	  att	  kunna	  öva	  
självständigt	  och	  målinriktat.	  En	  grupp	  av	  informanter	  uppgav	  att	  det	  mest	  betydande	  är	  
att	  spela	  så	  mycket	  att	  den	  instrumenttekniska	  delen	  inte	  utgör	  något	  hinder	  för	  spelet	  
och	  övningen.	  Samma	  grupp	  ansåg	  även	  att	  en	  musikalisk	  vision	  eller	  ett	  ideal	  måste	  ha	  
hittats	  som	  övandet	  kan	  sträva	  emot.	  Ungers	  slutsats	  är	  att	  personlig	  mognad	  och	  
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bemästrandet	  av	  instrumentet	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  innan	  konsten	  att	  
öva	  har	  befäst	  sig.	  	  
	  
Ett	  examensarbete	  om	  elevers	  övning	  som	  heter	  Varför	  övar	  eleven?	  –	  En	  undersökning	  
bland	  spelande	  barn	  i	  årskurs	  3	  -‐6	  	  är	  skrivet	  av	  Lars-‐	  Olov	  Carlson	  (1995).	  I	  arbetet	  har	  
elever	  i	  årskurs	  3-‐6	  fått	  svara	  på	  enkäter	  där	  de	  har	  rangordnat	  fyra	  svarsalternativ	  på	  
frågan	  varför	  de	  övar.	  Carlson	  blev	  positivt	  överraskad	  när	  han	  såg	  att	  svarsalternativet,	  
”att	  det	  är	  kul,	  spännande,	  intressant!”	  (s.	  13),	  kom	  högst	  upp	  i	  tabellen.	  Alternativet	  ”att	  
någon	  släkting	  till	  Dig	  spelar,	  eller	  vill	  att	  Du	  spelar/sjunger!”	  (s.	  13)	  var	  inte	  alls	  vanligt.	  
Enligt	  tabellerna	  hamnade	  det	  svarsalternativet	  sist.	  Däremot	  förekom	  alternativet	  ”att	  
Dina	  föräldrar	  spelar,	  eller	  vill	  att	  Du	  spelar!”	  väldigt	  ofta,	  och	  det	  hamnade	  på	  en	  tredje	  
plats	  i	  tabellen.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  yttre	  påverkningar	  från	  personer	  som	  inte	  
tillhör	  familjen	  har	  väldigt	  liten	  påverkan	  medan	  föräldrarna	  har	  desto	  mer	  påverkan	  på	  
barnens	  inställning	  till	  övning.	  Något	  annat	  som	  Carlson	  såg	  i	  studien	  var	  att	  flickor	  
verkade	  vara	  mer	  säkra	  på	  sina	  val	  av	  instrument.	  Pojkarna	  kände	  sig	  generellt	  sett	  mer	  
manade	  av	  sina	  föräldrar	  att	  fortsätta	  spela.	  Föräldrarnas	  roll	  och	  inverkan	  på	  sina	  barn,	  
om	  de	  övar	  eller	  inte,	  verkar	  vara	  väldigt	  stor,	  enligt	  Carlson:	  
	  

Tabellerna	  visar	  med	  all	  önskvärd	  tydlighet	  att	  det	  är	  bara	  föräldrarna	  som	  
har	  den	  påverkan	  att	  eleven	  övar,	  ingen	  annan	  påverkar	  tydligen	  barnets	  
spelande	  –	  varken	  släktingar	  eller	  vänner.	  (Carlson,	  1995,	  s.	  14)	  

	  
Carlson	  (1995)	  tycks	  inta	  ha	  hittat	  någon	  faktor	  där	  läraren	  skulle	  ha	  någon	  påverkan	  på	  
elevernas	  övning.	  Andra	  fritidsaktiviteter	  verkade	  inte	  heller	  vara	  något	  som	  påverkade	  
elevernas	  övning.	  Han	  nämner	  att	  de	  som	  gick	  i	  årskurs	  4	  hade	  färre	  svar	  kring	  musiken	  
än	  vad	  de	  övriga	  klasserna	  hade	  samtidigt	  som	  de	  nämner	  fler	  sysselsättningar.	  Carlson	  
avslutar	  med	  att	  skriva	  att	  han	  inte	  har	  gjort	  någon	  skillnad	  på	  begreppen	  öva	  och	  spela	  
då	  han	  anser	  att	  dessa	  ord	  betyder	  samma	  sak	  för	  barn	  i	  ung	  ålder.	  	  

2.4	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Avsikten	  med	  studien	  är	  att	  få	  en	  ökad	  och	  bättre	  bild	  av	  hur	  lärare	  arbetar	  med	  elevers	  
övning	  utifrån	  kursplaner	  och	  andra	  faktorer.	  Om	  och	  hur	  lärare	  använder	  sig	  av	  olika	  
hjälpmedel	  för	  att	  ge	  eleverna	  en	  bättre	  och	  mer	  konkret	  bild	  av	  vad	  övning	  innebär	  är	  
en	  central	  fråga.	  Jag	  ser	  det	  multimodala	  och	  designteoretiska	  perspektivet	  som	  en	  
användbar	  teoretisk	  utgångspunkt	  för	  detta	  ändamål.	  	  	  

2.4.1	  Designteori	  och	  multimodalitet	  
Det	  designteoretiska	  perspektivet	  har	  sin	  grund	  i	  människans	  förmåga	  att	  skapa	  och	  
använda	  tecken.	  När	  två	  personer	  har	  en	  konversation	  använder	  individerna	  olika	  
semiotiska	  resurser	  så	  som	  tal	  och	  rörelsemönster,	  för	  att	  förmedla	  det	  som	  de	  vill	  få	  
sagt.	  Semiotiska	  resurser	  kan	  förklaras	  sålunda	  som	  teckensystem	  för	  kommunikation	  
(Kempe	  &	  West,	  2010).	  De	  olika	  teckensystemen	  kan	  innehålla	  olika	  typer	  av	  
information	  och	  de	  kompletterar	  alltid	  varandra.	  När	  teckensystem	  kombineras	  
benämns	  kommunikationen	  som	  multimodal.	  Exempel	  på	  sådana	  teckensystem	  inom	  
musikområdet	  är	  noter,	  tonarter,	  taktarter	  och	  skalsystem,	  skriver	  Kempe	  och	  West.	  
Enligt	  Selander	  (2008)	  använder	  människan	  även	  teckensystem	  för	  att	  tolka	  sin	  
omgivning	  och	  ge	  saker	  en	  mening.	  Detta	  sker	  i	  en	  så	  kallad	  transformationsprocess	  då	  
hen	  förhåller	  sig	  till	  den	  information	  som	  finns	  i	  omgivningen	  och	  formar	  sin	  egen	  
förståelse	  i	  samspel	  med	  andra.	  	  
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En	  meningsfull	  värld	  skapas	  genom	  de	  sätt	  på	  vilket	  vi	  tilldelar	  något	  en	  
mening.	  Föremål,	  gester,	  ord	  och	  symboler	  betyder	  inte	  något	  i	  sig.	  De	  får	  sin	  
betydelse	  av	  det	  sociala	  sammanhang	  där	  de	  har	  skapats	  och	  där	  de	  används.	  
(Selander	  &	  Kress,	  2010,	  s.	  26)	  
	  

Läraren	  använder	  i	  undervisningssituationer	  mängder	  med	  tecken	  och	  signaler	  när	  hen	  
förklarar	  olika	  moment	  för	  sina	  elever.	  Dessa	  semiotiska	  resurser	  påverkar	  hur	  eleven	  
förhåller	  sig	  till	  olika	  ting	  och	  var	  eleverna	  riktar	  sitt	  fokus	  enligt	  Kempe	  och	  West	  
(2010).	  Vid	  en	  blick	  på	  musikundervisningen	  behöver	  eleven,	  för	  att	  lära	  sig	  en	  notbild	  
eller	  hur	  hen	  håller	  en	  stråke	  eller	  plektrum,	  ofta	  tolka	  tecknen	  bokstavligen.	  När	  dessa	  
sedan	  transformerats	  av	  eleven	  sker	  ett	  meningsskapande.	  I	  skolvärlden	  ses	  det	  
designteoretiska	  perspektivet	  som	  något	  där	  elever	  och	  lärare	  tillsammans	  skapar	  den	  
formande	  processen.	  Eleverna	  är	  mer	  aktiva	  och	  formar	  sina	  lärvägar	  samtidigt	  som	  de	  
blir	  medvetna	  om	  sina	  styrkor	  och	  svagheter	  (Selander,	  2008).	  
	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  inom	  musik	  är	  imitation	  ett	  väldigt	  utbrett	  sätt	  att	  
lära	  ut	  inom	  vissa	  genrers.	  Samtidigt	  är	  det	  även	  ett	  av	  de	  transformationssätten	  som	  
inte	  är	  så	  mentalt	  krävande.	  När	  det	  auditiva	  och	  visuella	  sker	  samtidigt	  och	  en	  person	  
härmar	  en	  annan	  person	  sker	  transformationen	  nästan	  simultant	  med	  den	  vi	  imiterar.	  
Som	  exempel	  på	  två	  områden	  som	  bygger	  på	  imitationssättet	  kan	  Suzukimetoden	  och	  
den	  afroamerikanska	  musiken	  nämnas.	  Kempe	  och	  West	  menar	  att	  fördelen	  med	  att	  
utnyttja	  systemet	  för	  att	  lyssna	  och	  härma	  är	  att	  läraren	  kan	  ge	  en	  precis	  bild	  av	  en	  låt	  
eller	  ett	  musikstycke.	  Parallellt	  med	  det	  kan	  eleven	  genom	  det	  auditiva	  och	  det	  visuella	  
koppla	  samman	  lärarens	  motorik	  med	  det	  musikaliska	  gestaltandet	  och	  skapa	  en	  helhet,	  
skriver	  Kempe	  och	  West.	  

2.4.2	  Lärsekvenser	  
Inom	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  påtalas	  att	  lärandet	  bygger	  på	  en	  serie	  
lärsekvenser.	  Selander	  (2008)	  skriver	  att:	  

	  
En	  lärsekvens	  innebär	  att	  den	  lärande	  designar	  en	  väg	  för	  hur	  information	  ska	  
samlas	  in,	  transformeras	  och	  formas	  till	  en	  representation.	  Variation	  är	  
nödvändig	  och	  selektion	  och	  utformning	  av	  en	  (extern)	  representation	  utgör	  
målet	  för	  aktiviteten.	  (Selander,	  2008,	  s.	  29)	  
	  

Utifrån	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  betraktas	  kommunikationen	  ske	  utifrån	  en	  
modell	  som	  startar	  med	  en	  iscensättning	  av	  en	  lärprocess	  där	  budskapen	  kan	  vara	  
många	  och	  där	  den	  mottagande	  individen	  även	  själv	  är	  sökande	  och	  skapande.	  Under	  
transformeringsprocessen	  används	  olika	  teckensystem	  och	  medier	  som	  skapar	  
representationer.	  Om	  den	  teckenskapande	  proceduren	  följs	  går	  det	  att	  se	  hur	  den	  
lärande	  individen	  har	  ökat	  sin	  potential	  att	  engagera	  sig	  i	  världen	  (Selander,	  2008).	  	  
	  
En	  lärprocess	  innebär	  även	  att	  något	  förändras	  över	  tid.	  Detta	  gör	  att	  erfarenheter	  från	  
olika	  lärsituationer	  överförs,	  används	  och	  omformas	  när	  det	  dyker	  upp	  nya	  
lärsituationer.	  Eftersom	  en	  lärsituation	  sker	  i	  nuet,	  på	  en	  bestämd	  plats,	  blir	  det	  omöjligt	  
att	  fånga	  en	  specifik	  process	  genom	  att	  titta	  på	  enstaka	  situationer.	  Det	  går	  dock	  att	  sätta	  
samman	  olika	  delar	  i	  en	  process,	  och	  se	  på	  förändringen	  mellan	  två	  situationer	  genom	  
att	  ha	  en	  teoretisk	  förståelse,	  skriver	  Selander	  (2008).	  	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  
att:	  
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Lärsekvenser	  kan	  studeras	  genom	  att	  forskaren	  avgränsar	  var	  en	  aktivitet	  kan	  
anses	  påbörjad	  och	  var	  den	  kan	  anses	  avslutad.	  Men	  det	  går	  naturligtvis	  inte	  
att	  dra	  några	  absoluta	  gränser	  för	  vad	  som	  utgör	  en	  startpunkt	  (Selander	  &	  
Kress,	  2010,	  s.	  108).	  
	  

Som	  exempel	  nämner	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  att	  om	  en	  man	  kliver	  på	  bussen	  och	  
frågar	  om	  zoner	  eller	  tidsintervall	  för	  en	  biljett	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  definiera	  när	  just	  
den	  aktiviteten	  startade.	  Aktiviteten	  anser	  Selander	  och	  Kress	  skulle	  kunna	  starta	  när	  
mannen	  frågar	  chauffören.	  Samtidigt	  menar	  de	  att	  aktiviteten	  skulle	  kunna	  starta	  i	  
hemmet	  när	  mannen	  bestämde	  sig	  för	  att	  åka	  buss.	  Selander	  och	  Kress	  anser	  att	  en	  bra	  
utgångspunkt	  blir	  svår	  att	  bestämma	  om	  analysen	  för	  när	  något	  startade	  blir	  för	  
omfattande.	  För	  att	  kunna	  bestämma	  en	  god	  sådan	  måste	  frågeställningen	  och	  teoretiska	  
utgångspunkter	  avgöras.	  Med	  andra	  ord	  behövs	  det	  ett	  val	  av	  fokus,	  och	  frågan	  som	  
Selander	  och	  Kress	  ställer	  är	  om	  det	  är	  samtalet	  med	  busschauffören	  eller	  de	  olika	  valen	  
av	  resurser	  som	  används	  i	  ett	  längre	  händelseförlopp	  som	  är	  av	  intresse.	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  metoden	  jag	  har	  valt	  för	  att	  genomföra	  studien.	  Här	  redogörs	  
även	  för	  urval	  av	  informanter,	  insamling,	  bearbetning	  och	  analys	  av	  data	  samt	  en	  
redogörelse	  av	  etiska	  övervägande	  och	  studiens	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  presenterar	  i	  sin	  bok	  Examensarbetet	  i	  lärarutbildningen	  
två	  olika	  intervjumetoder,	  den	  kvalitativa	  och	  den	  strukturerade.	  För	  att	  samla	  in	  de	  
data	  jag	  behöver	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  den	  kvalitativa	  intervjumetoden	  då	  det	  är	  en	  
öppnare	  form	  där	  intervjuaren	  kan	  anpassa	  sina	  frågor	  efter	  de	  svar	  hen	  får	  från	  
informanten.	  Den	  strukturerade	  intervjun	  däremot	  är	  fast	  och	  där	  är	  frågorna	  
förutbestämda.	  Kvale	  (2010)	  skriver	  i	  boken	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  att	  den	  
kvalitativa	  forskningsintervjun	  söker	  kvalitativ	  kunskap	  som	  uttrycks	  på	  ett	  vardagligt	  
sätt.	  Målet	  är	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  intervjupersonens	  livsvärld	  med	  hjälp	  av	  
nyanserade	  beskrivningar	  av	  olika	  kvalitativa	  aspekter,	  med	  andra	  ord	  får	  intervjuaren	  
privilegiet	  att	  ta	  del	  av	  andra	  människors	  upplevelse	  av	  den	  levda	  världen.	  Johansson	  
och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjuns	  syfte	  är	  att	  få	  så	  
detaljerade	  svar	  som	  möjligt	  från	  informanterna.	  De	  menar	  att	  denna	  metod	  är,	  likt	  det	  
vanliga	  samtalet,	  en	  metod	  som	  öppnar	  upp	  en	  dialog	  mellan	  parterna,	  men	  i	  den	  
kvalitativa	  metoden	  styrs	  samtalet	  och	  frågorna	  av	  intervjuaren.	  För	  att	  dels	  få	  tillgång	  
till	  mina	  informanters	  tankevärld	  och	  även	  få	  reda	  på	  allt	  som	  de	  vill	  säga	  om	  övning	  kan	  
den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  bli	  den	  mest	  effektiva	  metoden	  för	  min	  forskning.	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Jag	  valde	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  forskningsintervju	  med	  anledning	  av	  att	  den	  metoden	  kan	  
ge	  en	  inblick	  i	  hur	  informanterna	  pratar	  om	  övning.	  Den	  ger	  även	  utrymme	  för	  
informanten	  att	  kunna	  ge	  en	  detaljerad	  bild	  av	  tankar	  och	  åsikter.	  Det	  ger	  även	  mig	  
möjlighet	  att	  kunna	  ställa	  följdfrågor	  utan	  att	  för	  den	  sakens	  skull	  skapa	  en	  begränsning	  
för	  deras	  tankegångar.	  	  	  

3.2.2	  Urval	  
I	  min	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  intervjua	  två	  violinpedagoger,	  en	  pianopedagog	  och	  en	  
gitarrpedagog.	  Mitt	  krav	  var	  att	  jag	  skulle	  få	  med	  en	  informant	  från	  
kulturskola/kommunal	  musikskola,	  gymnasieskola,	  folkhögskola	  och	  musikhögskola.	  
Detta	  val	  gjordes	  med	  anledning	  av	  att	  jag	  ville	  ta	  reda	  på	  hur	  åsikter	  och	  tankar	  skiljer	  
sig	  åt	  mellan	  personer	  från	  dessa	  institutioner,	  och	  om	  skillnader	  existerar.	  En	  av	  
informanterna	  är	  pensionär.	  Jag	  valde	  honom	  som	  informant	  i	  förhoppning	  om	  att	  han	  
skulle	  kunna	  berätta	  om	  det	  har	  skett	  en	  förändring	  i	  hur	  synen	  på	  övning	  ser	  ut	  och	  hur	  
lärare	  hanterar	  elevers	  övning.	  Alla	  informanterna	  känner	  jag	  sedan	  tidigare.	  Här	  följer	  
en	  presentation,	  där	  namnen	  är	  fingerade,	  av	  informanterna:	  
	  
Ceasar	  är	  en	  pensionerad	  violinpedagog	  som	  slutade	  arbeta	  runt	  2007.	  Han	  hade	  enbart	  
ett	  fåtal	  elever	  i	  slutet	  av	  sin	  karriär.	  Han	  har	  en	  musikpedagogutbildning.	  
	  



	  

	   18	  

Morten	  är	  en	  violinpedagog	  som	  har	  varit	  aktiv	  musiker	  och	  verkat	  inom	  kulturskola,	  
men	  som	  vid	  tiden	  för	  intervjun	  arbetar	  på	  en	  musikhögskola.	  Han	  har	  upp	  till	  
solistdiplom	  i	  sin	  utbildning.	  
	  
Rudolf	  arbetar	  på	  ett	  estetprogram	  som	  pianopedagog,	  men	  har	  även	  privatelever.	  Han	  
har	  en	  pedagogutbildning.	  
	  
Patrik	  är	  gitarrpedagog	  och	  arbetar	  på	  en	  folkhögskola,	  men	  har	  tidigare,	  under	  en	  
period,	  verkat	  som	  pedagog	  både	  på	  kulturskola,	  gymnasiet	  och	  folkhögskola	  samtidigt.	  
Han	  har	  en	  pedagogutbildning	  och	  har	  studerat	  kammarmusikprogram.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
För	  att	  dokumentera	  intervjuerna	  användes	  inspelningsutrustning	  efter	  godkännande	  
från	  informanternas	  sida.	  Två	  av	  intervjuerna	  spelades	  in	  på	  informanternas	  
arbetsplatser,	  en	  spelades	  in	  på	  ett	  café	  och	  en	  spelades	  in	  i	  informantens	  hem.	  Valet	  av	  
tidpunkt	  och	  plats	  skedde	  i	  samråd	  med	  informanterna.	  Tre	  av	  intervjuerna	  skedde	  när	  
informanterna	  hade	  en	  längre	  rast	  eller	  vid	  slutet	  av	  dagen.	  
	  
Intervjuerna	  tog	  mellan	  40-‐58	  min.	  Skillnaden	  berodde	  till	  stor	  del	  på	  hur	  mycket	  
informanterna	  sa	  och	  hur	  snabbt	  de	  konverserade.	  Några	  av	  informanterna	  tänkte	  en	  del	  
och	  även	  jag	  som	  intervjuare	  skapade	  några	  perioder	  av	  tystnad	  när	  jag	  tänkte	  ut	  
följdfrågor.	  Det	  sistnämnda	  beror	  till	  stor	  del	  på	  min	  inte	  alltför	  stora	  erfarenhet	  inom	  
intervjukonsten.	  När	  jag	  intervjuade	  använde	  jag	  mig	  av	  ett	  fåtal	  övergripande	  frågor	  
som	  ställdes	  till	  alla.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
För	  att	  kunna	  analysera	  innehållet	  i	  intervjuerna	  transkriberades	  de	  ord	  för	  ord	  med	  
hjälp	  av	  sequencerprogrammet	  Logic	  Pro	  X.	  Med	  detta	  program	  var	  det	  möjligt	  att	  lyssna	  
i	  långsammare	  tempo	  och	  därmed	  göra	  det	  möjligt	  att	  snabbt	  skriva	  ner	  allt	  i	  ett	  
ordbehandlingsprogram.	  Vid	  transkriptionerna	  valde	  jag	  att	  inte	  utelämna	  talspråk	  och	  
tal	  som	  innehåller	  exempelvis	  ”hmm”	  och	  ”ehh”,	  men	  i	  citaten	  i	  resultatdelen	  har	  jag	  
justerat	  talspråk	  till	  korrekt	  svenska	  och	  tagit	  bort	  onödiga	  utfyllnadsord.	  	  	  
	  
Efter	  att	  alla	  transkriptioner	  var	  färdiga	  läste	  jag	  igenom	  texterna	  noggrant	  och	  försökte	  
då	  hitta	  övergripande	  teman	  som	  passade	  in	  på	  studiens	  forskningsfrågor.	  Utifrån	  dessa	  
teman	  skapade	  jag	  olika	  huvudrubriker.	  Därefter	  sökte	  jag	  i	  transkriptionerna	  efter	  
variationer	  av	  dessa	  huvudteman,	  det	  vill	  säga	  underliggande	  teman	  som	  passade	  in	  på	  
de	  skapade	  huvudrubrikerna.	  För	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  få	  överblick	  över	  alla	  teman	  
utnyttjade	  jag	  överstrykningspennor	  i	  olika	  kulörer	  och	  markerade	  de	  teman	  jag	  fann.	  
Varje	  tema	  fick	  då	  en	  specifik	  färg.	  Några	  teman	  fick	  samma	  färg	  men	  då	  dessa	  teman	  var	  
så	  olika	  fungerade	  det	  utan	  att	  skapa	  förvirring	  hos	  mig.	  Utifrån	  dessa	  teman	  skapade	  
jag	  olika	  underrubriker.	  Underrubrikerna	  förde	  jag	  sedan	  in	  under	  den	  huvudrubrik	  
som	  passade.	  Resultatet	  är	  konstruerat	  utifrån	  dessa	  huvud-‐	  och	  underrubriker.	  
Innehållet	  i	  resultatdelen	  skrevs	  därefter	  rubrik	  för	  rubrik.	  Jag	  kontrollerade	  hur	  och	  om	  
åsikter	  skilde	  sig	  åt.	  I	  den	  mån	  de	  skilde	  sig	  eller	  om	  formuleringarna	  var	  annorlunda	  
skrev	  jag	  ner	  på	  vilka	  sätt	  de	  skilde	  sig	  åt.	  I	  resultatkapitlet	  har	  jag	  valt	  att	  benämna	  alla	  
som	  elever	  vare	  sig	  de	  går	  på	  kulturskola,	  gymnasiet,	  folkhögskola	  eller	  musikhögskola.	  
	  



	  

	   19	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Undersökningen	  skedde	  enligt	  CODEX	  (2015)	  etiska	  principer.	  Dessa	  innebär	  att	  
informanterna	  bör:	  
	  

• få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  undersökningsmetoderna	  och	  
undersökningens	  syfte	  

• få	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  kring	  undersökningen	  och	  få	  sina	  frågor	  
sanningsenligt	  besvarade	  

• upplysas	  om	  att	  de	  kan	  avböja	  att	  delta	  eller	  avbryta	  sin	  medverkan	  utan	  
negativa	  följder	  

• vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  skyddas	  
	  

Före	  intervjuerna	  fick	  informanterna	  information	  om	  forskningens	  metod	  och	  syfte.	  Alla	  
har	  fått	  tillfälle	  att	  ge	  ett	  informerat	  samtycke.	  De	  har	  även	  blivit	  informerade	  om	  att	  det	  
är	  frivilligt	  att	  delta	  i	  studien	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  dra	  sig	  ur	  utan	  några	  negativa	  
konsekvenser.	  Samtliga	  informanter	  är	  anonyma	  och	  har	  inte	  nämnts	  vid	  namn	  varken	  i	  
transkriptionerna	  eller	  i	  resten	  av	  arbetet.	  Jag	  har	  valt	  att	  byta	  ut	  informanternas	  namn	  
till	  något	  annat	  namn	  i	  detta	  arbete.	  För	  att	  undvika	  vid	  vilka	  skolor	  informanterna	  är	  
aktiva	  har	  jag	  valt	  att	  inte	  ta	  med	  information	  som	  kan	  avslöja	  detta.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Validitet	  handlar,	  enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010),	  om	  ifall	  resultatet	  ger	  en	  sann	  
bild	  av	  det	  som	  har	  undersökts.	  Jag	  anser	  att	  resultatet	  i	  detta	  arbete	  inte	  går	  att	  
generalisera,	  utan	  det	  kan	  enbart	  visa	  på	  hur	  de	  fyra	  pedagogerna	  jag	  har	  intervjuat	  ser	  
på	  det	  ämnesområde	  vi	  pratade	  om.	  Kvale	  skriver	  att:	  
	  

En	  vanlig	  invändning	  mot	  intervjuforskning	  är	  att	  det	  finns	  för	  få	  
intervjupersoner	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  generalisera	  resultaten.	  (Kvale,	  2010	  
s.	  280)	  

	  
Med	  detta	  som	  grund	  anser	  jag	  att	  detta	  arbete	  enbart	  kan	  visa	  på	  hur	  just	  dessa	  fyra	  
informanterna	  ser	  på	  det	  hela	  och	  att	  arbetet	  inte	  kan	  ge	  en	  generell	  bild	  av	  hur	  lärare	  
ser	  på	  övning	  och	  hur	  de	  hanterar	  sina	  elevers	  övande.	  	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  noggrannheten	  vid	  mätning,	  det	  vill	  säga	  
reliabiliteten	  hos	  intervjumetoden,	  påverkas	  bland	  annat	  av	  om	  materialet	  har	  samlats	  
in	  på	  samma	  sätt	  i	  hela	  studien.	  I	  intervjuerna,	  som	  är	  kvalitativa,	  tilläts	  informanterna	  
till	  viss	  del	  påverka	  följdfrågorna	  som	  ställdes,	  eftersom	  varje	  intervjutillfälle	  innebar	  en	  
ny	  situation.	  Detta	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  validitetsproblem.	  Jag	  anser	  dock	  att	  detta	  
gjorde	  att	  jag	  kunde	  memorera	  dessa	  följdfrågor	  för	  att	  eventuellt	  använda	  dem	  vid	  
nästkommande	  intervju	  om	  tillfälle	  gavs,	  vilket	  bidrog	  till	  mer	  uttömmande	  svar.	  Några	  
av	  informanterna	  hade	  även	  en	  viss	  åsikt	  i	  början,	  men	  ändrade	  sig	  något	  i	  åsikten	  
senare	  i	  intervjun.	  Detta	  behöver,	  enligt	  Kvale	  (2010),	  inte	  betyda	  att	  reliabiliteten	  
sjunker	  utan	  det	  kan	  tvärtemot	  öka	  den.	  Ett	  problem	  som	  Kvale	  tar	  upp	  är	  den	  objektiva	  
verkligheten,	  det	  vill	  säga:	  ”hur	  vet	  man	  att	  informanten	  ger	  ett	  sanningsenligt	  svar?”	  (s.	  
214).	  Då	  jag	  känner	  alla	  informanter	  tror	  jag	  det	  har	  bidragit	  till	  en	  mer	  avslappnad	  
stämning	  vid	  intervjutillfällena,	  vilket	  jag	  tror	  har	  hjälpt	  till	  att	  öka	  reliabiliteten.	  Det	  har	  
i	  intervjuerna	  inte	  funnits	  något	  behov	  av	  att	  ”skydda”	  sina	  egentliga	  åsikter.	  Samtidigt	  
finns	  risken	  att	  de	  inte	  säger	  vad	  de	  tycker	  vilket	  skulle	  kunna	  innebära	  ett	  problem.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  de	  genomförda	  
intervjuerna.	  De	  övergripande	  teman	  som	  presenteras	  är	  Synen	  på	  övning	  och	  Hur	  lärare	  
skapar	  förutsättningar	  för	  elevers	  övning.	  

4.1	  Synen	  på	  övning	  
De	  teman	  som	  presenteras	  i	  detta	  avsnitt	  är	  övning	  som	  en	  träning	  på	  hantverket,	  att	  
kräva	  eller	  inte	  kräva	  regelbunden	  övning,	  övning	  i	  jämförelse	  med	  idrott,	  öva	  eller	  
spela,	  en	  mognadsprocess	  och	  motivation	  och	  engagemang	  från	  olika	  håll.	  

4.1.1	  Övning	  som	  en	  träning	  på	  hantverket	  
Alla	  informanterna	  är	  överens	  om	  och	  har	  samma	  syn	  att	  instrumentalspelet	  är	  ett	  
hantverk	  som	  kräver	  tid	  för	  att	  både	  underhållas	  och	  utvecklas.	  Ceasar	  berättar	  att	  han	  
som	  utövare	  inom	  klassisk	  musik	  alltid	  startar	  övningsdagen	  med	  skalor	  som	  följs	  av	  
etyder	  och	  avslutas	  med	  styckena.	  Han	  säger	  så	  här:	  

	  
Man	  skulle	  kunna	  säga	  att	  man	  delar	  in	  spelet	  i	  tre	  delar,	  den	  
hantverksmässiga,	  den	  vetenskapliga	  och	  det	  konstnärliga.	  (Ceasar)	  

	  
Den	  hantverksmässiga	  delen	  symboliserar	  skalor	  och	  treklanger,	  den	  vetenskapliga	  
symboliserar	  etyder	  och	  det	  konstnärliga	  motsvarar	  musikstycken.	  Alla	  dessa	  hänger	  
ihop	  där	  den	  hantverksmässiga	  och	  den	  vetenskapliga	  delen	  är	  det	  som	  bygger	  det	  
konstnärliga	  anser	  Ceasar.	  Ceasar	  talar	  även	  om	  effektiv	  övning,	  att	  hela	  tiden	  veta	  hur	  
det	  ska	  låta	  innan	  det	  låter,	  det	  vill	  säga	  tanke	  före	  handling.	  Han	  förklarar	  att	  ett	  stycke	  
på	  fem	  minuter	  kan	  ta	  många	  timmar	  att	  studera	  in	  och	  framgångar	  når	  den	  som	  kan	  öva	  
snabbare	  än	  den	  som	  ”spelar”	  istället	  för	  att	  öva.	  Rudolf	  är	  av	  samma	  åsikt	  och	  ser	  
övande	  och	  spelande	  som	  två	  skilda	  saker.	  Att	  spela	  innebär	  att	  spela	  igenom	  ett	  stycke	  
medan	  att	  öva	  innebär	  att	  titta	  specifikt	  på	  en	  viss	  fras	  i	  ett	  stycke	  eller	  förbättra	  en	  
teknik	  eller	  dylikt	  anser	  Rudolf.	  Att	  sära	  på	  dessa	  två	  termer	  har	  Rudolf	  märkt	  att	  elever	  
har	  svårt	  att	  göra.	  Även	  han	  erkänner	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  skilja	  på	  dessa	  ibland.	  
Han	  säger	  att	  ”man	  kan	  komma	  på	  sig	  om	  man	  ska	  sitta	  och	  öva	  att	  man	  sitter	  och	  spelar	  
istället”.	  Rudolf	  tror	  att	  barn	  inte	  ser	  någon	  skillnad	  på	  att	  öva	  och	  på	  att	  spela	  utan	  de	  
ser	  det	  som	  något	  roligt.	  Själv	  var	  övandet	  och	  spelandet	  samma	  sak	  för	  Rudolf	  när	  han	  
var	  yngre.	  Han	  berättar	  att	  det	  ofta	  var	  en	  ny	  låt	  han	  ville	  lära	  sig	  och	  att	  han	  då	  satt	  vid	  
pianot	  tills	  han	  hade	  lärt	  sig	  låten.	  Det	  var	  inte	  det	  effektivaste	  sättet	  erkänner	  han,	  men	  
det	  bidrog	  till	  att	  han	  lärde	  sig.	  Han	  är	  av	  samma	  åsikt	  när	  det	  gäller	  hans	  elever.	  Han	  
säger	  att	  ”det	  är	  ju	  bättre	  kanske	  och	  sitta	  och	  spela	  än	  och	  inte	  spela	  eller	  öva	  
överhuvudtaget,	  så	  då	  kan	  det	  vara	  en	  fördel	  eller	  positivt”.	  Morten	  anser	  att	  hantverket	  
kräver	  övning	  varje	  dag:	  
	  	  

Annars	  så	  är	  det	  minst	  45	  min,	  1	  timme,	  1.5	  timmar	  varje	  morgon,	  som	  är	  
grundövningen	  (…)	  Och	  sen	  då	  när	  man	  kommer	  i	  konsertperioder	  då	  kan	  
man	  bara	  öka	  på	  den	  mängden	  och	  då	  är	  man	  i	  form.	  (Morten)	  

	  
Morten	  menar	  att	  om	  grundövningen	  utförs	  varje	  dag	  så	  ligger	  musikern	  i	  viloläge	  och	  
kan	  när	  som	  helst	  öka	  på	  mängden	  utan	  att	  drabbas	  av	  skador,	  men	  han	  utför	  även	  
grundövningen	  av	  respekt	  för	  sin	  kropp,	  sitt	  instrument	  och	  för	  yrkets	  skull.	  Rudolf	  är	  av	  
samma	  åsikt	  som	  både	  Ceasar	  och	  Morten	  och	  anser	  att	  övning	  är	  något	  praktiskt	  som	  
måste	  utföras	  varje	  dag	  för	  att	  bli	  bättre	  på	  något,	  och	  för	  att	  bli	  bättre	  måste	  mycket	  tid	  
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ägnas	  åt	  övning.	  Han	  säger	  att	  ”de	  som	  inte	  övar,	  det	  händer	  liksom	  ingenting,	  du	  
behöver	  tiden	  vid	  ditt	  instrument”.	  När	  Morten	  var	  aktiv	  musiker	  kunde	  speltiden	  per	  
dag	  bli	  6-‐10	  timmar	  och	  då	  krävdes	  det	  en	  god	  teknik	  för	  att	  orka	  spela	  säger	  han.	  Därför	  
menar	  han	  att	  det	  gäller	  att	  skaffa	  sig	  en	  god	  marginal	  och	  att	  mängden	  övning	  alltid	  står	  
i	  förhållande	  till	  vad	  eleven	  har	  för	  mål	  med	  sin	  utbildning.	  Vill	  eleven	  bli	  musiklärare	  
krävs	  det	  en	  viss	  mängd	  övning,	  och	  vill	  eleven	  både	  kunna	  undervisa	  och	  frilansa	  som	  
musiker	  krävs	  det	  en	  viss	  mängd.	  Morten	  anser	  att	  många	  har	  fel	  inställning	  till	  övning:	  
	  

Och	  det	  är	  där	  många	  gör	  fel	  att	  man	  kanske	  övar	  teknik	  för	  sig	  och	  spelar	  
falskt	  på	  skalorna	  och	  sen	  när	  den	  skala	  kommer	  i	  en	  melodi,	  då	  spelar	  man	  
rent,	  ah	  men	  då	  är	  det	  ju	  ingen	  idé	  att	  öva	  den	  falska	  skalan!	  (Morten)	  

	  
Morten	  anser	  även	  att	  samhället	  inte	  förstår	  vad	  övning	  innebär	  och	  att	  detta	  är	  något	  
som	  påverkar	  elever.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  ett	  arbete	  instrumentalisten	  måste	  ägna	  sig	  åt	  
hela	  tiden.	  För	  att	  lära	  sig	  öva	  måste	  en	  musiker	  öva	  mycket.	  Det	  är	  ingen	  hemlighet	  att	  
lära	  sig	  öva	  eller	  lära	  sig	  ett	  instrument,	  utan	  det	  är	  det	  hårda	  arbetet	  som	  gäller,	  anser	  
Morten:	  
	  

Om	  de	  ringer	  då	  och	  säger,	  nej	  jag	  arbetar,	  då	  stör	  de	  inte.	  Men	  om	  man	  säger,	  
nej	  jag	  övar,	  det	  fattar	  inte	  folk	  vad	  det	  är	  (...)	  då	  är	  det	  någon	  sorts	  form	  av	  
lek.	  (Morten)	  

	  
Patrik	  är	  delvis	  av	  en	  annan	  åsikt	  och	  ser	  övning	  som	  något	  som	  förändras	  över	  tiden	  
samtidigt	  som	  han	  anser	  att	  övning	  är	  till	  för	  att	  lära	  sig	  något	  nytt,	  exempelvis	  tekniker	  
eller	  repertoar	  och	  att	  täppa	  till	  luckor	  i	  sin	  kunskap.	  Så	  länge	  det	  tillförs	  och	  befästs	  ny	  
kunskap	  till	  individen	  så	  är	  det	  övning	  anser	  han.	  ”Har	  man	  en	  bra	  grund	  och	  stå	  på	  så	  
behöver	  man	  ju	  inte	  öva	  på	  samma	  teknik	  hela	  tiden”	  säger	  Patrik.	  För	  Patriks	  del	  har	  
övningen	  gått	  från	  att	  lära	  in	  nya	  tekniker	  till	  att	  utnyttja	  tekniker	  för	  att	  lära	  in	  ny	  
repertoar	  snabbt.	  Han	  anser	  även	  att	  synen	  på	  övning	  förändras	  i	  förhållande	  till	  ålder	  
och	  kunskap	  inom	  hantverket.	  Han	  säger	  att	  ”skulle	  jag	  göra	  en	  speciell	  konsert	  inom	  
rocken,	  då	  behöver	  jag	  inte	  så	  mycket	  tid	  för	  det	  har	  jag	  ju	  gjort	  så	  mycket”.	  Patrik	  
menar	  att	  om	  en	  musiker	  är	  van	  att	  spela	  en	  genre	  så	  känner	  denne	  ofta	  igen	  formerna	  
på	  låtarna.	  Skulle	  han	  däremot	  spela	  ett	  stycke	  modern	  konstmusik	  skulle	  
förberedelsetiden	  vara	  längre	  eftersom	  det	  finns	  färre	  saker	  att	  haka	  upp	  sig	  på	  när	  det	  
gäller	  tidigare	  erfarenheter	  som	  exempelvis	  låtens	  form.	  Patrik	  menar	  att	  nybörjare	  
inom	  hantverket	  och	  musiken	  ofta	  övar	  på	  det	  de	  redan	  kan.	  De	  tror	  då	  att	  övning	  har	  
skett.	  Istället	  borde	  de	  identifiera	  och	  lösa	  problem	  i	  spelet,	  vilket	  är	  Patriks	  bild	  av	  
effektiv	  övning.	  En	  annan	  sak	  som	  Patrik	  anser	  att	  många	  nybörjare	  gör	  fel	  är	  att	  de	  
enbart	  övar	  enstaka	  takter	  och	  sedan	  tycker	  att	  de	  har	  övat	  färdigt.	  Han	  säger	  att	  det	  är:	  
	  

Sällan	  jag	  använder	  mig	  av,	  nu	  ska	  du	  öva	  på	  den	  här	  takten	  till	  nästa	  gång	  (…)	  
för	  då	  klipper	  man	  sönder	  musiken	  för	  mycket.	  Hellre	  att	  man	  gör	  en	  del	  och	  
sen	  gör	  man	  en	  till	  del	  och	  så	  sätter	  man	  ihop.	  (Patrik)	  
	  

Patrik	  menar	  alltså	  att	  det	  är	  bättre	  att	  skapa	  en	  helhet	  genom	  att	  undersöka	  svåra	  
ställen	  och	  sen	  sätta	  ihop	  det	  med	  det	  som	  kommer	  innan	  och	  det	  som	  kommer	  efter.	  

4.1.2	  Att	  kräva	  eller	  inte	  kräva	  regelbunden	  övning	  av	  eleven	  
Synen	  på	  regelbundenhet	  i	  övningen	  ser	  lite	  olika	  ut	  hos	  informanterna.	  Några	  av	  dem	  
anser	  att	  det	  ska	  kunna	  krävas	  medan	  andra	  anser	  att	  det	  är	  upp	  till	  eleverna	  själva.	  



	  

	   22	  

Ceasar	  är	  av	  åsikten	  att	  övning	  ska	  ske	  på	  daglig	  basis.	  Han	  fick	  ofta	  frågan	  från	  eleverna	  
hur	  länge	  de	  skulle	  öva	  varje	  dag,	  vilket	  ledde	  till	  att	  Ceasar	  använder	  sig	  av	  en	  regel	  som	  
innebar	  att	  övningstiden	  hemma	  skulle	  vara	  lika	  lång	  som	  elevens	  lektion.	  Hade	  eleven	  
20	  minuter	  så	  var	  det	  20	  minuter	  om	  dagen	  som	  gällde	  hemma.	  Ceasar	  var	  även	  noga	  
med	  att	  informera	  och	  upplysa	  föräldrarna	  om	  denna	  regel.	  Vidare	  berättar	  Ceasar	  att	  
regeln	  kom	  till	  av	  två	  andra	  skäl.	  Det	  första	  skälet	  var	  att	  eleverna	  skulle	  skaffa	  sig	  en	  
specifik	  tidpunkt	  varje	  dag	  som	  var	  ägnad	  åt	  övning,	  det	  vill	  säga	  att	  en	  vana	  skulle	  
skapas:	  
	  

Jag	  sa	  så	  ungefär	  som	  när	  du	  framåt	  kvällen	  blir	  hungrig,	  då	  äter	  du	  mat	  och	  
mattiderna	  faller	  ofta	  på	  någorlunda	  bestämda	  tider	  och	  då	  blir	  det	  samma	  
sak	  som	  när	  du	  övar,	  då	  när	  klockan	  blir	  den	  här	  tiden	  då	  blir	  du	  ”hungrig”	  på	  
att	  öva.	  (Ceasar)	  

	  
Den	  andra	  anledningen	  var	  att	  eleverna	  skulle	  få	  kondition	  nog	  att	  orka	  med	  
lektionerna.	  Ceasar	  drar	  en	  parallell	  till	  idrottare	  som	  skapar	  sin	  styrka	  och	  kondition	  
genom	  att	  upprepa	  och	  träna.	  En	  nackdel	  var	  att	  det	  efter	  en	  period	  skapades	  reflexer	  
som	  utlöstes	  automatiskt	  hos	  eleverna,	  vilket	  lätt	  slutade	  med	  att	  eleverna	  spelade	  
istället	  för	  att	  öva.	  Ceasar	  säger	  att:	  
	  

Innehållet	  i	  övningsperioden	  (…)	  tanken	  måste	  gå	  före	  handlingen.	  Nu	  blir	  det	  
ju	  så	  att	  man	  får	  ju	  reflexer	  så	  småningom	  som	  utlöses	  automatiskt	  …	  då	  blir	  
det	  lätt	  att	  man	  spelar	  då	  istället	  för	  att	  öva	  och	  det	  är	  ju	  roligare.	  (Ceasar)	  

	  
Cesar	  berättade	  även	  en	  historia	  om	  en	  övning	  där	  eleven	  efter	  ett	  tag	  hade	  fått	  frågan	  
om	  hen	  hade	  övat	  på	  läxan.	  Eleven	  hade	  då	  frågat	  vadå	  öva?	  och	  inte	  förstått	  att	  hen	  
skulle	  öva	  hemma,	  utan	  trodde	  lektionstiden	  räckte.	  Ceasar	  menar	  att	  det	  är	  problem	  att	  
hinna	  gå	  igenom	  stycken	  och	  övningar	  ordentligt	  och	  framförallt	  kontrollera	  hur	  
eleverna	  övar	  hemma	  då	  lektionstiden	  är	  så	  kort:	  	  
	  

På	  20	  minuter	  lektionen	  så	  hinner	  man	  stämma	  och	  packa	  upp,	  tar	  minst	  5	  
minuter	  sen	  är	  det	  en	  kvart	  kvar	  på	  själva	  lektionen	  och	  man	  hinner	  aldrig	  att	  
på	  lektionen,	  normalt	  alltså	  gå	  igenom	  sådana	  saker.	  (Ceasar)	  
	  

Rudolf	  är	  av	  samma	  åsikt	  ifråga	  om	  regelbunden	  övning	  hos	  eleverna,	  men	  tycker	  det	  är	  
väldigt	  svårt	  att	  få	  in	  en	  övningsrutin	  hos	  elever	  om	  de	  inte	  är	  drivna.	  Han	  har	  testat	  att	  
göra	  övningsscheman	  åt	  eleverna,	  vilket	  har	  funkat	  i	  ungefär	  en	  vecka,	  men	  därefter	  har	  
eleverna	  tappat	  tålamodet	  för	  det	  finns	  något	  annat	  som	  lockar.	  Att	  det	  finns	  mycket	  
annat	  som	  lockar	  idag	  tror	  han	  gör	  det	  svårt	  att	  få	  in	  övningen	  som	  en	  daglig	  rutin.	  
Eftersom	  majoriteten	  av	  eleverna	  rör	  instrumentet	  max	  en	  gång	  i	  veckan	  sätter	  han	  upp	  
mål	  tillsammans	  med	  eleven	  att	  hen	  ska	  sitta	  vid	  pianot	  5	  minuter	  om	  dagen,	  eller	  gå	  till	  
instrumentet	  en	  gång	  om	  dagen	  och	  öva	  något	  kort.	  Han	  säger	  att:	  
	  

Kanske	  70-‐80%	  av	  eleverna	  har	  rört	  sitt	  instrument	  max	  en	  eller	  två	  gånger	  
på	  en	  vecka	  (…)	  då	  är	  första	  målet	  att	  bara	  du	  ska	  sitta	  5	  minuter	  om	  dagen	  
eller	  du	  ska	  gå	  till	  ditt	  instrument	  och	  öva	  någonting,	  då	  kan	  man	  inte	  begära	  
en	  halvtimme	  timme	  för	  det	  är	  helt	  orimligt	  i	  deras	  tankesätt,	  det	  finns	  inte	  i	  
deras	  värld	  (…)	  så	  det	  kravet	  är	  helt	  uteslutet.	  (Rudolf)	  
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Samtidigt	  tror	  Rudolf	  att	  det	  är	  svårt	  att	  ställa	  krav	  inom	  kulturskolan	  till	  skillnad	  mot	  
gymnasiet	  eller	  högre	  utbildningar	  då	  det	  inte	  finns	  några	  skrivna	  krav,	  vilket	  gör	  det	  till	  
elevens	  eget	  ansvar.	  
	  
Morten	  är	  av	  en	  annan	  åsikt	  än	  både	  Ceasar	  och	  Rudolf.	  Hans	  upplägg	  är	  att	  alla	  är	  olika	  
och	  han	  försöker	  endast	  se	  till	  att	  var	  och	  en	  utvecklas	  i	  förhållande	  till	  hur	  de	  är	  och	  var	  
de	  står	  själva,	  så	  att	  de	  får	  skapa	  sin	  egen	  utveckling.	  Sedan	  är	  det	  klart	  att	  eleverna	  
jämförs	  mot	  varandra	  men	  främst	  är	  målet	  att	  de	  ska	  gå	  framåt	  själva	  tycker	  Morten.	  
Han	  försöker	  att	  få	  eleverna	  att	  inse	  att	  de	  måste	  arbeta	  själva	  och	  ha	  lust	  att	  arbeta	  
själva.	  Då	  Morten	  ser	  det	  som	  en	  resa	  i	  sig	  själv	  får	  han	  som	  lärare	  ibland	  ha	  tålamod	  så	  
att	  eleverna	  återfår	  lusten.	  När	  frågan	  om	  han	  lägger	  sig	  i	  sina	  elevers	  övning	  och	  om	  
han	  driver	  på	  eleverna	  säger	  han:	  	  
	  

Som	  grundidé	  har	  jag	  att,	  aldrig	  pusha,	  vill	  man	  öva	  så	  får	  man,	  vill	  man	  inte	  
så,	  jag	  kan	  spela.	  Det	  är	  inte	  det	  som	  är	  problemet,	  vill	  man	  inte	  spela	  så	  
behöver	  man	  inte.	  (Morten)	  
	  

Morten	  vill	  att	  det	  ska	  vara	  roligt	  att	  lära	  sig	  och	  vill	  därför	  uppmuntra	  eleverna	  att	  lära	  
sig	  mer.	  För	  att	  skapa	  en	  lust	  att	  spela	  ackompanjerar	  han	  ibland	  sina	  elever	  för	  att	  visa	  
att	  det	  inte	  är	  så	  allvarligt	  hela	  tiden.	  Det	  är	  lusten	  att	  spela	  som	  han	  anser	  gör	  att	  en	  
musiker	  vill	  spela	  mer	  och	  mer.	  Att	  tvinga	  sina	  elever	  är	  inget	  han	  anser	  är	  bra	  då	  det	  
inte	  skapas	  självständiga	  musiker.	  Morten	  säger:	  	  
	  

Jag	  har	  aldrig	  sagt	  till	  att	  de	  ska	  packa	  upp	  fiolen	  och	  öva	  som	  tvång,	  nej.	  Men	  
vissa	  har	  ju	  inte	  lust	  och	  då	  får	  de	  väl	  göra	  något	  annat,	  det	  finns	  mycket	  annat	  
och	  göra	  här	  i	  livet	  än	  och	  spela	  fiol.	  (Morten)	  
	  

En	  metod	  Morten	  brukar	  använda	  sig	  av	  om	  eleverna	  inte	  förstår	  eller	  vill	  öva	  är	  att	  
ställa	  några	  frågor	  till	  sina	  elever	  om	  de	  har	  arbetat	  tidigare,	  vilket	  majoriteten	  som	  går	  
på	  eftergymnasiala	  utbildningar	  har	  gjort.	  Efter	  det	  förklarar	  han:	  	  
	  

Här	  är	  din	  utbildning	  nu	  då,	  så	  att	  det	  här	  är	  ditt	  arbete	  och	  de	  fattar	  de	  flesta.	  
Och	  det	  kommer	  man	  inte	  undan,	  är	  det	  någon	  som	  har	  ambitionen	  att	  komma	  
in	  på	  en	  skola	  då	  får	  man	  förklara	  att	  här	  är	  nivån	  på	  den	  skolan	  och	  de	  som	  
kommit	  in	  har	  gjort	  arbetet.	  (Morten)	  

	  
Efter	  ett	  tag	  ändrar	  sig	  Morten	  delvis.	  Det	  ända	  han	  gör	  för	  att	  eleverna	  ska	  få	  en	  
regelbundenhet	  i	  övningen,	  under	  exempelvis	  sommaren	  när	  många	  arbetar	  hela	  
dagarna,	  är	  att	  gå	  igenom	  några	  övningar	  som	  tar	  15	  minuter	  och	  som	  håller	  igång	  
grundtekniken	  så	  att	  den	  finns	  i	  beredskap.	  Han	  pratar	  även	  om	  att	  det	  är	  många	  som	  
slarvar	  med	  den	  dagliga	  övningsrutinen,	  vilket	  i	  längden	  skadar	  musklerna	  i	  kroppen.	  
Morten	  ser	  den	  dagliga	  övningen	  som	  lika	  självklar	  som	  att	  äta	  frukost	  eller	  duscha	  på	  
morgonen,	  något	  att	  få	  in	  i	  de	  dagliga	  rutinerna.	  Han	  drar	  en	  parallell	  till	  snickare	  och	  att	  
det	  första	  de	  gör	  innan	  de	  åker	  ut	  på	  arbete	  är	  att	  kontrollera	  att	  de	  har	  fått	  med	  sig	  allt	  
som	  krävs	  för	  att	  utföra	  arbetet.	  Detsamma	  gäller	  för	  musiker:	  
	  

Det	  är	  bara	  och	  få	  in	  och	  få	  folk	  och	  inse	  att	  har	  du	  valt	  det	  här	  yrket	  så	  är	  det	  
den	  dagliga	  rutinen	  (…)	  det	  kan	  du	  säga	  att	  alla	  yrken	  har	  sin	  förberedelsetid,	  
och	  för	  oss	  är	  det	  då	  oftast	  att	  ta	  hand	  om	  tekniken.	  (Morten)	  
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Patrik	  berättar	  att	  han	  har	  varit	  dålig	  på	  att	  säga	  till	  sina	  elever	  att	  ta	  upp	  instrumentet	  
en	  gång	  om	  dagen	  då	  han	  inte	  gillar	  tankesättet	  att	  ha	  en	  viss	  tidsmängd	  eleven	  ska	  spela	  
enbart	  för	  spelandets	  skull.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  om	  eleverna	  har	  ångest	  när	  de	  
spelar	  så	  förknippas	  det	  ofta	  med	  övningen.	  Han	  säger	  att:	  	  
	  

Öva	  varje	  dag	  har	  jag	  ju	  aldrig	  egentligen	  propsat	  på	  faktiskt	  och	  det	  är	  också	  
lite	  udda	  kanske,	  men	  det	  här	  med	  att	  tätt	  inpå	  lektionen	  och	  hitta	  
återkommande	  tider	  som	  är	  lediga	  för	  övning.	  (Patrik)	  

	  
Han	  har	  även	  bett	  elever	  använda	  övningsdagbok	  eller	  bett	  dem	  ta	  med	  sig	  sina	  scheman	  
för	  att	  undersöka	  om	  de	  har	  några	  håltimmar	  där	  övning	  skulle	  kunna	  ske.	  Patrik	  
nämner	  även	  att	  det	  är	  svårt	  att	  skapa	  rutiner	  för	  vissa	  elever,	  speciellt	  när	  de	  byter	  
mellan	  högstadiet	  och	  gymnasiet	  då	  allt	  är	  nytt.	  

4.1.3	  Övning	  i	  jämförelse	  med	  idrott	  
Ett	  tema	  som	  påträffades	  i	  samtalen	  var	  lärarledd	  övning.	  I	  många	  fall	  var	  det	  i	  samband	  
med	  att	  informanterna	  drog	  paralleller	  till	  idrottsvärlden.	  Caesar	  berättar	  att	  på	  skolan	  
där	  han	  arbetade	  hade	  stråklärarna	  blickat	  mot	  idrotten	  där	  det	  kan	  vara	  4-‐5	  träningar	  
per	  vecka.	  De	  hade	  undrat	  varför	  det	  inte	  kunde	  se	  lika	  ut	  inom	  kulturskolan.	  De	  hade	  
även	  samtalat	  om	  varför	  kraven	  inte	  kunde	  se	  lika	  ut	  som	  hos	  idrotten.	  Om	  ett	  barn	  
inom	  idrotten	  inte	  är	  med	  på	  alla	  träningar	  får	  de	  inte	  vara	  med	  på	  matcher.	  Det	  ska	  hela	  
tiden	  uppvisas	  resultat.	  I	  kulturskolan	  och	  inom	  musikvärlden	  ser	  Ceasar	  
orkesterrepetitioner	  som	  träningstillfällen	  och	  konserter	  som	  matcher.	  Han	  berättar	  att	  
han	  under	  en	  period	  hade	  flera	  orkestrar	  som	  arbetade	  hårt	  och	  att	  orkestern	  blev	  som	  
ett	  fotbollslag	  när	  de	  åkte	  iväg	  på	  turnéer	  tillsammans.	  Skillnaden,	  som	  Ceasar	  ser	  det,	  är	  
att	  det	  inom	  idrotten	  är	  acceptabelt	  att	  ”straffa”	  barnen	  om	  de	  inte	  är	  med	  på	  
träningarna	  eller	  att	  de	  pekas	  ut,	  medan	  det	  inom	  kulturskolan	  inte	  är	  tillåtet	  att	  göra	  på	  
detta	  sätt.	  Ceasar	  säger:	  
	  

Lite	  bråk	  har	  det	  väl	  varit	  men	  den	  kritiken	  går	  ju	  snabbt	  över	  i	  fotboll	  och	  
idrott	  har	  ju	  en	  annan	  ställning	  och	  skyddas	  mycket	  mer	  än	  vad	  kulturen	  gör.	  
(Ceasar)	  

	  
Ceasar	  fortsätter	  att	  dra	  paralleller	  till	  idrotten	  där	  de	  flesta	  kanske	  inte	  övar	  hemma	  på	  
samma	  sätt	  som	  instrumentalister,	  men	  att	  de	  under	  träningarna	  är	  under	  ständig	  
uppsikt	  av	  en	  tränare,	  Han	  säger	  att	  ”det	  bästa	  vore	  om	  man	  kan	  gå	  med	  eleven	  hem	  och	  
sitta	  och	  öva”.	  Läraren	  skulle	  då	  kunna	  rätta	  till	  felen	  direkt	  istället	  för	  att	  eleven	  övar	  in	  
fel	  i	  en	  vecka,	  menar	  Ceasar.	  Även	  Morten	  drar	  en	  parallell	  till	  idrotten,	  men	  då	  specifikt	  
till	  ishockey:	  
	  

Alltså	  ishockey	  kräver	  fyra	  fem	  sex	  träningar	  i	  veckan,	  otroligt	  (…)	  Musik	  
kräver	  nästan	  ingenting,	  alltså,	  men	  om	  du	  vill	  spela	  så	  säger	  det	  sig	  självt	  att	  
det	  kräver	  mycket,	  för	  att	  kunna	  utvecklas.	  (Morten)	  

	  
Morten	  berättar	  även	  om	  sin	  egen	  övning	  i	  yngre	  ålder:	  ”Däremot	  så	  kompade	  pappa	  
mig	  och	  då	  tyckte	  jag	  det	  var	  kul,	  så	  spelar	  man	  mycket”.	  Han	  menar	  att	  om	  övningen	  
sker	  tillsammans	  med	  någon	  så	  skapas	  ett	  musicerande	  som	  barnen	  lockas	  av.	  	  
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4.1.4	  Öva	  eller	  spela,	  en	  mognadsprocess	  
Under	  intervjuerna	  nämnde	  jag	  att	  tidigare	  forskning	  visade	  på	  att	  barn	  uppfattar	  orden	  
spela	  och	  öva	  som	  synonymer	  och	  att	  många	  inte	  lär	  sig	  innebörden	  av	  ordet	  öva	  förrän	  
de	  börjar	  studera	  på	  högre	  nivå	  såsom	  musikgymnasium,	  folkhögskola	  och	  
musikhögskola.	  Ceasar	  instämmer	  med	  detta	  uttalande	  och	  säger	  att	  det	  stämmer	  helt	  
med	  sin	  erfarenhet.	  Han	  är	  av	  åsikten	  att	  en	  elev	  som	  börjar	  på	  musikskolan	  inte	  går	  dit	  
för	  att	  öva	  eller	  lära	  sig	  hålla	  i	  ett	  instrument	  utan	  den	  går	  dit	  för	  att	  lära	  sig	  spela.	  Dock	  
är	  barnen	  oförstående	  eller	  omedvetna	  om	  vägen	  dit.	  Han	  förklarar	  att:	  	  
	  

De	  flesta	  har	  inte	  hört	  någon	  öva,	  de	  har	  bara	  hört	  folk	  spela.	  Så	  det	  där	  öva	  
(…)	  det	  har	  inget	  innehåll	  för	  dem	  (...)	  så	  de	  översätter	  det	  till	  spela	  för	  de	  vet	  
inte	  vad	  öva	  är	  egentligen.	  (Ceasar)	  
	  

Idag	  ser	  Ceasar	  samma	  mönster	  hos	  sina	  egna	  barnbarn	  som	  spelar	  violin.	  Han	  berättar:	  
“Jag	  ser	  ju	  på	  mina	  barnbarn	  nu,	  jag	  hör	  när	  de	  övar,	  men	  de	  spelar	  ju	  bara	  och	  snabbt	  
och	  slarvigt	  ofta.	  Men	  det	  är	  väl	  en	  mognadssak	  också”.	  Vidare	  berättar	  Ceasar	  att	  han	  
själv	  övade	  i	  yngre	  ålder,	  men	  att	  det	  blev	  mer	  effektivt	  senare	  i	  livet	  när	  studier	  på	  
högskolan	  påbörjades.	  Han	  insåg	  då	  att	  han	  inte	  kunde	  slarva	  bort	  tiden	  på	  högskolan,	  
vilket	  gjorde	  att	  han	  började	  öva	  mer	  effektivt.	  Däremot	  tror	  han	  att	  barn	  i	  yngre	  åldrar	  
inte	  ser	  någon	  skillnad	  på	  spela	  och	  öva.	  Rudolf	  är	  av	  samma	  åsikt	  som	  Ceasar	  och	  tror	  
att	  ordet	  öva	  inte	  existerar	  i	  deras	  värld,	  utan	  det	  heter	  spela.	  Rudolf	  nämner	  själv	  att	  
han	  som	  liten	  inte	  tänkte	  på	  vad	  öva	  innebar	  utan	  det	  var	  ju	  att	  spela,	  vilket	  han	  tyckte	  
var	  roande.	  I	  senare	  ålder	  ändrades	  det	  till	  att	  öva	  blev	  öva	  och	  spela	  blev	  spela.	  Öva	  
känns	  mera	  vuxet	  tillägger	  Rudolf.	  	  
	  
Att	  ge	  eleverna	  en	  verklighetsförankring	  och	  inspiration	  tror	  Rudolf	  är	  en	  viktig	  uppgift	  
för	  lärare,	  det	  vill	  säga	  att	  visa	  vad	  som	  händer	  om	  övningen	  genomförs:	  	  
	  

Jag	  tror	  de	  måste	  ha	  en	  verklighetsförankring	  vad	  som	  sker	  och	  vad	  man	  
verkligen	  kan	  få	  ut	  av	  någonting	  eller	  om	  man	  har	  drömmar	  och	  vad	  krävs	  då	  
för	  att	  jag	  ska	  ta	  mig	  dit.	  (Rudolf)	  
	  

Morten	  tror	  istället	  att	  miljön	  är	  en	  faktor	  som	  påverkar	  om	  barn	  förstår	  innebörden	  av	  
öva.	  Han	  tar	  som	  exempel	  upp	  hur	  det	  ser	  ut	  utomlands	  där	  upplägget	  är	  att	  lära	  barnen	  
att	  ”spela”	  på	  riktigt	  med	  en	  gång.	  De	  får	  samtidigt	  undervisning	  av	  bra	  pedagoger	  som	  
dessutom	  är	  mycket	  bra	  instrumentalister.	  Han	  märker	  att	  en	  del	  lärare	  i	  Sverige	  också	  
arbetar	  med	  eleverna	  på	  detta	  sätt.	  De	  satsar	  även	  mycket	  på	  sina	  elever	  och	  går	  igenom	  
hur	  övning	  ska	  gå	  till.	  	  
	  
Rudolf	  har	  under	  sina	  år	  som	  lärare	  märkt	  att	  övandet	  ofta	  beror	  på	  om	  något	  är	  roande	  
eller	  inte.	  Om	  stycken	  eller	  låtar	  eleverna	  får	  inte	  är	  underhållande	  övar	  inte	  eleverna	  på	  
det,	  utan	  de	  hittar	  andra	  aktiviteter	  att	  göra	  som	  exempelvis	  att	  sitta	  på	  Facebook	  eller	  
spela	  mobilspel.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  enkelt	  att	  hitta	  något	  att	  göra	  idag.	  Finns	  det	  
ingenting	  att	  göra	  eller	  som	  eleven	  vill	  göra	  plockas	  mobilen	  genast	  fram.	  Detta	  ser	  
Rudolf	  som	  en	  fara.	  Han	  säger	  att:	  
	  	  

Det	  är	  så	  lättillgängligt	  allting,	  vill	  du	  klicka	  på	  gilla-‐knappen	  på	  Facebook	  så	  
gör	  du	  det,	  vill	  du	  inte	  det	  så	  skiter	  du	  i	  det,	  det	  är	  lite	  så	  med	  övning	  också.	  
(Rudolf)	  
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Patrik	  talar	  om	  mognadsprocessen	  som	  ett	  begrepp	  som	  innefattar	  tålamod,	  erfarenhet	  
och	  inställning.	  Även	  förmågan	  att	  kunna	  sätta	  upp	  egna	  delmål	  och	  hitta	  den	  röda	  
tråden	  är	  en	  del	  av	  processen,	  menar	  Patrik.	  Han	  säger	  att	  var	  personen	  befinner	  sig	  i	  
processen	  är	  väldigt	  individuellt,	  vissa	  går	  inte	  ens	  in	  i	  den.	  Inom	  gitarrvärlden	  finns	  
fenomenet	  ”lägereldsgitarristerna”.	  Han	  förklarar	  att	  de	  flesta	  av	  dem	  inte	  vill	  ha	  den	  
lilla	  pressen	  som	  medför	  större	  krav	  på	  att	  få	  bra	  tonbildning	  och	  teknik,	  vilket	  han	  ser	  
som	  helt	  okej.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  visa	  vad	  olika	  moment	  har	  för	  funktion	  
och	  att	  även	  ta	  bort	  pressen	  som	  kan	  dyka	  upp	  vid	  övning.	  Många	  elever	  ser	  övning	  som	  
en	  prestation	  i	  sig	  istället	  för	  att	  förstå	  att	  det	  handlar	  om	  att	  lära	  sig	  något	  nytt.	  Dock	  
handlar	  det	  mycket	  om	  att	  eleverna	  måste	  lära	  känna	  sig	  själv,	  säger	  Patrik.	  Samtidigt	  
tycker	  han	  att	  många	  skyller	  på	  andra	  saker	  för	  att	  de	  inte	  har	  hunnit	  med	  att	  öva,	  eller	  
när	  något	  blir	  svårt.	  	  

4.1.5	  Motivation	  och	  engagemang	  från	  olika	  håll	  
Att	  skapa	  motivation	  och	  engagemang	  är	  ett	  tema	  som	  synliggjordes	  när	  jag	  intervjuade	  
mina	  informanter.	  Ceasar	  berättar	  att	  han	  en	  period	  önskade	  att	  föräldrarna	  skulle	  vara	  
med	  på	  lektionen,	  lite	  som	  i	  Suzukimetoden,	  för	  att	  engagera	  sig,	  veta	  vad	  som	  händer	  på	  
lektionerna	  och	  vad	  som	  behöver	  göras	  hemma	  till	  nästa	  lektion.	  Kravet	  grundar	  sig	  i	  
Ceasars	  syn	  att	  i	  början	  ligger	  det	  största	  ansvaret	  hos	  föräldrar	  och	  lärare.	  Senare	  
ändrar	  sig	  ansvarsförhållandena	  till	  att	  vara	  lika	  mellan	  elev	  och	  lärare.	  	  På	  högskolenivå	  
ligger	  ansvaret	  enbart	  på	  eleven.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  tala	  om	  att	  det	  idag	  är	  viktigare	  
för	  en	  lärare	  att	  vara	  kreativ	  för	  att	  därmed	  skapa	  en	  miljö	  som	  eleverna	  uppfattar	  som	  
roande.	  Detta	  medför	  att	  Ceasar	  har	  fått	  modifiera	  sitt	  sätt	  att	  arbeta	  och	  att	  han	  har	  
ändrat	  utformningen	  av	  undervisningen.	  Han	  berättar	  att:	  
	  

Starta	  en	  stråkkvartett,	  det	  brukar	  vara	  ganska	  effektivt,	  man	  blir	  fyra	  
personer	  som	  lär	  känna	  varandra	  genom	  spelet	  och	  har	  man	  spelningar	  så	  kan	  
man	  åka	  ut	  tillsammans	  (…)	  finns	  kvartetter	  på	  skolan	  här	  där	  de	  får	  
spelningar	  och	  får	  lite	  betalt	  och	  det	  är	  värt	  mycket	  för	  då	  hänger	  det	  på	  om	  en	  
inte	  kan	  då,	  så	  det	  är	  en	  viss	  press.	  (Ceasar)	  

	  
Ceasar	  berättar	  att	  företeelsen	  att	  skälla	  på	  elever	  aldrig	  har	  varit	  något	  som	  han	  
personligen	  kan	  göra.	  Han	  tror	  mer	  på	  att	  skapa	  ett	  band	  mellan	  lärare	  och	  elev	  för	  att	  
skapa	  förståelse	  för	  varandra.	  Däremot	  medger	  han	  att	  det	  ibland	  kanske	  hade	  krävts	  en	  
skarp	  tillsägelse:	  	  
	  

Man	  har	  ju	  sina,	  vad	  ska	  man	  kalla	  det,	  pilar	  i	  ett	  pilkoger	  som	  man	  fyrar	  av,	  
när	  det	  behövs,	  det	  behövs	  beröm	  ibland	  och	  det	  behövs	  kritik	  av	  olika	  slag	  
(…)	  vi	  skulle	  vara	  överens	  om	  vad	  vi	  gjorde,	  eleven	  och	  jag.	  (Ceasar)	  	  

	  
Morten	  har	  märkt	  på	  skolan	  där	  han	  arbetar	  att	  eleverna	  övar	  beroende	  på	  hur	  
dynamiken	  på	  skolan	  är.	  Sedan	  Morten	  började	  med	  olika	  ensembleprojekt	  där	  eleverna	  
involveras	  märker	  han	  att	  folk	  övar	  mer.	  Det	  förklarar	  Morten	  med	  att:	  	  
	  

Om	  man	  skapar	  en	  dynamik	  på	  en	  skola,	  man	  gör	  massa	  roliga	  saker,	  ja	  men	  
då	  är	  det	  här	  med	  övning,	  det	  är	  något	  naturligt,	  man	  vill	  ju	  att	  det	  ska	  låta	  bra,	  
och	  har	  man	  spelat	  bra	  en	  gång	  då	  vill	  man	  spela	  bättre	  nästa	  gång,	  så	  det	  
gäller	  att	  skapa	  en	  dynamik	  av	  glädje,	  att	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  ihop.	  (Morten)	  
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Rudolf	  är	  av	  meningen	  att	  elever	  på	  gymnasiet	  idag	  ofta	  är	  lata,	  har	  dåligt	  tålamod	  och	  
inte	  har	  någon	  disciplin.	  Han	  tror	  att	  motivationen	  hos	  unga	  ofta	  försvinner	  för	  att	  
tålamodet	  som	  krävs	  ofta	  inte	  finns	  och	  för	  att	  det	  är	  mycket	  annat	  som	  lockar.	  Att	  det	  är	  
mycket	  annat	  som	  lockar	  och	  att	  allt	  idag	  är	  väldigt	  lättillgängligt	  är	  ett	  genomgående	  
tema	  under	  intervjun	  med	  Rudolf.	  Han	  berättar	  även	  att	  motivationen	  hos	  elever	  
försvinner	  direkt	  när	  något	  inte	  är	  underhållande.	  Är	  det	  däremot	  en	  roande	  läxa	  kan	  
vissa	  elever	  plötsligt	  ha	  övat	  väldigt	  mycket	  en	  vecka	  enbart	  på	  grund	  av	  inspiration	  från	  
en	  artist	  eller	  från	  en	  låt	  som	  de	  har	  fått	  i	  läxa.	  Rudolf	  säger	  att	  det	  gäller	  att	  låta	  eleven	  
bli	  inspirerad	  och	  att	  försöka	  få	  eleven	  att	  förstå	  att	  det	  är	  ett	  arbete	  som	  måste	  utföras.	  
Han	  säger	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  roande	  att	  öva	  för	  honom	  heller.	  Trötthet	  eller	  att	  det	  kan	  
ha	  inträffat	  olika	  saker	  kan	  vara	  påverkande	  faktorer,	  men	  han	  genomför	  övningen	  ändå.	  
Rudolf	  har	  uppmärksammat	  att	  de	  yngre	  barnen	  han	  undervisar	  har	  väldigt	  mycket	  
respekt	  för	  honom.	  Säger	  han	  att	  de	  måste	  utföra	  något	  gör	  de	  ofta	  det.	  När	  Rudolf	  
jämför	  privatundervisning	  av	  äldre	  elever	  med	  undervisning	  av	  gymnasieelever	  menar	  
han	  att	  det	  ser	  olika	  ut.	  Rudolf	  säger	  att	  i	  privatundervisning	  vill	  eleverna	  spela	  och	  de	  
övar	  också.	  Att	  inte	  styras	  av	  en	  kursplan	  och	  inneha	  möjligheten	  att	  lägga	  upp	  
undervisningen	  som	  han	  vill	  tror	  han	  är	  en	  påverkande	  faktor.	  Detta	  tror	  han	  medför	  att	  
undervisningen	  blir	  mer	  underhållande	  och	  inspirerande	  för	  eleven.	  	  
	  
Vidare	  talar	  Rudolf	  om	  att	  på	  gymnasiet	  är	  hans	  enda	  mål	  att	  eleverna	  ska	  få	  ett	  E	  i	  
betyg.	  Det	  motiverar	  han	  med	  att	  gymnasiet	  är	  en	  frivillig	  skolform	  och	  att	  eleverna	  
själva	  har	  valt	  att	  fortsatta	  studera.	  Rudolf	  tycker	  att	  eleverna	  får	  ta	  eget	  ansvar	  
eftersom	  de	  nästan	  är	  vuxna.	  Vidare	  tycker	  Rudolf	  att	  lärare	  ska	  samtala	  med	  eleven	  och	  
fråga	  vilka	  mål	  eleven	  har.	  Han	  säger	  att:	  
	  

Varför	  är	  du	  här?	  Ta	  reda	  på	  det,	  ibland	  kanske	  det	  är	  föräldrarna	  som	  har	  
skickat	  dit	  dem,	  barnet	  är	  också	  en	  viktig	  aspekt	  att	  ta	  med,	  och	  då	  kanske	  det	  
inte	  är	  rätt	  för	  just	  den	  personen	  att	  ha	  undervisning.	  (Rudolf)	  

	  
Rudolfs	  åsikt	  är	  att	  eleverna	  måste	  tycka	  att	  det	  är	  lustfyllt.	  Är	  det	  inte	  det	  tror	  han	  att	  
det	  är	  svårt	  att	  motivera	  eleverna	  överhuvudtaget.	  Han	  tror	  inte	  att	  det	  går	  att	  styra	  
elever	  utan	  de	  måste	  ha	  en	  egen	  drivkraft	  och	  hitta	  styrfarten	  själva,	  annars	  tror	  han	  att	  
det	  kommer	  att	  krascha	  förr	  eller	  senare.	  Rudolf	  tror	  däremot	  att	  det	  är	  bra	  med	  krav,	  
men	  det	  ska	  vara	  lagom	  med	  krav	  och	  de	  ska	  vara	  individuella	  för	  varje	  elev.	  Vissa	  
kanske	  kommer	  till	  lektionen	  för	  att	  få	  en	  trevlig	  stund,	  säger	  han.	  Han	  tror	  att	  om	  lärare	  
inte	  ställer	  några	  krav	  märker	  eleverna	  att	  deras	  progression	  stannar	  och	  då	  tröttnar	  de	  
på	  att	  spela.	  Rudolf	  menar	  ändå	  att	  den	  viktigaste	  källan	  till	  motivation	  för	  eleven	  är	  att	  
läraren	  är	  kunnig	  på	  det	  hen	  gör	  och	  att	  de	  kan	  hitta	  olika	  inspirationskällor.	  	  
	  
Patrik	  säger	  att	  många	  elever	  ofta	  slutar	  på	  grund	  av	  en	  press	  som	  de	  inte	  förstår.	  Därför	  
säger	  han	  till	  sina	  elever	  att	  det	  första	  de	  ska	  göra	  när	  de	  kommer	  hem	  är	  att	  spela	  
igenom	  läxan	  en	  gång.	  Han	  berättar	  att	  ett	  vanligt	  scenario	  är	  att	  eleven	  övar	  dagen	  
innan	  lektionen,	  och	  då	  har	  många	  ofta	  glömt	  bort	  vad	  lektionen	  handlade	  om.	  Det	  kan	  
också	  vara	  så	  att	  eleven	  inser	  att	  det	  tog	  lite	  längre	  tid	  att	  lära	  sig	  läxan	  än	  vad	  de	  
väntade	  sig.	  Lektionen	  blir	  då	  en	  stressig	  situation	  för	  eleverna	  och	  de	  kan	  känna	  sig	  
dåliga,	  vilket	  sänker	  självförtroendet,	  säger	  Rudolf.	  Som	  lärare	  anser	  han	  att	  eleven	  ska	  
få	  den	  mängd	  läxa	  som	  läraren	  vet	  att	  eleven	  kommer	  att	  hinna	  med	  under	  veckan.	  Ofta	  
gör	  då	  eleven	  lite	  mer	  än	  vad	  läxan	  innefattade,	  vilket	  istället	  ökar	  självförtroendet	  och	  
motivationen	  hos	  eleven.	  	  
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Ett	  problem	  som	  Patrik	  ser	  är	  att	  undervisningen	  ofta	  följer	  politiken.	  I	  dagens	  samhälle	  
är	  det	  efterfrågan	  på	  en	  viss	  produkt	  som	  styr	  och	  som	  färgar	  av	  sig	  på	  kulturskolorna.	  
Han	  säger	  att	  om	  eleven	  inte	  tycker	  materialet	  är	  underhållande	  byter	  läraren	  material	  
ganska	  omgående.	  Detta	  gör	  det	  svårt	  att	  planera	  långsiktigt.	  Patrik	  säger	  att:	  
	  

Det	  där	  som	  kan	  vara	  problem	  att	  det	  ska	  vara	  så	  kul	  jämnt	  (…)	  ger	  man	  krav	  
så	  blir	  det	  inte	  kul	  och	  det	  genomsyrar	  ju	  kulturskolor	  också	  att	  man	  liksom,	  
ah	  du	  gillar	  du	  inte	  det	  nähä	  men	  då	  tar	  vi	  nästa	  grej.	  (Patrik)	  

	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  alla	  informanterna	  är	  överens	  om	  att	  övning	  kan	  ses	  
som	  ett	  sätt	  att	  förbättra	  hantverket.	  Ceasar,	  Rudolf	  och	  Patrik	  är	  även	  överens	  om	  att	  
barn	  har	  svårt	  att	  skilja	  mellan	  att	  spela	  och	  att	  öva	  på	  grund	  av	  olika	  anledningar.	  
Morten	  tror	  att	  miljön	  påverkar	  om	  elever	  övar	  eller	  inte.	  	  

4.2	  Hur	  lärare	  skapar	  förutsättningar	  för	  elevens	  övning	  
De	  teman	  som	  presenteras	  i	  detta	  avsnitt	  handlar	  om	  att	  muntligt	  beskriva	  
övningsstrategier,	  att	  förevisa	  hur	  ett	  stycke	  kan	  övas	  på	  och	  att	  ta	  hänsyn	  till	  elevers	  
övriga	  aktiviteter.	  	  

4.2.1	  Att	  muntligt	  beskriva	  övningsstrategier	  
I	  början	  av	  Ceasars	  karriär	  påverkades	  han	  väldigt	  mycket	  av	  en	  lärare	  som	  han	  hade	  
haft	  under	  sin	  utbildning.	  Läraren	  tyckte	  inte	  att	  stycket	  skulle	  spelas	  upp	  för	  eleven,	  
utan	  eleven	  skulle	  själv	  kunna	  läsa	  det	  som	  notbilden	  visade.	  Han	  använde	  sig	  istället	  av	  
metoden	  att	  beskriva	  de	  olika	  delarna	  i	  stycket	  eleven	  fick.	  Därefter	  fick	  eleven	  klara	  sig	  
på	  egen	  hand	  hemma.	  En	  del	  klarade	  av	  det	  och	  vissa	  inte.	  Hos	  de	  elever	  som	  inte	  
klarade	  av	  att	  öva	  på	  egen	  hand	  fördröjdes	  inlärningen,	  berättar	  Ceasar.	  Detta	  sätt	  
övergav	  Ceasar	  så	  småningom.	  	  
	  
Det	  Ceasar	  var	  noga	  med	  att	  berätta	  för	  eleverna	  var	  att	  hela	  tiden	  påminna	  dem	  om	  att	  
de	  hela	  tiden	  måste	  veta	  hur	  det	  ska	  låta	  innan	  det	  låter	  och	  att	  förklara	  för	  eleverna	  att	  
de	  ska	  vara	  medvetna	  om	  vad	  de	  gör	  hela	  tiden.	  “När	  det	  gäller	  övningskvaliteten	  eller	  
övningshygien	  som	  min	  lärare	  sa,	  att	  man	  måste	  ju	  göra	  det	  medvetet	  alltså”	  säger	  
Ceasar.	  Även	  Rudolf	  är	  av	  samma	  åsikt	  som	  Ceasar	  och	  säger	  att	  det	  är	  bra	  att	  vara	  
väldigt	  specifik	  i	  sin	  planering	  så	  att	  fokus	  ligger	  på	  problemen	  i	  spelet.	  Detta	  skapar	  en	  
bra	  struktur	  i	  övandet,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  snabb	  progression.	  Rudolf	  säger:	  
	  

Att	  man	  hela	  tiden	  är	  medveten	  om	  vad	  man	  gör,	  att	  man	  inte	  kopplar	  bort	  det	  
(…)	  har	  jag	  bra	  ton	  nu	  eller	  ja	  får	  jag	  tekniken	  med	  mig	  eller	  men	  nej	  där	  var	  
ena	  fingret	  inte	  riktigt	  med.	  (Rudolf)	  

	  
Han	  betonar	  vikten	  av	  medvetenhet	  när	  övning	  sker	  med	  eleverna.	  För	  elever	  som	  har	  
problem	  med	  övningen	  har	  Rudolf	  många	  gånger	  givit	  dem	  exakta	  metoder,	  exempelvis	  
att	  öva	  ett	  pass	  på	  20-‐30	  minuter.	  Då	  har	  han	  också	  berättat	  att	  de	  på	  ett	  visst	  ställe	  i	  
stycket	  ska	  träna	  på	  ett	  specifikt	  moment.	  Rudolf	  brukar	  muntligt	  berätta	  men	  även	  
förevisa	  hur	  eleverna	  ska	  öva.	  Är	  det	  en	  svår	  passage	  säger	  han	  till	  eleven	  att	  den	  här	  
passagen	  ska	  du	  öva	  3-‐5	  gånger.	  Sedan	  övas	  nästa	  passage	  på	  samma	  sätt	  innan	  eleven	  
går	  tillbaka	  till	  den	  första	  passagen	  igen.	  Han	  brukar	  även	  betona	  för	  eleverna	  att	  det	  ska	  
övas	  långsamt.	  Är	  det	  längre	  stycken	  räcker	  inte	  lektionstiden	  till,	  utan	  då	  markerar	  han	  
ofta	  vilka	  passager	  som	  är	  lite	  svårare,	  skriver	  ut	  fingersättningar	  och	  diskuterar	  med	  
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eleven	  hur	  dessa	  ställen	  ska	  kunna	  lösas.	  Även	  Morten	  gör	  på	  det	  sättet.	  En	  annan	  metod	  
som	  han	  berättar	  för	  eleverna	  är	  att	  dela	  in	  stycket	  i	  boxar	  och	  öva	  varje	  box	  för	  sig.	  Vid	  
undervisning	  av	  rock/pop/jazz-‐piano	  ser	  metoden	  annorlunda	  ut	  av	  den	  anledningen	  
att	  Rudolf	  tycker	  att	  det	  är	  andra	  faktorer	  som	  styr.	  Han	  brukar	  då	  fråga	  eleverna	  hur	  de	  
tänker	  i	  låten	  de	  har	  i	  läxa	  och	  på	  vilket	  sätt	  de	  vill	  bygga	  upp	  låten	  när	  det	  gäller	  form	  
och	  solon.	  Morten	  anser	  att	  elever,	  vid	  studier	  på	  högre	  nivå,	  ska	  lära	  in	  stycket	  själva	  då	  
alla	  stycken	  består	  av	  olika	  kombinationer.	  Han	  säger	  att:	  
	  

Det	  är	  väldigt	  många	  olika	  kombinationer,	  men	  oftast,	  har	  de	  
instrumentalisterna	  spelat	  alla	  toner	  i	  alla	  lägen,	  så	  deras	  jobb	  är	  och	  kunna	  
öva	  in	  just	  den	  kombinationen.	  (Morten)	  

4.2.2	  Att	  förevisa	  hur	  ett	  stycke	  kan	  övas	  på	  
Senare	  i	  karriären	  övergick	  Ceasar	  till	  metoden	  att	  i	  klingande	  form	  förevisa	  ett	  nytt	  
stycke	  för	  eleven.	  När	  eleven	  fick	  ett	  nytt	  stycke	  spelade	  han	  upp	  stycket	  samtidigt	  som	  
eleverna	  fick	  titta	  i	  noterna	  och	  följa	  med	  i	  notbilden.	  Han	  berättar	  att:	  
	  

De	  fick	  ha	  notbilden	  framför	  sig	  och	  så	  spelade	  jag,	  så	  de	  hörde	  och	  såg	  
samtidigt.	  Det	  var	  som	  jag	  kunde	  förstå	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  få	  dem	  att,	  
dels	  bli	  lite	  sugna	  på	  spela	  och	  sen	  som	  sagt,	  vet	  man	  hur	  det	  låter,	  har	  man	  
det	  i	  huvudet	  innan	  man	  har	  det	  i	  fingrarna	  så	  är	  det	  mycket	  lättare.	  (Ceasar)	  

	  
Det	  mest	  effektiva	  sättet	  hade	  varit	  om	  läraren	  spelade	  en	  fras	  och	  därefter	  lät	  eleven	  
spela	  samma	  fras	  direkt	  efter.	  Då	  skulle	  läraren	  kunna	  åtgärda	  fel	  eleven	  gör	  innan	  
eleven	  har	  övat	  in	  felen	  hemma.	  Tyvärr	  så	  tillåter	  inte	  lektionstiden	  detta	  säger	  Ceasar.	  
	  
Även	  Morten	  berättar	  att	  när	  han	  undervisade	  på	  kommunala	  musikskolan	  märkte	  han	  
att	  elever	  i	  början	  inte	  hade	  förmågan	  att	  lära	  sig	  stycken	  själva.	  Han	  gick	  därför	  igenom	  
styckena	  väldigt	  noga	  med	  eleverna	  genom	  att	  spela	  före	  eleven	  och	  sedan	  spela	  med	  
eleven.	  I	  praktiken	  lärde	  sig	  eleverna	  styckena	  på	  lektionen	  och	  sedan	  var	  det	  deras	  
uppgift	  att	  hålla	  igång	  styckena	  till	  veckan	  därpå.	  Rudolf	  använder	  sig	  av	  samma	  taktik	  
som	  Morten	  om	  eleverna	  spelar	  korta	  stycken.	  Då	  hinner	  han	  ofta	  gå	  igenom	  hela	  stycket	  
på	  en	  lektion	  och	  nämner	  då	  vilka	  ställen	  som	  eleven	  behöver	  titta	  lite	  extra	  på.	  När	  
Morten	  började	  undervisa	  på	  högskolor	  fick	  eleverna	  lära	  in	  stycken	  själva.	  Han	  säger	  
att:	  
	  

Om	  man	  inte	  har	  stött	  på	  ett	  tekniskt	  problem,	  då	  får	  man	  ju	  visa	  just	  det	  
problemet	  då	  och	  hur	  man,	  ja	  hur	  man	  rent	  tekniskt	  löser	  det	  naturligtvis,	  där	  
är	  man	  mer	  som	  en	  coach.	  (Morten)	  
	  

Morten	  anser	  dock	  i	  någon	  mening	  att	  på	  högskolenivå	  ska	  eleverna	  klara	  av	  det	  mesta	  
inom	  instrumentalspelandet	  själva.	  	  
	  
Patrik	  arbetar	  inte	  på	  riktigt	  samma	  sätt	  som	  de	  andra	  informanterna.	  Han	  brukar	  säga	  
till	  eleverna	  han	  har	  i	  elgitarr	  att	  de	  ska	  upprepa	  riffet	  i	  låten	  de	  har	  i	  läxa	  4	  gånger	  i	  rad	  
utan	  att	  spela	  fel	  när	  de	  övar	  hemma.	  Sen	  kan	  de	  det.	  Han	  förklarar	  att	  ett	  riff	  ofta	  är	  ett	  
kort	  parti	  av	  en	  låt	  som	  är	  kännetecknande	  för	  låten.	  Han	  anser	  att	  denna	  metod	  är	  
konkret,	  den	  fungerar	  rätt	  bra	  och	  eleverna	  har	  lätt	  för	  att	  minnas	  den.	  Senare	  i	  
intervjun	  säger	  Patrik	  att	  han	  inte	  säger	  till	  eleverna	  hur	  de	  ska	  öva	  då	  han	  anser	  att	  
sammanhanget	  är	  en	  viktig	  aspekt.	  Till	  exempel	  säger	  han	  att	  om	  en	  elev	  spelar	  tre	  toner	  



	  

	   30	  

i	  ett	  visst	  tempo	  med	  ett	  finger	  och	  en	  viss	  tonbildning	  istället	  för	  med	  två	  fingrar	  i	  ett	  
annat	  tempo	  och	  med	  en	  annan	  tonbildning	  tycker	  eleven	  att	  det	  andra	  sättet	  är	  onödigt.	  
Då	  är	  lärarens	  uppgift	  att	  visa	  ett	  sätt	  för	  att	  få	  eleven	  att	  själv	  upptäcka	  funktionen	  av	  
att	  spela	  med	  två	  fingrar.	  	  

4.2.3	  Att	  ta	  hänsyn	  till	  elevers	  övriga	  aktiviteter	  
Under	  intervjuerna	  påtalas	  det	  ofta	  att	  eleverna	  har	  flera	  aktiviteter	  parallellt	  med	  sitt	  
spelande,	  vilket	  påverkar	  om	  de	  hinner	  öva	  eller	  inte.	  När	  Ceasar	  fick	  frågan	  hur	  han	  tog	  
hänsyn	  till	  elevernas	  övriga	  aktiviteter	  säger	  han	  ”För	  mycket!”.	  Under	  åren	  då	  han	  
arbetade	  fanns	  varken	  internet	  eller	  mobiltelefoner	  i	  den	  utsträckningen	  som	  det	  gör	  
idag,	  berättar	  han.	  Då	  konkurrensen	  mellan	  aktiviteter	  inte	  var	  densamma	  kunde	  lärare	  
ställa	  högre	  krav	  på	  sina	  elever	  utan	  att	  det	  medförde	  avhopp.	  Rudolf	  och	  Morten	  för	  
samma	  resonemang.	  Morten	  nämner	  tv-‐spel	  som	  så	  kallade	  tidstjuvar.	  Att	  kunna	  ställa	  
höga	  krav	  på	  elevernas	  övning	  ändrade	  sig	  senare.	  Ceasar	  säger	  även	  att	  idag,	  till	  
skillnad	  från	  förut,	  kräver	  läraryrket	  förmågan	  att	  ta	  hänsyn	  till	  elevens	  humör.	  Han	  
säger:	  
	  

Har	  de	  inte	  kul	  då	  är	  det,	  då	  är	  det	  svårt,	  då	  kan	  de	  säga	  att	  det	  här	  är	  inte	  kul	  
och	  i	  värsta	  fall	  säger	  föräldrarna,	  ja	  men	  du	  ska	  inte	  ha	  tråkigt,	  finns	  kloka	  
föräldrar	  som	  säger	  att	  det	  ska	  inte	  va	  kul	  jämnt.	  (Ceasar)	  

	  
Att	  ta	  hänsyn	  till	  elevernas	  andra	  aktiviteter	  är	  något	  som	  krävs	  av	  lärare,	  tycker	  
Morten.	  Inom	  kulturskolan	  är	  det	  viktigt	  att	  som	  lärare	  fundera	  över	  varför	  eleven	  är	  
där.	  En	  del	  elever	  går	  till	  kulturskolan	  bara	  för	  att	  få	  ensamtid	  med	  en	  vuxen,	  vilket	  han	  
menar	  är	  mycket	  ovanligt	  i	  dagens	  samhälle.	  Han	  tycker	  att	  det	  är	  en	  god	  idé	  att	  bygga	  
upp	  en	  god	  vänskap,	  att	  se	  elev	  och	  lärare	  som	  kollegor	  som	  är	  på	  olika	  nivåer.	  Morten	  
berättar	  att	  när	  han	  arbetade	  på	  kommunala	  musikskolan	  hade	  han	  väldigt	  få	  som	  
slutade	  spela.	  Han	  tror	  att	  lärare	  ska	  satsa	  på	  sina	  elever	  när	  de	  är	  unga	  för	  då	  fortsätter	  
de	  att	  spela.	  Även	  Patrik	  tar	  hänsyn	  till	  elevens	  övriga	  aktiviteter	  och	  tar	  med	  det	  i	  
beräkningarna	  när	  han	  väljer	  repertoar	  till	  eleven.	  Är	  det	  en	  elev	  som	  har	  mycket	  annat	  
att	  göra	  väljer	  han	  ofta	  kortare	  stycken	  eller	  kortare	  låtar.	  Han	  tror	  att	  eleven	  uppfattar	  
att	  tre	  kortare	  låtar	  innebär	  mindre	  arbete	  än	  om	  hen	  får	  ett	  stycke	  som	  är	  lika	  långt	  
som	  de	  tre	  kortare	  låtarna	  tillsammans.	  De	  kanske	  uppfattar	  att	  ett	  längre	  stycke	  kräver	  
mer	  tid	  innan	  det	  är	  klart.	  På	  musikhögskolorna	  anser	  Morten	  att	  det	  finns	  ett	  problem	  i	  
hur	  upplägget	  av	  utbildningarna	  ser	  ut.	  Han	  säger	  att	  allt	  utom	  övningstiden	  finns	  
inskrivet	  i	  studieplanen.	  Resultatet	  blir	  att	  övningstiden	  ”äts	  upp”	  av	  andra	  lektioner.	  
Han	  säger	  att	  detta	  problem	  har	  de	  löst	  vid	  Curtis	  Institute	  i	  USA,	  där	  eleverna	  har	  4-‐5	  
timmar	  lektioner	  i	  veckan,	  och	  resterande	  tid	  är	  instuderingstid	  och	  övningstid.	  Han	  
menar	  att	  med	  ett	  sådant	  sätt	  ges	  eleverna	  möjligheten	  att	  lyckas	  med	  sina	  studier.	  	  
	  
Den	  enda	  som	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  elevernas	  övriga	  aktiviteter	  är	  Rudolf	  då	  hans	  största	  
arbetsplats	  är	  gymnasieskolan.	  Där	  finns	  kravet	  att	  eleverna	  ska	  klara	  kursen.	  Det	  enda	  
kravet	  han	  sätter	  är	  att	  eleverna	  ska	  klara	  att	  få	  minst	  få	  E	  i	  betyg.	  Vill	  de	  ha	  högre	  är	  
allting	  upp	  till	  dem	  själva.	  Som	  lärare	  kan	  han	  bara	  vara	  där	  med	  stöd	  och	  råd,	  säger	  han.	  	  

4.2.4	  Resultatsammanfattning	  
Informanterna	  har	  en	  gemensam	  syn	  om	  att	  det	  är	  ett	  hantverk	  att	  spela	  ett	  instrument	  
och	  att	  övning	  är	  något	  som	  krävs	  för	  att	  bli	  bättre	  på	  hantverket.	  Morten,	  Ceasar	  och	  
Rudolf	  anser	  att	  övning	  ska	  ske	  på	  en	  daglig	  basis.	  Patrik	  tycker	  inte	  om	  idén	  med	  daglig	  
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övning	  och	  att	  en	  viss	  tid	  varje	  dag	  ska	  ägnas	  åt	  att	  öva	  om	  det	  inte	  tillförs	  och	  befästs	  ny	  
kunskap.	  Tre	  av	  informanterna	  nämner	  att	  barn	  har	  svårt	  att	  förstå	  innebörden	  av	  
övning.	  De	  är	  även	  överens	  om	  att	  mognaden	  hos	  barn	  kan	  vara	  ett	  skäl	  till	  detta.	  Ceasar	  
nämner	  att	  en	  anledning	  även	  kan	  vara	  att	  barn	  aldrig	  har	  hört	  en	  person	  öva	  på	  ett	  
instrument,	  de	  har	  bara	  sett	  människor	  som	  spelar.	  Ceasar	  nämner	  att	  det	  bästa	  vore	  om	  
instrumentalutlärning	  kunde	  ske	  på	  samma	  sätt	  som	  fotboll	  där	  utövarna	  är	  under	  
ständig	  uppsikt	  medan	  de	  övar/tränar.	  Morten	  tror	  att	  barnen	  blir	  lockade	  om	  de	  får	  
handledd	  övning	  av	  föräldrar	  eller	  av	  någon	  annan	  då	  övningen	  blir	  ett	  musicerande	  
som	  barnen	  tycker	  är	  roande.	  Rudolf,	  Ceasar	  och	  Morten	  tror	  att	  en	  anledning	  till	  att	  
färre	  övar	  idag	  är	  att	  allt	  är	  lättillgängligt	  och	  att	  barn	  idag	  är	  latare	  och	  har	  svårt	  med	  
koncentration	  och	  självdisciplin.	  Rudolf	  tror	  även	  att	  många	  ger	  upp	  för	  tidigt	  för	  det	  
finns	  mycket	  annat	  att	  göra	  och	  som	  lockar	  mer	  då	  dessa	  aktiviteter	  inte	  kräver	  lika	  
mycket	  ansträngning.	  Detta	  innefattas	  av	  det	  som	  Patrik	  kallar	  för	  mognadsprocessen.	  
Ceasar	  är	  av	  åsikten	  att	  ansvaret	  för	  elevens	  övning	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  faser,	  där	  ansvaret	  
i	  början	  ligger	  på	  lärare	  och	  föräldrar,	  sedan	  på	  lärare	  och	  elev	  och	  till	  sist	  enbart	  på	  
eleven.	  Inspiration	  tror	  flera	  av	  informanterna	  är	  en	  viktig	  del	  för	  motivationen	  hos	  
elever.	  	  
	  
Hur	  informanterna	  skapar	  förutsättningar	  för	  elevens	  övning	  ser	  snarlik	  ut.	  Alla	  nyttjar	  
muntlig	  kommunikation	  och	  många	  kombinerar	  muntliga	  och	  auditiva	  arbetssätt	  På	  
nybörjarnivå	  lärde	  Morten	  ut	  låtarna	  på	  lektionen	  så	  att	  eleverna	  enbart	  skulle	  behöva	  
hålla	  igång	  spelet	  till	  lektionen	  därpå.	  Nästan	  alla	  informanter	  har	  någon	  gång	  i	  sitt	  liv	  
undervisat	  på	  olika	  nivåer,	  från	  kommunal	  musikskola	  upp	  till	  högre	  nivå.	  Vilket	  sätt	  de	  
nyttjade	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  elevens	  eget	  övande	  ändrade	  sig	  beroende	  på	  
om	  de	  undervisade	  på	  kommunal	  musikskola/kulturskola,	  gymnasium	  och	  högre	  
musikutbildningar	  såsom	  folkhögskola	  eller	  musikhögskola.	  Två	  av	  informanterna	  
diskuterade	  med	  eleven	  hur	  problem	  kunde	  lösas.	  Patrik	  ansåg	  att	  det	  viktigaste	  i	  den	  
här	  frågan	  är	  att	  eleverna	  själva	  får	  upptäcka	  funktionen	  av	  det	  som	  läraren	  säger,	  att	  
det	  skapas	  en	  mening.	  Alla	  informanterna	  utom	  Rudolf	  tar	  hänsyn	  till	  om	  eleverna	  har	  
andra	  aktiviteter	  eller	  ej.	  Rudolf	  vars	  primära	  arbetsplats	  är	  gymnasieskolan	  tillåter	  inte	  
det	  på	  samma	  sätt	  då	  skolan	  kräver	  att	  eleverna	  minst	  ska	  klara	  av	  betyget	  E.	  	  
	   	  



	  

	   32	  

5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuterar	  jag	  resultatet	  i	  studien	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning	  och	  
de	  teoretiska	  utgångspunkter	  jag	  valt	  att	  använda.	  Vidare	  presenteras	  mina	  egna	  
reflektioner	  över	  arbetet,	  arbetets	  betydelse	  och	  några	  idéer	  om	  fortsatt	  forskning	  inom	  
området.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  resultat	  som	  berör	  relationen	  mellan	  elev,	  lärare	  och	  riktlinjer,	  
övandets	  mognad,	  koncentrationsförmåga	  och	  tidstjuvar	  samt	  övning	  i	  relation	  till	  design	  
och	  multimodala	  resurser.	  	  

5.1.1	  Relation	  mellan	  elev,	  lärare	  och	  riktlinjer	  
I	  avsnittet	  om	  tidigare	  forskning	  presenterades	  att	  Carlson	  (1995)	  hade	  kommit	  fram	  till	  
att	  lärarens	  påverkan	  på	  elevers	  övning	  inte	  existerar.	  I	  resultatet	  framgår	  det	  däremot	  
att	  några	  av	  informanterna	  arbetar	  med	  att	  förklara	  för	  sina	  elever	  varför	  de	  ska	  öva,	  
vad	  övning	  innebär	  och	  hur	  övning	  kan	  gå	  till.	  Carlson	  skriver	  även	  att	  han	  har	  satt	  
begreppen	  öva	  och	  spela	  som	  synonymer	  till	  varandra	  då	  det	  betyder	  ungefär	  samma	  
sak	  för	  barn	  i	  ung	  ålder.	  Resultatet	  visar	  på	  att	  det	  överensstämmer	  med	  Carlsons	  
resultat.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  även	  att	  lärarna	  ofta	  tar	  hänsyn	  till	  elevernas	  övriga	  aktiviteter.	  Jag	  har	  
valt	  att	  ställa	  upp	  följande	  bild	  som	  visar	  relationen	  mellan	  lärarnas	  önskemål,	  elevernas	  
sociala	  omgivning	  och	  utbildningarnas	  krav	  och	  riktlinjer	  samt	  hur	  dessa	  påverkar	  
eleven.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Denna	  bild	  visar	  hur	  förhållandet	  mellan	  elev,	  utbildning	  och	  lärare	  ser	  ut	  baserat	  på	  vad	  
som	  framkommer	  i	  resultatet.	  Eleverna	  i	  centrum	  av	  denna	  bild	  påverkas	  av	  de	  
omgivande	  parametrarna.	  Lärarna	  har	  ofta	  sin	  vision	  av	  hur	  det	  ska	  fungera.	  Denna	  
vision	  kan	  ändra	  sig	  beroende	  på	  hur	  elevernas	  sociala	  omgivning	  ser	  ut	  eller	  vilka	  
lockelser	  som	  den	  sociala	  omgivningen	  erbjuder.	  Alla	  utbildningar	  (för	  gymnasieskolan,	  
se	  Skolverket,	  2011)	  förutom	  kulturskolan	  (SMoK,	  2015)	  har	  sina	  specifika	  krav	  på	  vad	  
elever	  ska	  kunna.	  Resultatet	  visar	  att	  lärare	  ofta	  förhåller	  sig	  till	  vilka	  övriga	  aktiviteter	  
som	  eleven	  har	  och	  även	  till	  elevernas	  sociala	  omgivning.	  Detta	  sker	  genom	  
uppoffringen	  av	  lärarnas	  egna	  önskemål.	  Däremot	  visar	  resultatet	  att	  lärarna	  gör	  vad	  de	  

	  	  	  Eleverna	  

Utbildningarnas	  krav	  
och	  riktlinjer	  

Elevernas	  sociala	  
omgivning/Omgivningens	  
lockelser	  

Lärarnas	  önskemål	  
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kan	  för	  att	  uppnå	  utbildningarnas	  mål	  när	  det	  gäller	  övning	  i	  den	  mån	  som	  det	  finns	  
krav.	  I	  resultatet	  framkommer	  det	  även	  att	  elevernas	  sociala	  omgivning,	  som	  dynamiken	  
på	  en	  skola,	  kan	  vara	  bra	  för	  lärarnas	  önskemål.	  Dessvärre	  är,	  enligt	  informanterna,	  den	  
sociala	  omgivningen	  ofta	  avgörande	  för	  elever.	  I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  om	  
eleverna	  inte	  tycker	  att	  momentet	  de	  arbetar	  med	  är	  tillräckligt	  underhållande	  
försvinner	  motivationen	  väldigt	  fort.	  Detta	  kan	  väldigt	  lätt	  bli	  ett	  problem	  inom	  vissa	  
skolformer	  som	  på	  gymnasiet	  och	  på	  musikhögskolan	  då	  läraren	  har	  en	  kursplan	  att	  
förhålla	  sig	  till.	  Anser	  exempelvis	  eleven	  att	  inlärning	  av	  övningsstrategier	  inte	  är	  
intressant	  medför	  det	  konsekvenser	  för	  både	  lärare	  och	  elev	  då	  det	  i	  kursplanen	  på	  både	  
den	  i	  studien	  förekommande	  musikhögskolan	  och	  på	  gymnasiet	  (Skolverket,	  2011)	  står	  
att	  eleven	  efter	  avslutad	  kurs	  ska	  kunna	  behandla	  och	  tillämpa	  relevanta	  metoder	  i	  det	  
egna	  övandet.	  Schenk	  (2000)	  anser	  istället	  att	  när	  musicerandet	  känns	  underhållande	  
för	  eleven	  så	  löser	  sig	  problemen	  av	  sig	  själv.	  Schenk	  berättar	  även	  om	  strategier	  som	  
skulle	  kunna	  användas	  när	  förhållandena	  mellan	  lärarens	  önskemål,	  utbildningarnas	  
krav	  och	  elevernas	  sociala	  omgivning	  inte	  är	  i	  balans.	  Samtalsstrategin	  där	  läraren	  
bjuder	  in	  till	  gruppmöten	  med	  föräldrar	  och	  barn	  är	  enligt	  honom	  ett	  mycket	  effektivt	  
sätt	  för	  att	  lösa	  problem	  och	  etablera	  attityder	  och	  inställningar.	  	  

5.1.2	  Övandets	  mognad	  
Som	  jag	  skrev	  tidigare	  överensstämmer	  resultatet	  i	  föreliggande	  studie	  med	  Carlsons	  
(1995)	  resultat	  om	  att	  barn	  ser	  orden	  öva	  och	  spela	  som	  synonymer	  till	  varandra.	  I	  mitt	  
resultat	  framkommer	  dessutom	  att	  anledningen	  till	  att	  dessa	  begrepp	  ses	  som	  
synonymer	  kan	  vara	  att	  barn	  aldrig	  har	  sett	  en	  person	  öva,	  de	  har	  bara	  sett	  personer	  
som	  spelar.	  En	  annan	  anledning	  som	  resultatet	  visar	  på	  är	  den	  så	  kallade	  
mognadsprocessen	  som	  innefattar	  tålamod,	  erfarenhet	  och	  inställning.	  Detta	  är	  även	  
något	  som	  informanterna	  i	  Ungers	  (2009)	  examensarbete	  talar	  om	  som	  egenskaper	  som	  
krävs	  för	  att	  kunna	  öva	  självständigt.	  Unger	  drar	  i	  sitt	  arbete	  slutsatsen	  att	  den	  
personliga	  mognaden	  och	  bemästrandet	  av	  instrumentet	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  det	  
tar	  lång	  tid	  innan	  övandets	  konst	  har	  befäst	  sig.	  Detta	  framgår	  även	  i	  mitt	  resultat.	  	  
	  
Saar	  (1999)	  beskriver	  hur	  instrumentalister,	  både	  musiker	  och	  elever,	  antingen	  spelar	  
in	  ett	  stycke	  eller	  övar	  in	  ett	  stycke.	  Skillnaden	  mellan	  dessa	  skulle	  kunna	  ses	  som	  en	  
pedagogisk	  ram	  och	  en	  musikalisk	  ram	  där	  att	  öva	  in	  ett	  stycke	  kan	  ses	  som	  den	  
pedagogiska	  ramen.	  I	  den	  pedagogiska	  ramen	  sker	  lärandet	  med	  föreskrivna	  sekvenser	  
och	  strategier	  medan	  den	  musikaliska	  ramen	  arbetar	  mer	  med	  produktion	  av	  ny	  
kunskap	  snarare	  än	  reproduktion.	  Saar	  skriver	  att	  båda	  dessa	  ramar	  krävs	  i	  processen	  
för	  den	  musikaliska	  utvecklingen	  då	  den	  ena	  ramen	  skapar	  bakgrunden	  när	  den	  andra	  
ramen	  är	  i	  fokus.	  Att	  eleverna,	  som	  informanterna	  i	  min	  studie	  talar	  om,	  bara	  spelar	  
skulle	  med	  detta	  synsätt	  kunna	  tolkas	  som	  att	  det	  bara	  är	  den	  musikaliska	  ramen	  som	  är	  
i	  fokus	  i	  början	  och	  att	  den	  pedagogiska	  ramen	  hamnar	  i	  fokus	  långt	  senare	  när	  eleverna	  
studerar	  på	  högre	  nivå.	  	  
	  
Självreglering	  av	  elevers	  övning	  och	  att	  ge	  eleverna	  verktygen	  för	  att	  kunna	  öva	  tar	  både	  
Graabraek	  Nielsen	  (2001)	  och	  Kostka	  (2004)	  upp	  som	  viktiga	  delar	  för	  att	  eleverna	  ska	  
lära	  sig	  att	  öva.	  I	  resultatet	  i	  min	  studie	  framgår	  det	  att	  sådana	  verktyg	  lärs	  ut	  till	  
eleverna,	  ofta	  i	  form	  av	  att	  lärare	  och	  elev	  tillsammans	  övar	  på	  passager	  eller	  
klangbildning	  under	  lektionen.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  skriver	  att	  de	  mest	  
framgångsrika	  eleverna	  förstår	  på	  vilket	  sätt	  samt	  anledningen	  till	  att	  de	  behöver	  öva.	  
Detta	  leder	  till	  att	  de	  kan	  lägga	  ner	  mycket	  tid	  utan	  att	  uppfatta	  det	  som	  mödosamt.	  	  
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5.1.3	  Koncentrationsförmåga	  och	  tidstjuvar	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  informanterna	  upplever	  att	  barn	  under	  2010-‐talet	  inte	  har	  
samma	  koncentrationsförmåga	  som	  när	  informanterna	  själva	  var	  unga.	  Informanterna	  
antyder	  att	  en	  orsak	  till	  detta	  kan	  vara	  olika	  så	  kallade	  tidstjuvar	  så	  som	  (mobiltelefon,	  
dator,	  tv,	  tv-‐spel)	  som	  upptar	  elevernas	  koncentration.	  Informanterna	  pekar	  även	  på	  att	  
då	  allt	  är	  så	  lättillgängligt	  och	  det	  finns	  mycket	  annat	  som	  lockar	  så	  är	  tålamodet	  hos	  
eleverna	  inte	  så	  stort.	  Uppfattas	  något	  som	  tråkigt	  så	  försvinner	  ofta	  motivationen	  och	  
tålamodet	  fort.	  Lif	  (1998)	  skriver	  att	  för	  att	  lära	  sig	  ett	  instrument	  krävs	  bland	  annat	  
vilja	  och	  tålamod	  av	  eleven.	  Han	  skriver	  även	  att	  en	  elev	  som	  har	  en	  del	  talang	  kan,	  med	  
effektiva	  studier	  och	  tålmodigt	  övande,	  nå	  mycket	  längre	  än	  eleverna	  som	  innehar	  
mycket	  talang,	  men	  inte	  lärt	  sig	  övandets	  konst.	  	  
	  
Ett	  genomgående	  tema	  som	  framkom	  i	  resultatet	  är	  att	  det	  finns	  väldigt	  mycket	  annat	  
att	  göra	  och	  att	  det	  finns	  mycket	  annat	  som	  lockar	  i	  elevernas	  omgivning.	  Allt	  är	  väldigt	  
lättillgängligt	  och	  informationsflödet	  i	  samhället	  är	  konstant.	  Har	  eleverna	  tråkigt	  
plockas	  mobilerna	  snabbt	  upp.	  Detta	  går	  emot	  Carlsons	  (1995)	  slutsats	  att	  andra	  
fritidsaktiviteter	  inte	  verkar	  ha	  någon	  påverkan	  på	  elevers	  övning.	  En	  orsak	  till	  detta	  
kan	  vara	  att	  Carlsons	  arbete	  skrevs	  under	  en	  tid	  då	  bredband	  och	  smarta	  telefoner	  med	  
snabb	  uppkoppling	  inte	  existerade	  på	  samma	  sätt.	  När	  mitt	  arbete	  skrivs	  har	  alla	  
åtkomst	  till	  vad	  som	  helst	  var	  som	  helst	  och	  när	  som	  helst	  ”tack	  vare”	  de	  smarta	  
telefonerna.	  	  	  

5.1.4	  Övning	  i	  relation	  till	  design	  och	  multimodala	  resurser	  
I	  resultatet	  framgår	  att	  alla	  informanterna	  ofta	  kombinerar	  det	  auditiva	  med	  det	  visuella	  
i	  sin	  undervisning.	  Att	  förevisa	  ett	  stycke,	  vilket	  ofta	  sker	  både	  auditivt	  och	  visuellt,	  blir	  
då,	  i	  enlighet	  med	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  (Kempe	  &	  West,	  2010),	  de	  
semiotiska	  resurser	  som	  används	  i	  lärarnas	  kommunikation	  med	  eleverna.	  Resultatet	  
visar	  även	  att	  förevisande	  av	  ett	  stycke	  är	  väldigt	  vanligt	  bland	  informanterna	  om	  
eleverna	  är	  i	  ung	  ålder	  eller	  om	  det	  är	  kortare	  stycken	  som	  spelas.	  Resultatet	  antyder	  att	  
det	  kan	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  lära	  ut	  till	  elever	  i	  ung	  ålder.	  Enligt	  Selander	  (2008)	  
sker	  en	  transformationsprocess	  av	  de	  teckensystem	  som	  människan	  använder	  sig	  av	  för	  
att	  tolka	  sin	  omgivning	  och	  skapa	  en	  mening.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  även	  att	  då	  
läraren	  i	  sin	  undervisning	  använder	  flera	  olika	  semiotiska	  resurser	  påverkar	  det	  var	  
eleven	  riktar	  sitt	  fokus	  och	  hur	  eleven	  förhåller	  sig	  till	  det	  som	  sker.	  Detta	  skulle	  kunna	  
vara	  en	  anledning	  till	  att	  informanterna	  ser	  förevisande	  av	  stycken	  som	  det	  mest	  
effektiva	  sättet,	  då	  elever	  i	  ung	  ålder	  nästan	  omedelbart	  skapar	  sig	  en	  uppfattning	  av	  hur	  
det	  ska	  låta.	  	  Kempe	  och	  West	  skriver	  även	  att	  när	  imitation	  brukas	  som	  
utlärningsmetod	  sker	  transformationen	  nästan	  simultant	  med	  den	  vi	  imiterar.	  	  
	  
I	  resultatet	  framgår	  att	  medvetenhet	  i	  övandet	  är	  något	  som	  informanterna	  ofta	  påpekar	  
för	  eleverna.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  informanterna	  på	  lektionen	  går	  
igenom	  ett	  stycke	  och	  analyserar	  var	  de	  svåra	  passagerna	  är	  tillsammans	  med	  eleverna.	  
Sedan	  tar	  dem	  passagerna	  i	  tur	  och	  ordning,	  vilket	  gör	  att	  när	  de	  kommer	  hem	  kan	  följa	  
samma	  mönster	  som	  skedde	  på	  lektionen.	  Selander	  (2008)	  skriver	  att	  inom	  det	  
designteoretiska	  perspektivet	  skapar	  lärare	  och	  elev	  tillsammans	  den	  formande	  
processen.	  Genom	  den	  processen	  formar	  eleven	  sedan	  sina	  egna	  lärovägar	  och	  blir	  
medvetna	  om	  de	  styrkor	  och	  svagheter	  som	  hen	  har.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  de	  sätt	  
lärare	  använder	  för	  att	  skapa	  förutsättning	  för	  att	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  öva	  skilde	  sig	  
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beroende	  på	  i	  vilken	  skolform	  de	  undervisade.	  Detta	  skulle	  kunna	  ses	  som	  en	  lärprocess	  
i	  sig	  emedan	  Selander	  skriver	  att	  en	  lärprocess	  innebär	  att	  något	  förändras	  över	  tid.	  	  
	  
I	  resultatet	  finns	  en	  antydan	  från	  informanterna	  att	  vid	  lärande	  på	  högre	  nivå	  förväntas	  
eleven	  klara	  av	  mycket	  på	  egen	  hand.	  När	  det	  uppstår	  tekniska	  moment	  som	  är	  nya	  är	  
förevisande	  även	  här	  det	  sätt	  som	  brukas.	  Resultatet	  visar	  även	  på	  att	  det	  vid	  studier	  på	  
högre	  nivå	  sker	  en	  diskussion	  mellan	  lärare	  och	  elev	  i	  undervisningen.	  Selander	  (2008)	  
skriver	  att	  en	  lärprocess	  är	  något	  som	  förändras	  över	  tid,	  att	  erfarenheter	  från	  olika	  
lärsituationer	  överförs,	  används	  och	  omformas	  när	  det	  dyker	  upp	  nya	  lärsituationer.	  
Selander	  skriver	  även	  att	  olika	  delar	  i	  en	  process	  kan	  sättas	  samman	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
möjligt	  att	  teoretiskt	  förstå	  förändringen	  mellan	  två	  olika	  situationer.	  Att	  diskussion	  
sker	  i	  undervisningen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  på	  högre	  utbildningar	  skulle	  kunna	  
förklaras	  utifrån	  detta	  perspektiv,	  då	  läraren	  hjälper	  eleven	  att	  medvetandegöra	  hur	  
olika	  problem	  i	  instrumentalspelet	  ska	  kunna	  lösas.	  Slutsatsen	  kan	  dras	  att	  lärare	  som	  
undervisar	  på	  högre	  utbildningar	  utnyttjar	  diskussion	  som	  ett	  redskap	  för	  att	  skapa	  
självgående	  elever.	  Detta	  skulle	  även	  kunna	  förklara	  det	  mönster	  som	  Unger	  (2009)	  såg,	  
nämligen	  att	  perioden	  då	  informanterna	  i	  20-‐årsåldern	  hade	  lärt	  sig	  öva	  sammanföll	  
med	  den	  period	  då	  de	  studerade	  på	  folk-‐	  eller	  musikhögskola.	  Detta	  skulle	  kunna	  
innebära	  att	  de	  då	  även	  borde	  vara	  mer	  benägna	  att	  diskutera	  och	  reflektera	  över	  sin	  
egen	  lärandeprocess.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Med	  denna	  studie	  har	  jag	  personligen	  fått	  en	  större	  inblick	  i	  och	  tagit	  lärdom	  av	  om	  och	  
hur	  krav	  kan	  ställas	  i	  min	  kommande	  roll	  som	  instrumentalpedagog.	  Jag	  har	  även	  fått	  en	  
bredare	  uppfattning	  om	  hur	  lärandet	  av	  övandets	  konst	  till	  elever	  kan	  gå	  till.	  Jag	  
kommer	  här	  att	  presentera	  dessa.	  
	  
I	  den	  inledande	  texten	  i	  denna	  studie	  uttryckte	  jag	  en	  oro	  över	  kulturskolorna	  där	  krav	  
knappt	  ställs	  på	  elever.	  Genom	  denna	  studie	  har	  jag	  fått	  en	  ökad	  klarhet	  i	  hur	  jag	  som	  
lärare	  ska	  kunna	  förhålla	  mig	  till	  elevernas	  omgivning	  och	  kunna	  ställa	  rimliga	  krav.	  
Slutsatsen	  jag	  kan	  dra	  efter	  att	  ha	  genomfört	  min	  studie	  är	  att	  det	  absolut	  går	  att	  ställa	  
krav	  så	  länge	  jag	  som	  lärare	  klarar	  av	  att	  balansera	  kraven	  mot	  hur	  eleven	  uppfattar	  
kraven	  och	  vad	  eleven	  har	  för	  eget	  mål	  med	  spelet.	  Informanterna	  i	  denna	  studie	  visar	  
att	  de	  innehar	  en	  god	  sådan	  förmåga,	  vilket	  har	  gett	  mig	  mycket	  inspiration.	  Att	  Sverige	  
ser	  annorlunda	  ut	  än	  andra	  länder	  i	  Europa	  när	  det	  gäller	  instrumentalundervisning	  var	  
för	  mig	  ingen	  nyhet.	  Däremot	  har	  jag	  genom	  studien	  fått	  en	  klarhet	  i	  vad	  skillnaden	  är.	  
Eleverna	  i	  Europa	  får	  ”spela	  på	  riktigt”	  redan	  från	  att	  de	  är	  små,	  ett	  allvar	  i	  lekandet	  som	  
en	  av	  mina	  lärare	  skulle	  ha	  sagt.	  I	  Sverige	  verkar	  allvar	  i	  lekandet	  inte	  förekomma	  i	  lika	  
stor	  omfattning,	  utan	  det	  blir	  snarare	  lekande	  i	  lekandet,	  det	  vill	  säga	  att	  bara	  spela	  
väldigt	  enkla	  saker	  och	  ofta	  samma	  sak	  under	  väldigt	  lång	  tid	  istället	  för	  att	  låta	  eleverna	  
utvecklas.	  
	  
Övandets	  konst	  är	  en	  viktig	  kunskap.	  Genom	  denna	  studie	  har	  jag	  fått	  mer	  kunskap	  och	  
eventuella	  förklaringar	  till	  att	  många	  lär	  sig	  att	  öva	  i	  väldigt	  sen	  ålder.	  I	  studien	  framkom	  
ett	  väldigt	  intressant	  uttalande	  från	  en	  av	  informanterna,	  nämligen	  att	  barn	  bara	  har	  sett	  
människor	  som	  spelar	  på	  sitt	  instrument	  och	  inte	  personer	  som	  övar.	  Det	  är	  en	  tanke	  
som	  jag	  inte	  har	  tänkt	  förut.	  Den	  tanken	  känns	  väldigt	  logisk	  och	  har	  utvecklat	  mina	  
egna	  pedagogiska	  tankar	  och	  idéer.	  	  
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Metoder	  för	  att	  lära	  och	  få	  barn	  att	  förstå	  vad	  övning	  innebär	  är	  också	  något	  som	  jag	  har	  
fått	  en	  ökad	  kunskap	  om	  genom	  denna	  studie.	  Jag	  har	  fått	  insikt	  i	  hur	  de	  semiotiska	  
resurser	  som	  läraren	  använder	  påverkar	  eleverna	  och	  hur	  de	  kan	  ge	  dem	  en	  klarhet	  och	  
en	  mening	  med	  det	  som	  händer	  på	  lektionen.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Denna	  studie	  kan	  förhoppningsvis	  ge	  instrumentalpedagoger	  och	  även	  framtida	  
instrumentalpedagoger	  ”modet”	  att	  våga	  ställa	  lite	  krav	  på	  sina	  elever.	  Ställs	  rätt	  mängd	  
krav	  höjs	  nivån	  och	  höjer	  eleverna	  sin	  nivå	  kan	  jag	  tänka	  mig	  att	  de	  tycker	  att	  det	  blir	  
roligt.	  Denna	  studie	  riktar	  sig	  till	  alla	  instrumentalpedagoger	  oavsett	  genre.	  De	  som	  läser	  
detta	  får	  ta	  del	  av	  synpunkter	  och	  tankar	  från	  fyra	  mycket	  erfarna	  
instrumentalpedagoger.	  	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Då	  jag	  enbart	  intervjuade	  fyra	  informanter	  skulle	  arbetet	  kunna	  anses	  som	  begränsat.	  
Det	  vore	  intressant	  att	  göra	  en	  stor	  studie	  inom	  detta	  område	  med	  ett	  större	  urval	  av	  
lärare	  från	  flera	  skolor	  i	  Sverige,	  alternativt	  att	  göra	  en	  ännu	  större	  studie	  för	  att	  därmed	  
täcka	  skolor	  över	  hela	  Sverige.	  Att	  göra	  kvalitativa	  intervjuer	  skulle	  vara	  att	  föredra	  då	  
en	  av	  fördelarna	  är	  att	  det	  ger	  en	  mer	  avslappnad	  stämning	  där	  intervjupersonerna	  kan	  
tala	  förhållandevis	  fritt.	  	  
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