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Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  belysa	  några	  yrkesverksamma	  elbasisters	  syn	  på	  egen	  utveckling	  
och	  dess	  samband	  med	  övning.	  Som	  metod	  har	  halvstrukturerade	  intervjuer	  använts.	  
Informanterna	  utgörs	  av	  tre	  yrkesverksamma	  elbasister	  som	  berättar	  om	  sin	  syn	  på	  öv-‐
ning	  och	  utveckling	  samt	  vad	  de	  anser	  vara	  viktigt	  för	  att	  utvecklas	  som	  elbasist.	  Den	  
teoretiska	  utgångspunkten	  för	  denna	  studie	  är	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv	  då	  målet	  är	  
att	  göra	  en	  djupare	  analys	  och	  tolkning	  av	  de	  intervjuades	  livsvärld.	  Resultatet	  visar	  att	  
informanterna	  tycker	  att	  viktiga	  byggstenar	  i	  utvecklingen	  är	  att	  spela	  tillsammans	  med	  
andra	  och	  lyssna	  på	  musik.	  De	  beskriver	  också	  sin	  syn	  på	  övning,	  tonbildning	  och	  sound	  
samt	  sina	  upplevelser	  av	  att	  spela	  musik.	  Förhoppningen	  är	  att	  studien	  ska	  kunna	  bidra	  
till	  mer	  instrumentspecifik	  forskning	  om	  övning	  samt	  inspirera	  utövare	  till	  att	  diskutera	  
och	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  varierade	  erfarenheter	  av	  övning.	  	  	  
	  

Nyckelord:	  Övning,	  övningsmetodik,	  elbas,	  instrumentalundervisning,	  musikundervis-‐
ning,	  hermeneutik. 
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Title:	  Individual	  practice	  with	  a	  focus	  on	  electric	  bass	  –	  Three	  bass	  players	  view	  on	  there	  
own	  practicing	  and	  development	  
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The	  study	  aims	  to	  highlight	  some	  professional	  bass	  players	  approach	  to	  self-‐
development	  and	  its	  connection	  with	  the	  exercise.	  The	  method	  that	  has	  been	  used	  is	  
semi-‐structured	  interviews.	  The	  informants	  consist	  of	  three	  professional	  bass	  players	  
who	  tell	  us	  about	  their	  views	  on	  practicing	  and	  development	  and	  what	  they	  consider	  to	  
be	  important	  to	  develop	  as	  a	  bass	  player.	  The	  theoretical	  basis	  for	  this	  study	  is	  a	  herme-‐
neutic	  perspective	  when	  the	  goal	  is	  to	  do	  a	  deeper	  analysis	  and	  interpretation	  of	  the	  in-‐
terviewed	  life-‐world.	  The	  result	  shows	  that	  the	  interviewees	  think	  that	  the	  important	  
building	  blocks	  in	  the	  development	  are	  to	  play	  with	  others	  and	  listen	  to	  music.	  They	  also	  
describe	  their	  view	  of	  exercise,	  voice	  production	  and	  sound	  as	  well	  as	  their	  experiences	  
of	  playing	  music.	  It	  is	  hoped	  that	  the	  study	  will	  contribute	  to	  more	  instrument-‐specific	  
research	  on	  exercise	  and	  inspire	  practitioners	  to	  discuss	  and	  share	  their	  varied	  experi-‐
ences	  of	  exercise.	  
	  
Keywords:	  Practice,	  practice	  methods,	  electric	  bass,	  instrument	  teaching,	  music	  teach-‐
ing,	  hermeneutic.
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Förord	  	  
För	  det	  första	  vill	  jag	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  informanter	  som	  har	  ställt	  upp	  på	  inter-‐
vjuer	  i	  denna	  studie.	  För	  det	  andra	  vill	  jag	  tacka	  min	  handledare	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
som	  har	  varit	  ett	  stort	  stöd	  och	  en	  enorm	  hjälp	  i	  detta	  examensarbete.	  För	  det	  tredje	  vill	  
jag	  tacka	  mina	  nära	  och	  kära,	  vänner	  och	  medstudenter	  som	  har	  uppmuntrat	  och	  bjudit	  
på	  goda	  råd	  under	  arbetets	  gång.	  Till	  sist	  vill	  jag	  tacka	  alla	  inspirerande	  lärare	  och	  med-‐
musiker	  i	  alla	  mina	  band,	  ensembler	  och	  musikprojekt	  under	  mina	  år	  på	  Musikhögsko-‐
lan	  Ingesund.	  
	  
Björn	  Höglund	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  min	  egen	  bakgrund	  och	  mitt	  intresse	  för	  ämnesområdet	  samt	  
i	  korthet	  studiens	  syfte,	  problemformulering	  och	  forskningsfrågor.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Vid	  det	  tillfälle	  detta	  arbete	  skrivs	  studerar	  jag	  under	  mitt	  femte	  och	  sista	  läsår	  på	  lärar-‐
utbildningen	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund.	  Under	  denna	  tid	  har	  jag	  studerat	  på	  RI-‐
inriktningen,	  RI	  står	  för	  rytmisk	  och	  improviserad	  musik,	  med	  elbas	  och	  ensemble	  som	  
mina	  huvudämnen.	  Innan	  musikhögskolestudierna	  studerade	  jag	  dessutom	  på	  både	  mu-‐
sikgymnasium	  och	  folkhögskola	  med	  liknande	  inriktningar.	  	  
	  
Under	  alla	  år	  av	  musikstudier	  har	  jag	  utvecklat	  ett	  stort	  intresse	  för	  övning	  och	  hur	  man	  
kan	  gå	  tillväga	  för	  att	  utvecklas	  och	  bli	  bättre	  på	  elbasen.	  Min	  strävan	  och	  mitt	  intresse	  
är	  att	  förstå	  vilka	  färdigheter	  jag	  behöver	  behärska	  och	  hur	  jag	  lär	  mig	  dessa	  färdigheter	  
genom	  övning	  för	  att	  kunna	  spela	  det	  jag	  helst	  vill.	  Under	  studietiden	  har	  jag	  dock	  upp-‐
levt	  att	  det	  sällan	  undervisats	  i	  hur	  man	  övar,	  vilka	  förhållningssätt	  till	  övning	  det	  finns,	  
vilka	  övningsstrategier	  det	  finns	  att	  använda	  sig	  av	  eller	  vikten	  av	  att	  öva	  på	  ett	  specifikt	  
sätt.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  lärare	  i	  instrumentalundervisning	  förväntar	  sig	  att	  
elever	  förstår	  vad	  som	  menas	  med	  övning	  och	  hur	  det	  går	  till	  på	  bästa	  sätt	  och	  sedan	  
nöjer	  sig	  med	  att	  förklara	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  öva	  på.	  Kanske	  kan	  det	  bero	  på	  att	  det	  
finns	  för	  lite	  kunskap	  om	  övning	  specifikt	  för	  elbas	  eller	  att	  elever	  förväntas	  kunna	  öva	  
på	  bästa	  sätt	  utan	  en	  lärares	  påverkan.	  Min	  förhoppning	  är	  härmed	  att	  denna	  studie	  ska	  
leda	  fram	  till	  fler	  diskussioner	  om	  övning	  i	  instrumentundervisning.	  
	  
Då	  jag	  först	  och	  främst	  studerar	  till	  att	  bli	  elbaslärare	  finner	  jag	  det	  viktigt	  att	  förstå	  och	  
utforska	  olika	  sätt	  att	  utveckla	  ett	  musikaliskt	  hantverk	  på	  elbas.	  I	  en	  undervisningssitu-‐
ation	  tror	  jag	  att	  det	  kan	  vara	  till	  stor	  hjälp	  att	  ha	  goda	  kunskaper	  om	  olika	  sätt	  att	  gå	  
tillväga	  på	  för	  att	  kunna	  lära	  sig	  att	  bemästra	  de	  färdigheter	  på	  instrumentet	  som	  krävs	  
av	  kursplaner	  eller	  eleverna	  själva.	  Detta	  är	  en	  anledning	  till	  att	  studien	  handlar	  om	  öv-‐
ning	  men	  en	  minst	  lika	  viktig	  anledning	  är	  också	  att	  studien	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  elbas	  
som	  specifikt	  instrument.	  Min	  upplevelse	  är	  att	  det	  finns	  väldigt	  lite	  litteratur	  om	  elbas	  
och	  framförallt	  om	  övning	  för	  detta	  instrument.	  Därför	  tror	  jag	  att	  denna	  studie	  kan	  vara	  
viktig	  inom	  instrument-‐	  och	  ensembleundervisning	  på	  elbas.	  
	  
Föreliggande	  studie	  handlar	  om	  hur	  tre	  yrkesverksamma	  elbasister	  ser	  på	  sin	  övning	  
och	  utveckling	  samt	  vad	  de	  anser	  vara	  av	  vikt	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  som	  elbasister.	  	  

1.2	  PROBLEMFORMULERING,	  SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	  
Under	  min	  studietid	  har	  det	  blivit	  tydligt	  för	  mig	  vilka	  färdigheter	  som	  jag	  bör	  utveckla	  
som	  elbasist	  men	  inte	  hur	  jag	  går	  tillväga	  för	  att	  utveckla	  dem.	  I	  den	  här	  studien	  söker	  
jag	  därför	  utforska	  vilka	  förhållnings-‐	  och	  synsätt	  på	  övning,	  övningsstrategier	  samt	  öv-‐
ningsmetoder	  som	  ingår	  i	  lärandet	  av	  elbasspel.	  Syftet	  är	  att	  belysa	  några	  yrkesverk-‐
samma	  elbasisters	  syn	  på	  sin	  egen	  utveckling	  som	  basister	  och	  dess	  samband	  med	  öv-‐
ning.	  För	  att	  uppnå	  detta	  syfte	  utgår	  jag	  från	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  

1. På	  vilka	  sätt	  beskriver	  tre	  yrkesverksamma	  elbasister	  att	  de	  har	  utvecklat	  sitt	  
spel	  genom	  övning?	  
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2. Vad	  lyfter	  de	  fram	  som	  varandes	  av	  specifik	  vikt	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  som	  ba-‐
sister?	  

	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  studien	  ska	  kunna	  ge	  ett	  bidrag	  till	  instrumentspecifik	  forskning	  
om	  övning	  samt	  inspirera	  utövare	  till	  att	  diskutera	  och	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  varierade	  
erfarenheter	  av	  utveckling	  genom	  övning	  och	  övningsstrategier.	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  litteratur	  och	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  och	  
närliggande	  områden	  samt	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  

2.1	  Litteratur	  och	  forskning	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  i	  korthet	  litteratur	  och	  forskning	  som	  jag	  har	  funnit	  om	  indi-‐
viduell	  instrumentalövning	  ur	  ett	  lite	  mer	  generellt	  perspektiv	  samt	  forskning	  som	  gäl-‐
ler	  specifikt	  för	  övning	  på	  elbas.	  Dessa	  texter	  om	  förhållningssätt,	  strategier	  och	  meto-‐
der	  gällande	  individuell	  övning	  är	  intressanta	  med	  tanke	  på	  mitt	  valda	  syfte	  och	  mina	  
forskningsfrågor	  om	  övning.	  

2.1.1	  Väsentliga	  kunskapskrav	  för	  elbasspel	  	  
Examensarbetet	  Vad	  är	  viktigt	  att	  kunna	  som	  elbasist?	  –	  Fyra	  elbaslärares	  uppfattning	  om	  
vad	  deras	  elever	  bör	  lära	  sig	  är	  författat	  av	  Peter	  Starefeldt	  (2004)	  vid	  musikhögskolan	  i	  
Piteå.	  Arbetet	  beskriver	  uppfattningar	  om	  nödvändiga	  kunskapskrav	  och	  kunskapsom-‐
råden	  för	  elbasister.	  Två	  av	  de	  fyra	  elbaslärarna	  är	  formellt	  musikutbildade	  och	  två	  är	  
icke-‐formellt	  musikutbildade	  varav	  två	  är	  amerikaner	  och	  två	  är	  svenskar.	  Syftet	  med	  
arbetet	  är	  dels	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  formellt	  och	  icke-‐formellt	  
utbildade	  elbaslärare,	  men	  också	  att	  se	  på	  vilka	  sätt	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  ameri-‐
kanska	  och	  svensk	  elbasundervisning.	  	  
	  
Starefeldt	  (2004)	  har	  intervjuat	  de	  fyra	  informanterna	  utifrån	  ett	  antal	  kunskapsområ-‐
den	  som	  han	  anser	  vara	  väsentliga	  dels	  för	  elbasspel	  och	  dels	  för	  elbasundervisning:	  
spelteknik,	  sväng/groove1,	  musikteori,	  notläsning,	  gehör,	  improvisation,	  utvecklande	  av	  
elevens	  personliga	  “röst”,	  upplägg	  av	  undervisning	  för	  elever	  med	  uttalade	  mål	  samt	  
användning	  av	  instruktionsböcker/videos	  i	  undervisning.	  Starefeldt	  påpekar	  att	  det	  
finns	  fler	  aspekter	  än	  de	  han	  valt	  här,	  exempelvis	  sådana	  saker	  som	  att	  ha	  rätt	  kontakter,	  
vara	  tillgänglig	  vid	  rätt	  tidpunkt	  och	  plats	  samt	  känsla	  för	  ljudkvalité.	  
	  
Några	  exempel	  på	  det	  som	  Starefeldt	  (2004)	  sammanfattningsvis	  kommer	  fram	  till	  som	  
varandes	  av	  vikt,	  är	  att	  de	  alla	  fyra	  oavsett	  nationalitet,	  tycker	  att	  utvecklandet	  av	  
sväng/groove	  och	  gehör	  är	  det	  absolut	  viktigaste.	  De	  är	  också	  överens	  om	  att	  musikteo-‐
retiska	  kunskaper	  är	  ett	  viktigt	  område	  men	  de	  skiljer	  sig	  därefter	  åt	  när	  det	  gäller	  not-‐
läsning	  eftersom	  en	  av	  de	  intervjuade	  inte	  betraktar	  det	  som	  något	  nödvändigt.	  Ett	  annat	  
område	  inom	  vilket	  de	  visar	  en	  tydlig	  skillnad	  i	  uppfattning	  gäller	  spelteknik,	  där	  de	  två	  
amerikanska	  elbasisterna	  anser	  att	  slapping2	  är	  en	  viktig	  teknik	  att	  lära	  sig	  medan	  de	  
svenska	  basisterna	  anser	  motsatsen.	  Det	  sistnämnda	  kan	  bero	  på	  att	  musikstilar	  som	  
funk	  och	  soul,	  där	  denna	  spelteknik	  ofta	  nyttjas,	  spelas	  mer	  i	  USA	  än	  i	  Sverige,	  vilket	  bi-‐
drar	  till	  denna	  meningsskiljaktighet.	  

2.1.2	  Principer,	  strategier	  och	  tekniker	  för	  individuell	  övning	  
Robert	  Schenck	  (2000)	  presenterar	  i	  sin	  bok	  Spelrum	  ett	  antal	  övningsprinciper	  och	  öv-‐
ningsstrategier	  i	  kapitlet	  Övning	  -‐	  undervisning	  i	  egna	  händer	  riktade	  till	  både	  utövare	  av	  
musik	  samt	  pedagoger	  som	  undervisar	  i	  musik.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Groove:	  (Eng.)	  Slangord	  som	  betyder	  sväng	  eller	  stuk/karaktär	  (Johansson	  &	  Johansson,	  2006,	  sid.	  150).	  
2	  Slapping:	  (Eng.)	  Funkbasteknik	  som	  innebär	  att	  man	  slår	  strängen	  mot	  greppbrädan	  med	  högerhandens	  
tumme	  (Johansson	  &	  Johansson,	  2006,	  sid.	  158).	  
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Ett	  exempel	  på	  en	  övningsprincip	  som	  Schenck	  (2000)	  tar	  upp	  är	  Stigen	  i	  snön	  som	  byg-‐
ger	  på	  att	  allt	  en	  utövare	  utför,	  vare	  sig	  det	  är	  medvetet	  eller	  omedvetet,	  kommer	  att	  
vara	  enklare	  att	  utföra	  nästa	  gång	  man	  utför	  det.	  Alltså,	  varje	  gång,	  i	  detta	  fall,	  en	  basist	  
övar	  en	  fras	  så	  gör	  han	  eller	  hon	  det	  enklare	  för	  sig	  att	  utföra	  frasen	  på	  samma	  sätt	  nästa	  
gång.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  en	  övningsprincip	  är	  Gallweys	  Jag	  1	  och	  Jag	  2	  där	  Jag	  1	  står	  
för	  den	  medvetna	  och	  analytiska	  delen	  inom	  var	  och	  en	  av	  oss	  och	  Jag	  2	  utgör	  den	  
omedvetna	  delen	  av	  oss	  som	  utför.	  Alltså,	  i	  bästa	  fall	  skapar	  Jag	  1	  förutsättningar	  för	  Jag	  
2	  genom	  att	  fatta	  beslut,	  analysera	  före	  och	  efter	  musicerandet	  medan	  Jag	  2	  utför	  eller	  
“trampar	  upp	  snöstigen”	  under	  övning	  eller	  vid	  framföranden.	  När	  dessa	  två	  delar	  av	  oss	  
själva	  samarbetar	  på	  ett	  bra	  sätt	  möjliggör	  de	  tillfredställande,	  njutbar	  och	  effektiv	  öv-‐
ning.	  Andra	  övningsprinciper	  som	  Schenck	  presenterar	  i	  sitt	  kapitel	  om	  övning	  är	  lust	  
och	  självmotivation,	  medvetenhet,	  anpassning	  samt	  jag-‐kan-‐känslan.	  	  
	  
Vidare	  presenterar	  Schenck	  (2000)	  ett	  antal	  övningsstrategier	  att	  tillämpa	  vid	  enskild	  
övning.	  Att	  öva	  långsamt	  och	  förenklat	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  strategi	  där	  syftet	  är	  
att	  musicera	  med	  särskilt	  god	  kvalitet	  och	  således	  “trampa	  upp”	  önskade	  stigar	  på	  vägen	  
till	  det	  önskade	  resultatet.	  En	  annan	  strategi	  är	  mental	  övning	  som	  ger	  instrumentalis-‐
ten	  eller	  vokalisten	  möjlighet	  till	  muskelpaus	  men	  som	  samtidigt	  förbättrar	  koncentrat-‐
ionsförmågan	  genom	  att	  man	  föreställer	  sig	  musiken.	  Ytterligare	  en	  strategi	  som	  presen-‐
teras	  är	  kreativ	  övning	  där	  improvisation	  utgör	  ett	  viktigt	  inslag	  och	  som	  är	  ett	  sätt	  att	  
tillägna	  sig	  ett	  musikaliskt	  material.	  Övriga	  övningsstrategier	  som	  presenteras	  är:	  gör	  
det	  roligt,	  kortsiktiga	  och	  långsiktiga	  mål,	  uppvärmning,	  kvantitet	  och	  kvalitet	  samt	  
överkompensation.	  
	  
I	  kapitlet	  Strategies	  for	  individual	  practice	  i	  Musical	  Excellence	  -‐	  Strategies	  and	  techniques	  
to	  enhance	  performance	  författat	  av	  Harald	  Jørgensen	  (2004)	  beskriver	  denne	  olika	  till-‐
vägagångssätt	  för	  att	  effektivisera	  individuell	  övning	  för	  alla	  övande	  instrumentalister,	  
från	  novis	  till	  professionell	  musiker.	  Jørgensen	  påpekar	  att	  alla	  utövare	  på	  högre	  nivå	  
har	  individuella	  tillvägagångssätt	  och	  synsätt	  för	  att	  effektivisera	  sin	  övning	  eftersom	  
utövarna	  övar	  för	  att	  befästa	  sina	  individuella	  styrkor	  och	  eliminera	  sina	  individuella	  
svagheter.	  Varje	  uppgift,	  person	  och	  sammanhang	  måste	  tas	  i	  åtanke	  när	  man	  reflekterar	  
över	  användningen	  av	  strategier	  menar	  Jørgensen.	  	  
	  
Inledningsvis	  presenterar	  Jørgensen	  (2004)	  två	  övergripande	  tillvägagångssätt	  för	  att	  
effektivisera	  instrumentalistens	  övning.	  Den	  första	  är	  self-‐teaching	  och	  består	  av	  tre	  fa-‐
ser	  av	  övning	  -‐	  planering	  och	  förberedelse	  av	  övning,	  utförande	  av	  övning	  samt	  obser-‐
vation	  och	  utvärdering	  av	  övning.	  Den	  andra	  strategin	  är	  ett	  mer	  metaforiskt	  tillväga-‐
gångssätt	  som	  benämns	  self-‐regulated	  learning	  och	  består	  av	  tre	  faser	  -‐	  förtänksamhet,	  
prestation/självkontroll	  och	  självreflektion.	  Det	  är	  viktigt	  att	  en	  övande	  instrumentalist	  
har	  en	  uppsättning	  strategier	  som	  denne	  har	  god	  kunskap	  om	  och	  kan	  utnyttja	  i	  sitt	  
övande,	  vilket	  Jørgensen	  beskriver	  på	  följande	  vis:	  
	  

Every	  practitioner	  -‐	  from	  the	  student	  to	  the	  professional	  musician	  -‐	  must	  have	  
a	  thorough	  knowledge	  of	  his	  or	  her	  repertory	  of	  strategies	  and	  must	  be	  able	  to	  
control,	  regulate,	  and	  expliot	  this	  repertory.	  	  (Jørgensen,	  2004,	  sid.	  87)	  

	  
I	  citatet	  ovan	  framkommer	  Jørgensens	  betoning	  på	  kunskaper	  om	  det	  individuella	  övan-‐
det	  och	  en	  antydan	  till	  vikten	  av	  noggrannhet	  vid	  övning	  oavsett	  om	  instrumentalisten	  
är	  elev	  eller	  professionell	  musikutövare.	  Vidare	  presenterar	  Jørgensen	  en	  rad	  strategier	  
och	  frågeställningar	  utifrån	  de	  två	  övergripande	  tillvägagångssätten	  och	  dess	  faser	  som	  
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kan	  överföras	  till	  individuellt	  övande.	  Han	  beskriver	  dock	  ett	  antal	  fler	  strategier	  och	  
frågeställningar	  för	  övningstillfället	  med	  teman	  eller	  principer	  för	  övning	  såsom	  urval	  
och	  organisering,	  övergripande	  målsättningar	  och	  delmål,	  behandling	  av	  tidsaspekten,	  
mental	  kontra	  fysisk	  övning,	  behärskning	  av	  helhet	  kontra	  delar	  i	  musik,	  behärskning	  av	  
komplicerad	  musik,	  fördelning	  av	  övningstid,	  förberedelse	  av	  framträdande	  samt	  utvär-‐
dering	  av	  övning.	  
	  
I	  artikeln	  Practice	  Makes	  Perfect	  vill	  Robert	  Rawlins	  (2004)	  lyfta	  fram	  behovet	  av	  öv-‐
ningstekniker	  och	  övningsmetoder	  för	  att	  effektivisera	  musikstudenters	  enskilda	  öv-‐
ning,	  eftersom	  lärare	  sällan	  lär	  ut	  till	  sina	  elever	  hur	  de	  ska	  gå	  tillväga	  vid	  övning	  eller	  
ens	  frågar	  hur	  de	  övar.	  I	  artikeln	  presenteras	  ett	  antal	  frågeställningar	  om	  övningsme-‐
toder	  och	  övningsstrategier	  samt	  en	  rad	  förslag	  på	  förhållningssätt,	  metoder	  och	  strate-‐
gier	  hämtade	  från	  Rawlins	  egen	  erfarenhet	  samt	  från	  hans	  möten	  med	  kolleger	  och	  lä-‐
rare	  under	  sina	  år	  som	  utövare.	  Rawlins	  menar	  att	  ett	  sätt	  att	  gå	  tillväga	  på	  vid	  övning	  
av	  ett	  svårt	  stycke/låt	  är	  att	  dela	  in	  musiken	  i	  mindre	  delar	  så	  att	  dessa	  blir	  mer	  över-‐
komliga.	  Delarnas	  storlek	  kan	  variera	  beroende	  på	  musikstyckets	  svårighetsgrad	  och	  
varje	  del	  bör	  spelas	  i	  ett,	  för	  övningens	  skull,	  behagligt	  tempo	  för	  att	  gradvis	  ökas.	  Ytter-‐
ligare	  en	  metod	  för	  att	  arbeta	  med	  svåra	  passager	  i	  ett	  musikstycke	  är	  att	  spela	  styck-‐
et/låten	  i	  sin	  helhet	  och	  när	  de	  svårare	  passagerna	  dyker	  upp,	  repetera	  dessa	  separat.	  
Rawlins	  framhåller	  koncentration	  och	  mental	  övning	  som	  oerhört	  viktiga	  delar	  i	  utveckl-‐
ingen	  vid	  inlärning;	  när	  vi	  fokuserar	  blir	  vi	  bättre	  vilket	  kan	  göras	  genom	  att	  variera	  öv-‐
ningen	  på	  delar	  i	  musikstycket	  eller	  byta	  musikstycke	  innan	  förlust	  av	  fokus	  eller	  oin-‐
tresse	  träder	  in.	  Allt	  som	  stimulerar	  vårt	  intresse	  och	  vår	  motivation	  vid	  övning	  betrak-‐
tas	  som	  positivt.	  
	  
Leder	  olika	  övningsmetoder	  till	  högre	  teknisk	  nivå	  på	  instrumentet?	  Tillhör	  olika	  instu-‐
deringsmetoder	  olika	  sorters	  musik?	  Är	  vissa	  förhållningsätt	  till	  övning	  bättre	  för	  vissa	  
utövare	  än	  för	  andra?	  Enligt	  Rawlins	  (2004)	  finns	  det	  inget	  absolut	  svar	  på	  dessa	  frågor,	  
ingen	  övningsmetod	  eller	  övningsstrategi	  fungerar	  på	  allt	  eller	  för	  alla	  musikutövare,	  
utan	  utövaren	  måste	  själv	  finna	  ut	  det	  förhållningsätt,	  metod	  eller	  strategi	  för	  övning	  
som	  fungerar	  för	  denne.	  Detta	  börjar	  tidigt	  i	  instrumentinlärningen	  för	  varje	  utövare	  då	  
till	  exempel	  en	  lärare	  ger	  förslag	  på	  tillvägagångsätt	  eller	  utövaren	  lär	  sig	  öva	  från	  andra	  
instrumentalister,	  därefter	  görs	  ett	  val	  av	  tillvägagångsätt	  som	  fungerar	  för	  utövaren,	  
och	  med	  tiden	  utvecklas	  så	  egna	  övningsvanor.	  
	  
För	  Rawlins	  (2004)	  har	  de	  tekniker	  han	  funnit	  genom	  erfarenhet	  och	  som	  presenteras	  i	  
artikeln	  varit	  väldigt	  effektiva,	  men	  han	  poängterar	  också	  att	  det	  finns	  fler	  tillvägagångs-‐
sätt	  för	  att	  öva	  effektivt.	  Studenter	  och	  musikutövare	  bör	  uppmuntras	  att	  testa	  nya	  till-‐
vägagångsätt,	  övningsmetoder	  och	  övningsstrategier	  när	  det	  kan	  vara	  till	  hjälp	  för	  dem.	  
	  
Lära	  att	  öva	  är	  ett	  examensarbete	  skrivet	  av	  Desiree	  Unger	  (2009)	  vid	  Musikhögskolan	  
Ingesund.	  Unger	  undersöker	  i	  sitt	  arbete	  i	  vilken	  ålder	  en	  elev	  börjar	  öva,	  hur	  eleven	  lär	  
sig	  öva	  samt	  vilka	  orsaker	  det	  finns	  till	  att	  lära	  sig	  att	  öva,	  för	  vems	  skull	  det	  är	  eleven	  
övar	  och	  vad	  eleven	  behöver	  lära	  sig	  för	  att	  kunna	  vara	  självständig	  i	  sin	  övning.	  Syftet	  
med	  dessa	  frågeställningar	  är	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  stämmer	  att	  elever	  lär	  sig	  öva	  sent	  i	  
sin	  musikutbildning	  samt	  att	  belysa	  lärarens	  funktion	  och	  tidsaspekten	  i	  processen.	  Uti-‐
från	  ett	  instrumentlärarperspektiv	  söker	  Unger	  kartlägga	  olika	  vägar	  till	  lärandet	  samt	  
finna	  gemensamma	  nämnare	  för	  svårigheter	  med	  övning	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  elever	  att	  
finna	  motivation	  och	  lösningar.	  
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I	  examensarbetet	  har	  Unger	  (2009)	  valt	  att	  intervjua	  elva	  musikhögskolestudenter	  från	  
olika	  musikhögskolor	  i	  Sverige	  som	  studerar	  på	  både	  jazzlinje	  och	  klassisk	  linje.	  Infor-‐
manterna	  i	  Ungers	  undersökning	  är	  således	  hemmahörande	  i	  olika	  delar	  av	  Sverige,	  men	  
studerar	  på	  likartade	  utbildningar	  i	  olika	  årskurser.	  I	  urvalet	  har	  också	  Unger	  eftersträ-‐
vat	  jämn	  könsfördelning.	  Unger	  använder	  sig	  här	  av	  strukturerade	  intervjuer	  av	  enkät-‐
karaktär	  där	  dock	  en	  del	  frågor	  uppges	  vara	  relativt	  öppna.	  	  
	  
Det	  resultat	  som	  Ungers	  undersökning	  visar	  är	  att	  de	  flesta	  informanterna	  började	  öva	  
medvetet	  på	  sitt	  instrument	  i	  sena	  tonåren	  eller	  tidiga	  tjugoårsåldern	  samt	  att	  de	  fick	  
god	  hjälp	  av	  en	  lärare.	  Dock	  påpekas	  att	  hjälpen	  var	  bättre	  högre	  upp	  i	  åldrarna	  än	  den	  
hjälp	  som	  informanterna	  fick	  i	  yngre	  åldrar	  som	  nybörjare.	  Det	  framkommer	  också	  att	  
åldern	  var	  avgörande	  för	  vems	  skull	  de	  spelade;	  i	  yngre	  åldrar	  övade	  de	  för	  sin	  lärares	  
och	  föräldrars	  skull	  samt	  för	  det	  sociala	  sammanhanget,	  men	  när	  informanterna	  hade	  
nått	  högre	  ålder	  och	  kommit	  längre	  i	  sin	  musikskolning	  så	  visar	  undersökningen	  att	  de	  
ägnade	  sig	  mer	  åt	  övning	  för	  sin	  egen	  skull	  än	  för	  andras	  skull.	  I	  fråga	  om	  vad	  som	  be-‐
hövs	  för	  att	  lära	  sig	  att	  öva	  menar	  informanterna	  att	  det	  handlar	  om	  personlig	  mognad,	  
att	  tillskaffa	  sig	  självdisciplin,	  att	  vara	  beslutsam	  och	  fokuserad	  men	  också	  att	  ha	  förut-‐
sättningar	  att	  ha	  spelat	  länge	  så	  att	  det	  känns	  naturligt	  och	  roligt	  att	  spela.	  Unger	  finner	  
utifrån	  sitt	  arbete	  stöd	  för	  sin	  hypotes	  att	  medveten	  övning	  kommer	  sent	  i	  åldrarna.	  
	  
För	  att	  öva	  effektivt	  behövs	  kunskap	  om	  hur	  man	  övar.	  Utifrån	  denna	  tes	  har	  Steve	  Oare	  
(2011)	  skrivit	  sin	  forskningsartikel	  Practice	  Education:	  Teaching	  Instrumentalists	  to	  
Practice	  Effectively	  publicerad	  i	  tidskriften	  Music	  Educators	  Journal.	  Oares	  syfte	  med	  stu-‐
dien	  är	  att	  beskriva	  instrumentalelevers	  beslutsprocesser	  under	  individuell	  övning	  var-‐
för	  studien	  riktar	  sig	  till	  instrumentallärare	  och	  deras	  undervisning	  i	  individuell	  övning	  
med	  nybörjarelever.	  	  
	  
Oares	  (2011)	  studie	  är	  gjord	  tillsammans	  med	  ett	  antal	  instrumentalelever	  med	  olika	  
huvudinstrument	  från	  olika	  årskurser.	  Eleverna	  filmades	  först	  var	  och	  en	  under	  ett	  tjugo	  
minuter	  långt	  övningspass	  som	  därefter	  följdes	  av	  en	  intervju	  där	  eleverna	  fick	  se	  öv-‐
ningspasset	  som	  hade	  spelats	  in	  och	  reflektera	  över	  sitt	  arbetssätt.	  Med	  hjälp	  av	  analys	  
av	  materialet	  har	  Oare	  skapat	  en	  modell	  för	  effektiv	  övning.	  De	  fyra	  komponenter	  som	  
modellen	  infattar	  är	  motivation	  till	  övning,	  mål	  för	  övandet,	  repertoar	  av	  övningsstrate-‐
gier	  samt	  val	  av	  lämplig	  övningsstrategi	  och	  till	  sist	  utvärdering.	  	  
	  
För	  att	  stimulera	  motivation	  vid	  övning	  behövs	  målsättningar	  för	  övningen.	  Nybörjare	  
som	  övar	  endast	  för	  att	  uppnå	  en	  viss	  övningstid	  snarare	  än	  att	  öva	  för	  att	  uppnå	  för-‐
bättring	  missar	  att	  sätta	  upp	  mål	  för	  sin	  övning,	  menar	  Oare	  (2011).	  De	  unga	  utövare	  
och	  instrumentelever	  som	  inte	  sätter	  upp	  mål	  för	  sin	  övning	  eller	  inte	  vet	  hur	  de	  ska	  
sätta	  upp	  mål,	  kommer	  troligtvis	  inte	  att	  kunna	  utveckla	  effektiva	  övningsstrategier.	  Vid	  
målsättning	  är	  det	  viktigt	  att	  definiera	  vad	  som	  skall	  uppnås,	  vad	  som	  behöver	  göras	  för	  
att	  uppnå	  målet	  och	  ange	  kriterier	  för	  när	  målet	  är	  uppnått.	  När	  en	  instrumentalelev	  
eller	  nybörjare	  förstår	  hur	  man	  automatiserar	  motoriska	  kunskaper	  och	  hur	  man	  tillför-‐
skaffar	  sig	  nödvändig	  information	  vid	  övning,	  kan	  denne	  tillämpa	  lämplig	  strategi	  vid	  en	  
given	  uppgift.	  En	  nyckelkomponent	  vid	  individuellt	  lärande	  är	  självutvärdering,	  vilket	  
ger	  utövaren	  en	  slags	  feedback	  som	  kan	  mana	  denne	  till	  att	  sätta	  upp	  nya	  mål	  för	  sin	  
övning.	  Ett	  sätt	  att	  praktisera	  självutvärdering	  är	  att	  skriva	  ner	  sina	  målsättningar	  med	  
övningen	  och	  utvärdera	  sina	  övningspass	  i	  övningsdokument.	  	  
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2.1.3	  Öva	  improvisation	  
I	  examensarbetet	  Improvisation	  i	  fokus	  –	  Övning	  av	  improvisation	  i	  jazzmusik	  strävar	  Pe-‐
der	  Waern	  (2011)	  efter	  att	  undersöka	  hur	  jazzmusiker	  arbetar	  med	  övning.	  Frågeställ-‐
ningen	  lyder:	  Går	  det	  att	  öva	  på	  improvisation	  och	  hur	  kan	  man	  öva	  på	  improvisation	  i	  
så	  fall?	  Waern	  har	  förhoppning	  om	  att	  undersökningen	  ska	  bidra	  till	  fler	  undersökningar	  
om	  improvisation	  och	  om	  övning	  i	  improvisation.	  
	  
Waerns	  (2011)	  undersökning	  utgår	  från	  intervjuer	  med	  två	  professionella,	  svenska	  
jazzmusiker	  som	  också	  arbetar	  som	  pedagoger.	  En	  av	  musikerna	  är	  el-‐gitarrist	  och	  den	  
andra	  är	  saxofonist.	  Utifrån	  sin	  förförståelse	  och	  analyser	  presenterar	  Waern	  tre	  kon-‐
kreta	  metoder	  för	  övning	  av	  improvisation:	  tidsbestämd	  improvisation,	  analys	  av	  in-‐
spelningar	  samt	  förutbestämda	  begränsningar.	  Att	  tidsbestämma	  en	  improvisation	  in-‐
nebär	  att	  musikern	  sätter	  en	  timer	  på	  ett	  visst	  antal	  minuter	  för	  att	  sedan	  improvisera	  
under	  det	  bestämda	  tidsförloppet,	  antingen	  helt	  fritt	  eller	  över	  en	  låt	  alternativt	  ett	  te-‐
matiskt	  material.	  Att	  analysera	  inspelning	  innebär	  att	  musikern	  spelar	  in	  sina	  improvi-‐
sationer	  under	  ett	  övningspass	  för	  att	  i	  efterhand	  lyssna	  på	  dem	  och	  reflektera	  samt	  ana-‐
lysera	  det	  som	  spelats.	  Att	  förutbestämma	  begränsningar	  är	  en	  metod	  för	  att	  bryta	  de	  
invanda	  mönster	  som	  improvisatören	  kan	  hamna	  i,	  samt	  öka	  kreativiteten	  inom	  ett	  litet	  
musikaliskt	  område.	  
	  
Waern	  (2011)	  finner	  i	  undersökningen	  att	  de	  båda	  informanterna	  generellt	  delar	  upp-‐
fattning	  om	  övning	  och	  hur	  presenterade	  metoder	  kan/bör	  tillämpas.	  Båda	  informan-‐
terna	  hävdar	  att	  övning	  bör	  ske	  i	  ett	  helhetsperspektiv	  snarare	  än	  att	  fokusera	  på	  detal-‐
jer,	  vilket	  motsäger	  delar	  av	  undersökningens	  bakgrundsforskning.	  Slutsatsen	  blir	  att	  
det	  troligtvis	  inte	  finns	  endast	  en	  utan	  flera	  tillvägagångssätt	  att	  bemästra	  improvisat-‐
ion.	  

2.1.4	  Lärarens	  roll	  
I	  examensarbetet	  Vad	  men	  inte	  hur	  –	  Musikstudenters	  syn	  på	  huvudinstrumentlärarens	  
betydelse	  för	  det	  egna	  övandet	  strävar	  Christian	  Nilsson	  och	  Erika	  Risinger	  (2009)	  efter	  
att	  ta	  reda	  på	  hur	  en	  lärare	  kan	  hjälpa	  sin	  elev	  till	  ett	  mer	  effektivt	  övande	  och	  hur	  synen	  
är	  på	  övning	  inom	  den	  högre	  musikutbildningens	  institutionskultur.	  För	  musikstudenter	  
innebär	  utbildningen	  mycket	  tid	  för	  enskild	  övning	  och	  hur	  denna	  övningstid	  utnyttjas	  
är	  av	  stor	  betydelse	  för	  den	  studerande.	  Genom	  sin	  studie	  vill	  Nilsson	  och	  Risinger	  be-‐
lysa	  behovet	  av	  en	  effektiv	  och	  individualiserad	  övningspedagogik	  inom	  högre	  musikut-‐
bildningar.	  
	  
Studien	  är	  gjord	  på	  Göteborgs	  universitet	  och	  är	  en	  kvalitativ	  undersökning	  med	  semi-‐
strukturerade	  intervjuer	  av	  sex	  stycken	  musikstudenter	  på	  en	  kandidatutbildning.	  Nils-‐
son	  och	  Risinger	  (2009)	  har	  till	  dessa	  intervjuer	  valt	  ut	  två	  studenter	  med	  inriktning	  
världsmusik,	  två	  studenter	  med	  inriktning	  improvisationsmusik,	  en	  student	  med	  inrikt-‐
ning	  klassisk	  musik	  samt	  en	  student	  med	  inriktning	  kyrkomusik.	  Nilsson	  och	  Risinger	  
finner	  att	  samtliga	  informanter	  ser	  sig	  själva	  som	  ansvariga	  för	  sin	  utveckling	  och	  att	  
lärarens	  roll	  är	  att	  vara	  inspirerande	  genom	  sina	  erfarenheter	  och	  förmedling	  av	  verktyg	  
för	  fortsatt	  utveckling.	  Det	  som	  möjliggör	  detta	  är	  till	  exempel	  ett	  kreativt,	  öppet	  och	  
tryggt	  arbetsklimat	  samt	  att	  läraren	  hjälper	  studenterna	  att	  finna	  sina	  styrkor	  och	  svag-‐
heter.	  Övning	  anses	  nödvändig	  för	  utveckling	  och	  motivation	  är	  nödvändigt	  för	  att	  öva	  
samtidigt	  som	  den	  har	  individuell	  karaktär,	  vilket	  gör	  att	  läraren	  också	  behöver	  vara	  
lyhörd	  för	  studenten	  och	  dennes	  önskemål.	  



	   12	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I	  Detta	  avsnitt	  presenteras	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  Som	  ram	  för	  analys	  och	  
tolkning	  av	  det	  insamlade	  intervjumaterialet	  används	  i	  detta	  fall	  hermeneutik.	  Främst	  är	  
det	  boken	  Tolkning,	  förståelse	  och	  vetande:	  Hermeneutik	  i	  teori	  och	  praktik	  skriven	  av	  
Per-‐Johan	  Ödman	  (2007),	  som	  fungerar	  som	  utgångspunkt.	  	  	  	  
	  
Ordet	  hermeneutik	  härstammar	  delvis	  från	  det	  grekiska	  verbet	  hermeneuein	  som	  på	  
svenska	  kan	  översätts	  till	  att	  tolka.	  Dock	  är	  det	  antika	  grekiska	  ordet	  mer	  mångtydigt	  än	  
den	  nämnda	  översättningen	  eftersom	  hermeneutik	  i	  antikens	  Grekland	  också	  hade	  att	  
göra	  med	  tecken,	  tydning,	  råd	  och	  maning	  (Ödman,	  2007).	  	  
	  
Under	  den	  grekiska	  antiken	  fanns	  orakel	  vilka	  fungerade	  som	  gudarnas	  språkrör	  mellan	  
gudar	  och	  människor.	  De	  som	  tolkade	  och	  förmedlade	  oraklens	  ofta	  dunkla	  budskap	  
från	  gudarna	  till	  människorna,	  var	  orakelpräster.	  Deras	  tolkning	  och	  tydning	  av	  bud-‐
skapen	  var	  avsedda	  att	  djupt	  beröra	  och	  gripa	  tag	  i	  människors	  liv	  och	  förståelsen	  av	  
dem	  skulle	  därför	  kunna	  ge	  mottagaren	  ett	  nytt	  livsförändrande	  perspektiv	  på	  tillvaron.	  
Det	  går	  att	  se	  tydliga	  kopplingar	  mellan	  dagens	  hermeneutiker	  och	  antikens	  orakelpräs-‐
ter	  då	  det	  gäller	  tolkning	  och	  tydning	  av	  dunkla	  budskap	  och	  tecken	  (Ödman,	  2007).	  
	  
Ödman	  (2007)	  beskriver	  två	  hermeneutiska	  grundbegrepp	  som	  är	  relevanta	  för	  denna	  
studie,	  att	  tolka	  och	  att	  förstå,	  vilket	  faller	  sig	  naturligt	  för	  oss	  människor	  när	  vi	  oriente-‐
rar	  oss	  genom	  våra	  liv	  och	  när	  vi	  uppfattar	  vår	  omvärld:	  
	  

Att	  tolka	  är	  att	  ange	  betydelse.	  Det	  gör	  att	  vi	  när	  vi	  inte	  omedelbart	  förstår	  
verklighet	  vi	  är	  delaktiga	  i,	  när	  förförståelsen	  inte	  räcker	  till	  …	  Tolkandet	  är	  en	  
odelbar	  akt	  som	  består	  i	  att	  vi	  frilägger	  och	  tilldelar	  mening	  åt	  det	  som	  tolkas.	  
(Ödman,	  2007,	  sid.	  71)	  

	  
Vi	  ger	  alltså	  mening	  och	  betydelse	  genom	  tolkning	  av	  ett	  objekt,	  en	  handling	  eller	  en	  text	  
och	  så	  vidare,	  då	  vi	  saknar	  förståelse	  för	  tolkningsobjektet	  eller	  kunskap	  om	  det,	  enligt	  
Ödman.	  Genom	  att	  tolka	  ett	  objekt	  ger	  vi	  det	  mening	  och	  utvecklar	  nya	  kunskaper	  om	  
det	  som	  tolkas.	  
	  
En	  hermeneutisk	  cirkel	  är	  ett	  begrepp	  inom	  hermeneutik	  som	  innebär	  att	  uttolkaren	  
pendlar	  mellan	  del	  och	  helhet	  under	  processen	  att	  tolka	  ett	  objekt.	  Begreppet	  introduce-‐
rades	  av	  Friedrich	  Ast	  (1778-‐1841)	  och	  Friedrich	  Schleiermacher	  (1768-‐1834)	  och	  kan	  
ses	  som	  en	  bild	  för	  hur	  tänkande,	  förståelse	  och	  tolkning	  fungerar	  (Ödman,	  2007).	  När	  vi	  
tolkar	  ser	  vi	  sällan	  helheten,	  därför	  vill	  vi	  gärna	  försöka	  förstå	  mindre	  delar	  av	  det	  vi	  
tolkar	  som	  sedan	  tillsammans	  bildar	  en	  större	  helhet	  och	  därmed	  ökar	  förståelsen.	  Vi	  
kan	  likna	  processen	  vid	  ett	  pussel,	  det	  vill	  säga,	  vi	  börjar	  planlöst	  och	  utan	  att	  se	  helhet-‐
en	  och	  pusslar	  därefter	  ihop	  enskilda	  bitar	  som	  så	  småningom	  bildar	  mindre	  helheter	  
och	  som	  i	  sin	  tur	  bildar	  större	  helheter	  tills	  vi	  har	  hela	  pusslet	  är	  klart.	  Enligt	  Ödman	  
pendlar	  vi	  således	  mellan	  att	  se	  de	  små	  bitarna	  samtidigt	  som	  vi	  försöker	  få	  dem	  att	  
passa	  in	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  
	  
En	  viktig	  del	  av	  förståelseprocessen	  är	  frågandet.	  Enligt	  Hans-‐Georg	  Gadamer	  (1900-‐
2002)	  är	  det	  öppna	  frågandets	  princip	  viktigt	  när	  vi	  fördjupar	  oss	  i	  en	  text,	  tolkar	  en	  in-‐
tervju	  eller	  försöker	  begripa	  oss	  på	  en	  samhällsföreteelse	  (Ödman,	  2007).	  För	  att	  kunna	  
tillämpa	  denna	  princip	  behöver	  vi	  först	  och	  främst	  inse	  vår	  egen	  brist	  på	  kunskap.	  Detta	  
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gör	  att	  vi	  riskerar	  att	  förändras	  med	  den	  information	  vi	  får	  av	  svaret	  som	  ges	  men	  är	  
också	  en	  förutsättning	  för	  att	  undersökningsobjekt	  får	  en	  möjlighet	  att	  tala	  fritt	  och	  på	  
sitt	  eget	  vis.	  För	  det	  andra	  gäller	  det	  att	  försöka	  hitta	  frågor	  utifrån	  undersökningsobjek-‐
tet	  som	  kan	  leda	  oss	  fram	  i	  sökandet	  av	  nya	  aspekter	  i	  det	  vi	  studerar.	  De	  frågor	  som	  
undersökningsobjektet	  ger	  oss	  försöker	  vi	  besvara	  med	  våra	  tolkningar.	  Processen	  som	  
sker	  utifrån	  denna	  princip	  beskriver	  Ödman	  på	  följande	  vis:	  
	  

De	  frågor	  vi	  själva	  till	  en	  början	  ställer	  är	  ofta	  felaktiga	  och	  klumpiga.	  Men	  de	  
ger	  riktning	  för	  sökandet,	  som	  sedan	  kan	  ändra	  kurs	  i	  och	  med	  att	  nya	  
aspekter	  på	  undersökningsobjektet	  träder	  fram.	  (Ödman,	  2007,	  sid.106)	  

	  
Vi	  inleder	  alltså	  vårt	  sökande	  efter	  nya	  kunskaper	  om	  ett	  undersökningsobjekt	  med	  frå-‐
gor	  ställda	  utifrån	  okunskap,	  men	  genom	  dessa	  frågor	  kan	  vi	  finna	  vägar	  till	  nya	  kun-‐
skaper	  om	  objektet.	  Det	  finns	  ingen	  tydlig	  startpunkt	  eller	  slut	  på	  tolkningsprocessen,	  
det	  går	  inte	  heller	  att	  se	  tolkning	  som	  färdig	  eller	  slutgiltig	  då	  vi	  kommer	  att	  omtolka	  och	  
omformulera	  oss	  under	  livets	  gång	  (Ödman,	  2007).	  



	   14	  

3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  forskningsmetod	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  Här	  
presenteras	  också	  hur	  studien	  genomförts,	  hur	  informanterna	  valts	  ut	  samt	  hur	  det	  in-‐
samlade	  materialet	  har	  bearbetats	  och	  analyserats.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
För	  denna	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  intervjuer	  som	  undersökningsmetod	  då	  
det	  här	  finns	  en	  strävan	  efter	  att	  finna	  en	  djupare	  förståelse	  för	  informanternas	  tankar	  
och	  resonemang	  om	  sin	  egen	  övning	  och	  utveckling.	  I	  och	  med	  detta	  har	  jag	  valt	  att	  utgå	  
från	  boken	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  av	  Steinar	  Kvale	  (2009).	  Kvale	  skriver	  att:	  

	  
Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  söker	  förstå	  världen	  från	  undersöknings-‐
personernas	  synvinkel,	  utveckla	  mening	  ur	  deras	  erfarenheter,	  avslöja	  deras	  
levda	  värld	  som	  den	  var	  de	  vetenskapliga	  förklaringarna.	  (Kvale,	  2009,	  sid.	  
17)	  

	  
Citatet	  ovan	  beskriver	  det	  jag	  strävar	  efter	  här	  i	  denna	  studie,	  det	  vill	  säga	  att	  från	  in-‐
formanternas	  synvinkel	  få	  ta	  del	  av	  deras	  uppfattningar	  och	  resonemang	  om	  sin	  egen	  
övning.	  Genom	  medvetet	  valda	  frågor,	  utifrån	  mitt	  syfte	  och	  mina	  forskningsfrågor,	  är	  
avsikten	  att	  utforska	  just	  detta.	  
	  
För	  att	  kunna	  använda	  medvetet	  valda	  frågor	  utgår	  jag	  från	  en	  halvstrukturerad	  inter-‐
vju.	  Syftet	  med	  en	  halvstrukturerad	  intervju	  är	  att	  finna	  beskrivningar	  av	  den	  intervjua-‐
des	  livsvärld	  för	  att	  tolka	  innehållet	  i	  vad	  som	  beskrivs.	  En	  intervju	  kan	  liknas	  vid	  ett	  
samtal	  men	  är,	  till	  skillnad	  från	  det	  mer	  spontana	  vardagssamtalet,	  strukturerad	  och	  har	  
ett	  syfte	  och	  är	  ett	  sätt	  för	  forskaren	  att	  skaffa	  sig	  beprövade	  kunskaper	  genom	  väl	  valda	  
frågor	  och	  ett	  lyhört	  sinne	  (Kvale,	  2009).	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
Detta	  avsnitt	  innehåller	  en	  motivering	  av	  mitt	  val	  av	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  
samt	  urval	  av	  informanter,	  beskrivning	  av	  datainsamling,	  bearbetning	  och	  analys,	  etiska	  
överväganden	  och	  giltighet	  och	  tillförlitlighet.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Valet	  av	  intervju	  som	  metod	  föll	  sig	  naturligt	  redan	  i	  studiens	  inledningsskede	  eftersom	  
målet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  elbasister	  tänker	  och	  resonerar	  om	  sin	  övning.	  Till	  skillnad	  
från	  enkätundersökning	  som	  hade	  gett	  ytliga	  beskrivningar	  så	  ansåg	  jag	  att	  intervjun	  
som	  bättre	  lämpad	  för	  att	  kunna	  erhålla	  mer	  djupare	  beskrivningar.	  Till	  en	  början	  var	  
även	  målet	  att	  analysera	  det	  videoinspelade	  material	  som	  gjordes	  efter	  varje	  intervju	  
där	  informanterna	  fick	  demonstrera	  övningar	  eller	  musikaliska	  moment	  som	  de	  fann	  
viktiga,	  hade	  övat	  på	  eller	  någon	  gång	  hade	  övat	  på.	  Det	  visade	  sig	  dock	  vara	  ett	  alltför	  
övermäktigt	  arbete	  att	  analysera	  dessa	  inspelningar	  för	  denna	  studie,	  så	  därför	  har	  jag	  
här	  valt	  att	  analysera	  endast	  intervjuerna.	  	  	  

3.2.2	  Urval	  
I	  den	  här	  studien	  har	  jag	  valt	  att	  intervjua	  tre	  elbasister	  med	  vardera	  ca	  20-‐25	  års	  erfa-‐
renhet	  som	  verksamma	  musiker.	  Dessa	  tre	  är	  dessutom	  verksamma	  pedagoger	  på	  gym-‐
nasieskole-‐,	  folkhögskole-‐	  och/eller	  musikhögskolenivå.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  valde	  



	   15	  

just	  dessa	  personer	  beror	  på	  att	  de	  verkar	  i	  varierande	  musikaliska	  sammanhang	  och	  att	  
de	  var	  lättillgängliga	  för	  mig	  att	  få	  kontakt	  med.	  Två	  av	  elbasisterna	  kände	  jag	  sedan	  ti-‐
digare	  till	  väl	  och	  det	  var	  för	  mig	  enkelt	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  dem,	  den	  tredje	  kom	  
jag	  i	  kontakt	  med	  via	  den	  skola	  som	  denne	  innehar	  en	  lärartjänst	  på.	  Alla	  tre	  är	  män,	  
vilket	  beror	  på	  att	  instrumentgruppen	  elbasister	  är	  starkt	  dominerad	  av	  män	  varför	  det	  
har	  varit	  svårt	  för	  mig	  att	  finna	  en	  kvinnlig	  elbasist	  som	  också	  är	  verksam	  musiker.	  Det	  
ska	  också	  tilläggas	  att	  de	  flesta	  elbasister	  jag	  har	  eftersökt	  har	  generellt	  sett	  varit	  svåra	  
att	  finna	  kontaktuppgifter	  på	  då	  jag	  inte	  funnit	  dem	  som	  yrkesverksamma	  på	  någon	  
skola	  som	  lärare	  eller	  pedagoger.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  de	  informanter	  
som	  intervjuades	  i	  denna	  studie:	  
	  
Informant	  1:	  
Informant	  1	  är	  45	  år	  och	  har	  varit	  verksam	  som	  musiker	  i	  20	  år	  och	  beskriver	  sin	  musi-‐
kaliska	  hemvist	  i	  rock,	  pop	  och	  jazz.	  
	  
Informant	  2:	  
Informant	  2	  är	  53	  år	  och	  har	  varit	  verksam	  som	  musiker	  i	  25	  år	  och	  beskriver	  folkmusik	  
som	  sin	  musikaliska	  hemvist.	  
	  
Informant	  3:	  
Informant	  3	  är	  48	  år	  och	  har	  varit	  verksam	  som	  musiker	  i	  20	  år	  och	  beskriver	  sin	  musi-‐
kaliska	  hemvist	  i	  ”musik	  som	  är	  bra”.	  
	  
Alla	  de	  tre	  informanterna	  arbetar	  också	  som	  elbas-‐	  och/eller	  ensemblelärare	  på	  musik-‐
gymnasium,	  folkhögskola	  med	  musiklinje	  och/eller	  musikhögskola.	  Jag	  har	  valt	  att	  avi-‐
dentifiera	  dem	  så	  att	  de	  inte	  upplever	  sig	  utpekade	  på	  grund	  av	  sina	  åsikter	  i	  ämnet.	  Ge-‐
nom	  avidentifieringen	  har	  jag	  valt	  att	  benämna	  informanterna	  informant	  1,	  2	  eller	  3.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Den	  första	  intervjun	  genomfördes	  i	  mitt	  eget	  övningsrum	  på	  en	  musikhögskola,	  den	  
andra	  intervjun	  gjordes	  i	  en	  lektionssal	  på	  en	  musikhögskola	  och	  den	  sista	  intervjun	  
gjordes	  hemma	  i	  vardagsrummet	  hos	  den	  tredje	  informanten.	  Överenskommelse	  om	  tid	  
och	  plats	  för	  varje	  intervju	  gjordes	  med	  alla	  informanter	  via	  mailkontakt.	  Tid	  och	  plats	  
anpassades	  därefter	  efter	  informanternas	  förutsättningar	  vad	  gäller	  arbetstider	  och	  var	  
de	  befann	  sig	  vid	  tidpunkten.	  
	  
Inför	  varje	  intervju	  hade	  jag	  skickat	  ett	  mail	  med	  frågor	  som	  intervjun	  skulle	  bygga	  på	  så	  
att	  de	  kunde	  fundera	  över	  dem	  fram	  till	  intervjutillfället.	  Under	  intervjun	  inledde	  jag	  
med	  ett	  tema	  om	  vad	  de	  ansåg	  vara	  viktigt	  att	  öva	  på.	  Sedan	  tog	  jag	  upp	  mina	  två	  andra	  
teman	  som	  handlade	  hur	  de	  gick	  tillväga	  för	  att	  öva	  och	  var	  de	  hade	  hämtat	  sin	  kunskap	  
och	  inspiration	  ifrån.	  Varje	  tema	  besvarades	  med	  långa	  resonemang	  som	  cirkulerade	  
runt	  dessa	  teman	  varpå	  jag	  ställde	  en	  rad	  följdfrågor	  som	  varierade	  vid	  varje	  intervjutill-‐
fälle	  beroende	  på	  resonemanget.	  Intervjuernas	  tre	  teman	  var:	  
	  

• Vad	  informanten	  anser	  vara	  viktigt	  att	  öva	  på.	  
• Hur	  informanten	  går	  tillväga	  vid	  övning.	  
• Var	  informanten	  har	  hämtat	  sin	  kunskap	  och	  inspiration	  ifrån.	  
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Varje	  intervju	  tog	  mellan	  35	  och	  45	  minuter	  att	  genomföra.	  Den	  något	  varierande	  läng-‐
den	  på	  de	  olika	  intervjuerna	  berodde	  på	  hur	  uttömmande	  resonemang	  som	  informan-‐
terna	  gav.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Vid	  varje	  intervjutillfälle	  spelade	  jag	  in	  samtalet	  med	  en	  inspelningsapparat	  (Zoom)	  
samt	  med	  min	  mobiltelefon	  som	  en	  ”backup”	  ifall	  något	  skulle	  gå	  fel.	  Vid	  varje	  tillfälle	  
noterade	  jag	  med	  papper	  och	  penna	  olika	  följdfrågor	  som	  dök	  upp	  under	  intervjuerna	  
med	  avsikt	  att	  följa	  upp	  och	  fördjupa	  mig	  i	  de	  resonemang	  som	  fördes	  av	  de	  intervjuade.	  
Jag	  hade	  även	  med	  mig	  en	  kamera	  som	  jag	  efter	  intervjun	  använde	  för	  att	  spela	  in	  infor-‐
manterna	  när	  de	  demonstrerade	  olika	  speltekniska	  eller	  musikaliska	  moment	  som	  dis-‐
kuterades	  under	  intervjun.	  Dessa	  inspelningar	  var	  ett	  experiment	  i	  avsikt	  att	  fördjupa	  
mig	  i	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  sina	  resonemang	  i	  praktiken.	  Dessa	  filmer	  redovisas	  dock	  
inte	  här,	  dels	  på	  grund	  av	  utrymmesskäl	  och	  dels	  för	  att	  en	  informant	  önskade	  att	  
materialet	  inte	  skulle	  spridas	  i	  någon	  form.	  
	  
När	  intervjuerna	  var	  genomförda	  transkriberade	  jag	  dem,	  jag	  skrev	  alltså	  ner	  dem	  ord	  
för	  ord	  i	  ett	  word-‐dokument.	  I	  dessa	  transkriberingar	  har	  jag	  inte	  noterat	  informanter-‐
nas	  dialekter	  utan	  skrivit	  ner	  dem	  på	  ”rikssvenska”,	  inte	  heller	  har	  jag	  noterat	  exakt	  hur	  
långa	  pauser	  som	  gjordes	  i	  eller	  mellan	  meningarna,	  noterat	  humoristiska	  undertoner	  
eller	  noterat	  innehållslöst	  talspråk	  som	  t	  ex	  ”hmm”,	  ”ööh”	  eller	  ”eeh”.	  Med	  studiens	  syfte	  
i	  åtanke	  har	  jag	  fokuserat	  transkriberingen	  av	  materialet	  på	  fullständiga	  meningar	  och	  
relevanta	  resonemang	  i	  varje	  intervju.	  	  
	  
Vid	  analysen	  av	  det	  insamlade	  materialet	  för	  denna	  studie	  använder	  jag	  mig	  av	  narrativ	  
analys,	  som	  innebär	  ett	  fokus	  på	  de	  historier	  som	  berättas	  under	  en	  intervju	  (Kvale,	  
2009).	  Informanterna	  i	  studien	  delade,	  mer	  eller	  mindre,	  med	  sig	  av	  anekdoter	  och	  lik-‐
nelser	  tagna	  från	  sina	  erfarenheter	  genom	  åren	  som	  elbasister.	  Dessa	  berättelser	  står	  
således	  i	  fokus	  i	  studiens	  föreliggande	  resultatdel.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Vid	  en	  forskningsintervju	  är	  det	  av	  vikt	  att	  medvetandegöra	  de	  etiska	  aspekter	  som	  rör	  
metoden.	  Därför	  presenteras	  i	  detta	  stycke	  fyra	  etiska	  riktlinjer	  för	  forskare	  utifrån	  Kva-‐
les	  (2009)	  beskrivningar	  i	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun.	  Vidare	  beskrivs	  också	  hur	  	  
jag	  tog	  kontakt	  med	  och	  informerade	  informanterna	  inför	  intervjuerna.	  I	  följande	  upp-‐
ställning	  beskrivs	  de	  etiska	  riktlinjerna	  informerat	  samtycke,	  konfidentialitet,	  konse-‐
kvenser	  och	  forskarens	  roll	  så	  som	  det	  är	  framskrivet	  i	  Kvales	  bok:	  
	  

• Informerat	  samtycke	  innebär	  att	  jag	  som	  forskare	  informerar	  personerna	  som	  ska	  
intervjuas	  om	  vad	  studiens	  övergripande	  syfte	  är,	  hur	  den	  i	  stora	  drag	  är	  upp-‐
lagd,	  risker	  och	  fördelar	  med	  deltagandet	  i	  studien	  samt	  att	  intervjupersonerna	  
ställer	  upp	  av	  fri	  vilja	  och	  kan	  dra	  sig	  ur	  när	  så	  önskas.	  

• Konfidentialitet	  innebär	  att	  intervjupersonerna	  har	  rätt	  att	  vara	  anonyma	  i	  
undersökningen	  och	  den	  information	  som	  lämnas	  ut	  om	  intervjupersonernas	  
identitet	  ska	  göras	  i	  samtycke	  med	  intervjupersonerna.	  Konfidentialitet	  handlar	  
om	  att	  man	  måste	  värna	  om	  intervjupersonernas	  integritet.	  

• Konsekvenser	  är	  en	  riktlinje	  som	  innebär	  att	  forskaren	  måste	  överväga	  studiens	  
potentiella	  konsekvenser,	  dels	  för	  intervjupersonerna	  som	  deltar	  men	  också	  för	  
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den	  större	  grupp	  de	  representerar.	  Den	  etiska	  principen	  att	  ”göra	  gott”	  handlar	  
om	  att	  undersökningspersonen	  ska	  ta	  så	  lite	  skada	  som	  möjligt	  av	  studien.	  

• Forskarens	  roll	  handlar	  om	  forskarens	  integritet	  och	  känslighet	  för	  moraliska	  frå-‐
gor	  vilket	  är	  avgörande	  för	  hållbarheten	  i	  de	  etiska	  beslut	  som	  denne	  gör	  under	  
undersökningen	  samt	  för	  den	  vetenskapliga	  kvaliteten.	  

	  
När	  jag	  kontaktade	  intervjupersonerna	  via	  mail	  förklarade	  jag	  i	  stora	  drag	  vad	  syftet	  
med	  intervjun	  var	  och	  om	  de	  ville	  ställa	  upp.	  När	  de	  hade	  svarat	  ja	  skickade	  jag	  dem	  ett	  
mail	  med	  några	  övergripande	  frågor	  att	  fundera	  över	  till	  intervjutillfället.	  Min	  åsikt	  är	  
att	  ämnet	  och	  undersökningen	  inte	  utgör	  någon	  risk	  för	  informanterna,	  då	  jag	  har	  varit	  
noga	  med	  att	  behandla	  det	  som	  sagts	  under	  intervjun	  med	  största	  respekt.	  Det	  gör	  jag	  
genom	  att	  inte	  avslöja	  informanternas	  namn,	  hemort	  eller	  nuvarande	  arbetsplats.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Att	  tolka	  behöver	  inte	  vara	  så	  svårt	  utan	  det	  är	  egentligen	  förhållandevis	  ganska	  enkelt	  
att	  skapa	  flera	  tolkningsalternativ	  kring	  en	  text,	  handling	  eller	  ett	  uttalande	  och	  så	  vi-‐
dare.	  Men	  i	  och	  med	  det	  uppstår	  problem	  med	  vilken	  tolkning	  som	  bör	  väljas.	  För	  att	  
tolkningarna	  av	  den	  information	  som	  samlats	  in	  under	  dessa	  intervjuer	  ska	  anses	  vara	  
giltiga	  och	  tillförlitliga	  behövs	  kriterier	  som	  säkerställer	  detta.	  
	  
I	  Tolkning,	  förståelse,	  vetande	  –	  Hermeneutik	  i	  teori	  och	  praktik	  presenterar	  Ödman	  
(2007)	  tre	  arbetsuppgifter	  för	  forskaren	  knutet	  till	  kriteriefrågor:	  
	  

• Den	  första	  arbetsuppgiften	  handlar	  om	  att	  bygga	  ett	  tolkningssystem	  där	  de	  olika	  
delarna	  i	  systemet	  hänger	  ihop	  på	  ett	  logiskt	  sätt.	  

• Den	  andra	  arbetsuppgiften	  handlar	  om	  att	  tolkningssystemet	  och	  tolkningarna	  
som	  däri	  ingår	  skall	  ha	  ett	  rimligt	  sammanhang	  med	  det	  tolkade	  objektet.	  

• Den	  tredje	  och	  sista	  arbetsuppgiften	  handlar	  om	  vårt	  sätt	  att	  förmedla	  det	  vi	  
kommit	  fram	  till	  i	  våra	  tolkningar.	  	  

	  
Vid	  arbete	  med	  tolkningskriterier	  är	  inre	  och	  yttre	  kontroll	  två	  viktiga	  moment	  med	  an-‐
knytning	  till	  de	  två	  första	  arbetsuppgifterna.	  I	  tolkningsarbete	  med	  vetenskapligt	  syfte	  
är	  det	  därför	  viktigt	  att	  tillämpa	  både	  inre	  och	  yttre	  kontroll.	  Dels	  handlar	  det	  om	  att	  
kontrollera	  tolkningar	  mot	  förekommande	  teorier	  och	  forskning,	  dels	  handlar	  det	  om	  att	  
kontrollera	  tolkningar	  och	  antaganden	  mot	  förstahandsinformationen	  och	  det	  samman-‐
hang	  de	  är	  hämtade	  ifrån.	  Ödman	  (2007)	  skriver	  att:	  
	  

• Inre	  kontroll	  handlar	  om	  tolkningssystemets	  inre	  logik,	  t	  ex	  att	  forskaren	  kontrol-‐
lerar	  huruvida	  tolkningarna	  i	  det	  insamlade	  materialet	  motsäger	  varandra	  eller	  
huvudtolkningen.	  

• Yttre	  kontroll	  innebär	  att	  forskarens	  tolkningar	  och	  antaganden	  kontrolleras	  mot	  
primärdata	  från	  tolkningsobjektet	  snarare	  än	  mot	  tolkningssystemet.	  	  

	  
Dessa	  två	  kontrollmoment	  ger	  tolkandet	  i	  en	  vetenskaplig	  undersökning	  dess	  giltighet	  
och	  tillförlitlighet	  när	  det	  handlar	  om	  att	  finna	  relevanta	  tolkningsalternativ,	  menar	  Öd-‐
man	  (2007).	  
	  
Eftersom	  övning	  i	  praktiken	  kan	  te	  sig	  olika	  från	  utövare	  till	  utövare	  och	  tankar,	  reso-‐
nemang	  och	  förhållningsätt	  till	  övning	  kan	  förändras	  i	  takt	  med	  en	  utövares	  utveckling,	  
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anser	  jag	  att	  resultatet	  är	  giltigt	  vid	  studiens	  utformning.	  Att	  förståelsen	  av	  tolkningsob-‐
jektet	  förändras	  genom	  vidare	  studier	  förklarar	  Ödman	  (2007)	  med	  en	  liknelse	  om	  att	  
tolka	  en	  roman:	  

	  
Genom	  upprepade	  jämförelser	  med	  tolkningsobjektet	  kan	  man	  arbeta	  på	  att	  
förändra	  sin	  förståelse	  så	  att	  den	  blir	  alltmer	  förenlig	  med	  romanens	  struktur	  
som	  denna	  tolkas	  fram.	  (Ödman,	  2007,	  sid.	  111)	  

	  
Om	  en	  liknande	  studie	  i	  framtiden	  görs	  av	  en	  annan	  forskare	  med	  samma	  informanter,	  
kan	  resultatet	  alltså	  komma	  att	  se	  annorlunda	  ut.	  Övning	  på	  instrument	  är	  ju	  en	  ständigt	  
pågående	  process	  där	  musikern	  kontinuerligt	  strävar	  efter	  att	  tillförskaffa	  sig	  nya	  kun-‐
skaper	  och	  på	  så	  sätt	  hela	  tiden	  utvecklas.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  resultat.	  Kapitlet	  tar	  upp	  tre	  teman	  som	  bygger	  på	  
informanternas	  åsikter	  och	  resonemang	  om	  egen	  övning	  och	  utveckling.	  Den	  första	  ru-‐
briken	  med	  underrubriker	  tar	  upp	  informanternas	  syn	  på	  övning,	  hur	  de	  övar	  samt	  vad	  
de	  övar	  på.	  Följande	  rubrik	  med	  underrubriker	  tar	  upp	  det	  som	  informanterna	  anser	  har	  
varit	  viktigt	  för	  deras	  utveckling	  och	  den	  sista	  rubriken	  i	  kapitlet	  handlar	  om	  vad	  som	  är	  
drivkraften	  för	  dem	  i	  att	  spela	  elbas.	  När	  klammer	  förekommer	  i	  citaten	  så	  betyder	  det	  
att	  innehåll	  lyfts	  bort	  i	  syfte	  att	  koncentrera	  texten.	  	  

4.1	  Synen	  på	  övning	  
I	  detta	  avsnitt	  tar	  jag	  upp	  informanternas	  syn	  på	  skillnaden	  mellan	  att	  öva	  och	  att	  spela,	  
övningsmetoder	  som	  de	  använder	  samt	  deras	  uppfattningar	  om	  sound	  och	  tonbildning.	  

4.1.1	  Jag	  övar	  inte,	  jag	  spelar	  
Generellt	  sett	  resonerar	  informanterna	  likartat	  kring	  deras	  syn	  och	  förhållningsätt	  till	  
övning.	  Det	  centrala	  för	  dem	  verkar	  vara	  att	  förbereda	  sig	  inför	  ett	  musikaliskt	  sam-‐
manhang	  hellre	  än	  att	  öva	  för	  övandets	  skull,	  att	  göra	  sig	  tekniskt	  och	  musikaliskt	  obe-‐
hindrad	  i	  samspel	  med	  andra	  eller	  att	  behålla	  intresset	  och	  lusten	  till	  att	  spela	  musik.	  
Utifrån	  informanternas	  resonemang	  verkar	  målet	  alltså	  inte	  vara	  att	  öva	  för	  övningens	  
skull	  utan	  att	  öva	  inför	  ett	  musikaliskt	  sammanhang	  som	  till	  exempel	  en	  konsert.	  
	  
Informant	  2	  är	  tydligast	  med	  att	  förklara	  sin	  förhållning	  till	  övandet,	  han	  anser	  sig	  själv	  
inte	  öva	  utan	  att	  han	  ”spelar”.	  Det	  är	  som	  att	  begreppet	  öva	  för	  informant	  2	  är	  kopplat	  
till	  något	  mekaniskt	  som	  görs	  utan	  mål	  och	  mening	  för	  att	  sedan	  inte	  användas,	  att	  det	  
som	  förbereds	  ska	  användas	  i	  något	  sammanhang	  och	  att	  målet	  är	  utförandet	  i	  det	  
sammanhanget	  snarare	  än	  att	  lära	  sig	  tekniska	  moment	  i	  den	  enskilda	  övningen:	  
	  

Om	  jag	  spelar	  själv	  för	  att	  förbereda	  mig	  inför	  någonting	  så	  är	  det	  nästan	  som	  
att	  jag	  inte	  skulle	  kalla	  det	  för	  att	  öva	  utan	  jag	  spelar	  […].	  Det	  är	  väldigt	  sällan	  
som	  jag	  övar	  på	  någonting	  som	  jag	  sen	  inte	  kommer	  att	  använda.	  Jag	  menar…	  
man	  kan	  ju	  öva	  jättesnabba	  skalor	  upp	  och	  ner	  i	  två	  oktaver	  och	  sen	  när	  man	  
står	  där	  på	  giget	  så	  spelar	  man	  ju	  inte	  dem.	  (Informant	  2)	  

	  
Det	  förhållningssätt	  som	  informant	  1	  har	  till	  sin	  övning	  liknar	  föregående	  informant.	  När	  
det	  gäller	  att	  öva	  har	  han	  musiken	  som	  centralt	  fokus	  och	  inte	  det	  mekaniska	  övandet.	  
Han	  betonar	  att	  det	  handlar	  om	  att	  upprätthålla	  ett	  intresse	  och	  en	  lust	  för	  att	  spela,	  vil-‐
ket	  är	  viktigt	  ”för	  att	  inte	  slå	  ihjäl	  musiken”	  (Informant	  1).	  Att	  öva	  tekniska	  moment	  kan	  
göra	  övningen	  tråkig	  enligt	  informant	  1.	  Han	  övar	  därför	  teknik	  när	  behovet	  att	  göra	  det	  
dyker	  upp:	  

	  
När	  jag	  övar	  så	  försöker	  jag	  också	  att	  inte	  börja	  med	  något	  tekniskt	  eller	  några	  
skalor	  utan	  att	  börja	  i	  musikänden	  …	  att	  på	  något	  sätt	  jamma	  till	  en	  låt.	  (In-‐
formant	  1)	  

	  
Informant	  3,	  i	  sin	  tur,	  beskriver	  sitt	  förhållande	  till	  övning	  med	  att	  han	  arbetar	  med	  ett	  
operativsystem	  eller	  på	  grundstrukturen	  i	  sitt	  basspel.	  Han	  antyder	  att	  målet	  med	  att	  öva	  
på	  detta	  sätt	  är	  ”för	  att	  ha	  så	  stora	  möjligheter	  som	  det	  bara	  går”	  (Informant	  3),	  alltså	  att	  
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vara	  så	  fri	  i	  sitt	  spel	  att	  han	  kan	  följa	  vad	  som	  händer	  i	  musiken	  och	  välja	  att	  spela	  det	  
som	  han	  vill	  utan	  att	  hindras	  av	  bristande	  färdigheter	  på	  sitt	  instrument.	  

4.1.2	  Övningsmetoder	  
De	  tre	  informanterna	  får	  under	  intervjuerna	  frågan	  om	  hur	  de	  löser	  de	  svårigheter	  som	  
de	  stöter	  på	  när	  de	  övar	  eller	  hur	  de	  går	  tillväga	  med	  moment	  de	  finner	  viktiga	  att	  för-‐
bättra.	  Ett	  tydligt	  metodval	  som	  framkommer	  i	  de	  tre	  informanternas	  resonemang	  är	  att	  
dela	  in	  en	  låt	  eller	  en	  del	  i	  en	  låt	  i	  mindre	  delar.	  Informant	  1	  exemplifierar	  metoden	  att	  
dela	  in	  musik	  i	  mindre	  delar	  utifrån	  svår	  rytm-‐	  eller	  notläsning.	  Han	  beskriver	  sitt	  tillvä-‐
gagångssätt	  på	  följande	  vis:	  	  
	  

Då	  dissekerar	  jag	  ner	  det	  i	  delar…	  drar	  ner	  tempot	  först	  så	  att	  jag	  får	  tonerna	  
rätt	  liksom.	  (Informant	  1)	  	  

	  
Han	  betonar	  också	  att	  ett	  sätt	  att	  vara	  säker	  på	  att	  den	  svåra	  frasen	  eller	  passagen	  i	  låten	  
behärskas	  med	  trygghet	  under	  en	  konsertsituation,	  är	  att	  lära	  sig	  den	  utantill.	  Informant	  
2	  beskriver	  ett	  liknande	  arbetssätt	  där	  han	  försöker	  reducera	  det	  uppkomna	  problemet	  
till	  de	  specifika	  toner	  eller	  rytmer	  som	  är	  svåra	  att	  utföra	  i	  låten	  som	  han	  spelar:	  

	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  väldigt	  intressant	  att	  bena	  ut	  vad	  är	  det	  som	  är	  svårt?	  	  
…	  jag	  försöker	  liksom	  definiera	  problemet	  tills	  jag	  hittar	  den	  minsta	  bestånds-‐
delen.	  (Informant	  2)	  

	  
Informant	  3	  berättar	  hur	  han	  har	  upplevt	  en	  otrygghet	  i	  att	  improvisera	  när	  övriga	  
medmusikanter	  slutar	  spela	  och	  därmed	  överlåter	  till	  honom	  som	  basist	  att	  upprätthålla	  
harmonik	  och	  puls.	  Han	  talar	  inte	  om	  att	  bryta	  ner	  specifika	  fraser	  eller	  rytmer	  i	  en	  låt	  
utan	  bryter,	  i	  detta	  fall,	  ner	  övandet	  till	  improvisationsmoment.	  Genom	  att	  improvisera	  
till	  trummaskin	  och	  programmera	  in	  varierande	  antal	  tomma	  takter	  i	  trumkompet	  så	  
övade	  informant	  3	  upp	  sin	  timing	  och	  trygghet	  i	  improviserandet:	  
	  

Jag	  tyckte	  att	  det	  var	  …	  det	  var	  jag	  obekväm	  med	  så	  då	  övade	  jag	  mycket	  såd-‐
ana	  saker	  med	  trummaskin	  och	  tomma	  takter	  och	  så	  går	  trummaskinen	  igång	  
igen	  efter	  kanske	  fyra	  takter	  eller	  sex	  eller	  åtta	  takter	  så	  här	  liksom.	  (Infor-‐
mant	  3)	  

	  
Att	  öva	  i	  perioder	  eller	  i	  projekt	  är	  en	  annan	  metod	  som	  framträder	  i	  informanternas	  
resonemang.	  Informanterna	  2	  och	  3	  berättar	  att	  de	  har	  eller	  har	  haft	  olika	  övningspro-‐
jekt	  och	  informant	  2	  talar	  om	  ett	  övergripande	  projekt	  med	  fokus	  på	  timing	  och	  rytm:	  	  
	  

För	  min	  egen	  del	  så	  tycker	  jag	  att	  jag	  själv	  att	  mitt	  projekt	  …	  nästan	  hela	  tiden	  
handlar	  om	  rytm	  och	  tajming	  liksom.	  (Informant	  2)	  

	  
Även	  informant	  3	  talar	  om	  att	  öva	  i	  projekt	  och	  har,	  precis	  som	  informant	  2,	  fokus	  på	  
timing	  och	  rytm,	  men	  exemplifierar	  också	  ett	  tekniskt	  moment	  som	  han	  har	  haft	  som	  
projekt	  under	  flera	  år.	  Övningsprojektet	  handlar	  om	  att	  konsekvent	  öva	  och	  spela	  med	  
tre	  fingrar	  i	  högerhanden	  snarare	  än	  två	  fingrar.	  Informant	  3	  är	  inspirerad	  till	  att	  öva	  in	  
denna	  trefingerteknik	  tack	  vare	  sin	  första	  elbaslärare	  och	  av	  ett	  djupt	  intresse	  och	  en	  
stark	  vilja	  att	  spela	  på	  detta	  vis	  snarare	  än	  ett	  behov	  i	  det	  egna	  musicerandet:	  
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Det	  är	  så	  mycket	  som	  hade	  varit	  mycket	  smartare	  och	  spela	  på	  två.	  Därför	  att	  
mycket	  musik	  är	  ju	  indelat	  i	  fyra	  och	  åtta	  och	  sexton	  och	  då	  går	  det	  ut	  jämnt	  på	  
två	  men	  på	  tre	  blir	  det	  konstigt	  liksom.	  Men	  då	  kände	  jag	  att	  -‐	  jag	  vill	  spela	  
med	  tre,	  för	  det	  har	  jag	  alltid	  gjort	  och	  jag	  vill	  bara	  lära	  mig	  det.	  (Informant	  3)	  
	  

I	  kontrast	  till	  informant	  2	  och	  3,	  som	  övar	  på	  projekt	  i	  perioder	  över	  flera	  år,	  talar	  in-‐
formant	  1	  om	  övningsperioder	  i	  ett	  kortare	  tidsperspektiv.	  Istället	  för	  att	  öva	  i	  instru-‐
menttekniska	  projekt	  talar	  han	  om	  att	  öva	  flera	  tjugo	  minuters	  pass	  under	  en	  dag	  sna-‐
rare	  än	  att	  öva	  längre	  pass	  på	  flera	  timmar.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  öva	  effektivt	  
och	  smart	  för	  att	  bättre	  lära	  sig	  det	  man	  övar	  samt	  inte	  bli	  trött	  och	  okoncentrerad:	  
	  

Jag	  har	  själv	  prövat	  det	  också,	  det	  är	  att	  gör	  tjugo	  minuters	  pass	  och	  göra	  fem	  
sådana	  pass	  om	  dagen.	  För	  jag	  ser	  ingen	  vinning	  i	  att	  sitta	  och	  spela	  en	  timme	  
eller	  två	  timmar	  i	  sträck.	  (Informant	  1)	  

	  
Genomgripande	  för	  informanterna	  när	  de	  berättar	  om	  hur	  de	  går	  tillväga	  i	  sin	  övning	  är	  
att	  de	  verkar	  ha	  stött	  på	  ett	  problem	  eller	  funnit	  något	  specifikt	  vara	  av	  särskild	  vikt	  för	  
sitt	  eget	  spel.	  Utifrån	  denna	  upptäckt	  har	  de	  sedan	  funnit	  ett	  förhållningssätt	  eller	  en	  
mer	  eller	  mindre	  medveten	  metod	  för	  att	  lösa	  problemet	  alternativt	  behärska	  det	  önsk-‐
värda	  spelmomentet	  eller	  tekniken.	  En	  viktig	  del	  i	  att	  komma	  vidare	  i	  sin	  utveckling	  ver-‐
kar	  vara	  att	  medvetandegöra	  uppstående	  problem	  och	  åtgärda	  dessa	  genom	  övningar	  
och	  övningsmetoder	  specifika	  för	  problemet.	  

4.1.3	  Sound	  och	  tonbildning	  
Både	  informant	  1	  och	  3	  talar	  specifikt	  om	  sound	  och	  tonbildning	  vid	  respektive	  intervju-‐
tillfälle.	  För	  dem	  verkar	  dessa	  områden	  vara	  särskilt	  viktiga	  utifrån	  deras	  uppfattningar	  
om	  elbasens	  roll	  eller	  vilket	  soundideal	  de	  strävar	  efter	  att	  uppnå.	  Informant	  1	  förklarar	  
sin	  syn	  på	  basens	  sound	  med	  att	  ”basen	  ska	  låta	  bas”	  (Informant	  1).	  Han	  menar	  att	  i	  ett	  
band	  så	  är	  medlemmarna	  tilldelade	  roller	  och	  frekvensområden	  som	  de	  rör	  sig	  inom	  och	  
därför	  finns	  det	  ingen	  anledning	  för	  elbasisten	  att	  låta	  som	  en	  elgitarr	  soundmässigt.	  
Anledning	  till	  detta	  synsätt,	  menar	  han,	  är	  att	  han	  uppfattar	  och	  hör	  musiken	  i	  basregist-‐
ret	  som	  är	  basens	  frekvensområde:	  
	  

Eller	  som	  en	  god	  vän	  till	  mig	  brukar	  säga	  så	  här:	  ’Du	  håller	  på	  med	  elbas	  och	  
jag	  eldiskant.’Och	  jag	  tycker	  det	  är	  rätt	  bra	  för	  att	  någonstans	  handlar	  det	  om	  
att	  vi	  har	  olika	  frekvensområde	  om	  man	  spelar	  i	  ett	  band.	  Och	  då	  kan	  jag	  
tycka,	  då	  ska	  basen	  låta	  bas	  helt	  enkelt.	  Det	  är	  bara	  så	  det	  ska	  vara	  …	  botten,	  
det	  är	  vad	  bas	  är	  för	  mig.	  (Informant	  1)	  

	  
Informant	  1	  berättar	  också	  att	  han	  har	  blivit	  inspirerad	  av	  en	  elbaslärare	  som	  betonade	  
vikten	  av	  att	  fokusera	  på	  tonbildning,	  exempelvis	  hur	  långa	  eller	  korta	  tonerna	  kunde	  
vara	  och	  vad	  det	  kunde	  återspegla	  för	  upplevelse	  i	  musiken	  man	  spelar:	  
	  

Förankring	  direkt	  var	  om	  du	  spelar	  den	  här	  låten	  med	  de	  här	  korta	  tonerna	  så	  
låter	  det	  lite	  studsigt	  eller	  lite…	  om	  du	  spelar	  den	  med	  längre	  toner	  så	  blir	  den	  
mer	  lugn.	  Sådana	  här	  lite	  filosofisaker	  som	  man	  inte	  hade	  tänkt	  på	  utan	  man	  
spelade	  rätt	  ton	  på	  rätt	  plats	  det	  var	  bra	  liksom	  så	  där	  va.	  (Informant	  1)	  

	  
Han	  berättar	  att	  läraren	  undervisade	  med	  musik	  och	  känsla	  som	  centralt	  fokus	  snarare	  
än	  att	  fokusera	  på	  rätt	  toner	  på	  rätt	  plats.	  Han	  menar	  att	  i	  ett	  musikaliskt	  sammanhang	  
så	  är	  det	  intetsägande:	  
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Rätt	  ton	  på	  rätt	  plats,	  musikaliskt,	  säger	  egentligen	  inte	  så	  mycket.	  Det	  är	  un-‐
gefär	  som	  att	  ha	  ett,	  vad	  heter	  det?	  Ett	  sådant	  där	  grönt	  card	  på	  golfbanan.	  Det	  
innebär	  att	  du	  får	  en	  klubba	  och	  så	  får	  du	  slå.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  speciellt	  
bra.	  (Informant	  1)	  
	  

Även	  informant	  3	  berättar	  om	  att	  han	  har	  lagt	  stort	  fokus	  på	  tonbildning.	  För	  honom	  är	  
det	  tack	  vare	  att	  han	  under	  sina	  första	  sex	  eller	  sju	  år	  hade	  spelat	  elbas	  som	  ett	  akustiskt	  
instrument	  utan	  förstärkare.	  Exempelvis	  förklarar	  han	  att	  han	  eftersträvar	  kontrabasens	  
akustiska	  sound	  i	  sitt	  eget	  spel	  när	  han	  övar	  på	  ”walking”.	  Han	  förklarar	  hur	  han	  använ-‐
der	  vänsterhanden	  för	  att	  åstadkomma	  denna	  typ	  av	  sound	  på	  följande	  sätt:	  
	  

Och	  också	  då	  börja	  jobba	  mycket	  med	  vänsterhanden	  för	  att	  vänsterhanden,	  
upplevde	  jag,	  gör	  oerhört	  mycket	  för	  walkingen.	  Hammer-‐off	  har	  jag,	  elever	  
sagt,	  att	  det	  är	  det	  jag	  gör	  fast	  jag	  visste	  inte	  vad	  det	  hette	  …	  jag	  har	  övat	  jät-‐
temycket	  tonbildning	  men	  då	  är	  det	  ju	  att	  lyssna	  och	  då	  är	  det	  återigen	  väns-‐
terhanden	  jättemycket,	  vibrato	  har	  jag	  övat…	  (Informant	  3)	  

	  
Informant	  3	  verkar	  ha	  fokuserat	  mycket	  på	  vad	  som	  går	  att	  göra	  soundmässigt	  med	  
vänster	  respektive	  höger	  hand	  snarare	  än	  på	  vilken	  förstärkare	  som	  är	  bäst,	  vilka	  in-‐
ställningar	  som	  låter	  bäst	  på	  förstärkaren	  eller	  vilka	  strängar	  som	  är	  att	  föredra.	  I	  likhet	  
med	  vänsterhandens	  funktion	  vid	  walkingspel	  så	  har	  han	  också	  fokuserat	  på	  högerhan-‐
dens	  funktion	  för	  soundet	  vid	  stränganslaget:	  
	  

…	  jag	  har	  spelat	  väldigt	  mycket	  med	  fingertoppen	  därför	  att	  jag…	  när	  jag	  ser	  
många	  kolleger	  spela	  så	  är	  det…	  så	  är	  det	  ett	  anslag	  som	  är	  ganska	  länge	  på	  
strängen,	  man	  drar	  fingret	  över	  (strängen)	  med	  lite	  rakt	  finger	  så…	  och	  jag	  har	  
nog	  sökt	  mig	  mot	  att	  vilja	  vara	  ganska	  kort	  tid	  och	  slå	  an	  så	  liksom…	  (Infor-‐
mant	  3)	  
	  

De	  båda	  informanterna	  har	  i	  sina	  resonemang	  olika	  infallsvinklar	  på	  områdena	  sound	  
och	  tonbildning.	  Anledningen	  till	  detta	  kan	  vara	  informanternas	  åtskilda	  genreområde,	  
vilket	  antyds	  av	  informant	  1:s	  resonemang	  kring	  elbasens	  funktion	  i	  ett	  band	  samt	  in-‐
formant	  3:s	  resonemang	  kring	  sin	  strävan	  att	  efterlikna	  det	  akustiska	  kontrabassoundet.	  

4.2	  Viktigt	  för	  utvecklingen	  
Vid	  respektive	  intervju	  tillfrågades	  informanterna	  om	  vad	  de	  ansåg	  vara	  viktigt	  att	  öva	  
på	  för	  att	  utvecklas	  som	  elbasist.	  I	  detta	  stycke	  presenteras	  tre	  rubriker	  som	  utgör	  de	  
huvudsakliga	  aspekter	  som	  informanterna	  lyfter	  fram	  i	  sina	  resonemang	  kring	  nämnda	  
frågeställning.	  Dessa	  resonemang	  berör	  aspekter	  som	  inspirationen	  från	  förebilder,	  
medmusikanter	  samt	  nyttan	  av	  att	  lyssna	  på	  musik.	  

4.2.1	  Spela	  tillsammans	  med	  andra	   	  
Att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  verkar	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  informanternas	  resonemang	  
kring	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  deras	  utveckling.	  Informant	  2	  är	  tydligast	  med	  att	  förklara	  
att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  är	  det	  viktigaste	  och	  framhåller	  också	  att	  det	  är	  ett	  sätt	  
att	  öva.	  Han	  ger	  exempel	  från	  tidig	  ålder	  när	  man	  träffar	  kompisar	  för	  att	  spela	  tillsam-‐
mans,	  testa	  på	  saker	  och	  experimentera	  med	  musik	  som	  en	  typ	  av	  övning:	  
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Det	  är	  ju	  ungefär	  som	  att	  öva	  då	  fast	  man	  gör	  det	  tillsammans	  med	  andra	  lik-‐
som.	  Men	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  det	  tycker	  jag	  är	  det	  viktigaste.	  (In-‐
formant	  2)	  

	  
Han	  ger	  också	  exempel	  på	  hur	  lätt	  det	  är	  ur	  ett	  tekniskt	  perspektiv	  att	  spela	  elbas	  då	  
elbasens	  roll	  i	  musiken	  är	  väldigt	  enkel.	  Att	  ha	  ett	  bra	  samspel	  med	  en	  trummis	  kan	  dock	  
vara	  svårt	  och	  detta	  övas	  på	  eller	  förbereds	  bäst	  tillsammans	  med	  en	  trummis,	  vilket	  gör	  
det	  viktigt	  att	  spela	  med	  andra,	  enligt	  informant	  2:	  
	  

Att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  som	  elbasist,	  att	  liksom	  göra	  det	  bästa	  för	  musiken	  på	  el-‐
bas,	  det	  är	  ju	  inte	  svårt.	  Det	  är	  ju	  inte	  tekniskt	  svårt.	  Det	  kanske	  är	  svårt	  att	  
spela	  riktigt	  bra	  tillsammans	  med	  en	  bra	  trummis.	  Därför	  att	  då	  ska	  man	  ha	  ett	  
lugn	  liksom	  i	  tajmingen	  och	  det	  ska	  sitta	  ihop	  och	  det	  ska	  vara	  gött	  liksom	  va.	  
Men	  det	  är	  ju	  inte…	  det	  går	  ju	  inte	  att	  öva	  på	  det	  annat	  med	  just	  den	  där	  
trummisen.	  Det	  är	  därför	  jag	  menar	  att	  spela	  med	  andra	  är	  det	  viktigaste	  lik-‐
som.	  (Informant	  2)	  

	  
Informant	  3	  talar	  mest	  utifrån	  sin	  enskilda	  övning,	  men	  beskriver	  också	  hur	  han	  övar	  
med	  hjälp	  av	  en	  trummaskin	  som	  fungerar	  som	  alternativ	  till	  en	  trummis	  när	  han	  övar.	  
Precis	  som	  informant	  2	  verkar	  ett	  viktigt	  kriterium	  för	  god	  övning	  vara	  att	  spela	  till-‐
sammans	  med	  just	  en	  trummis,	  vare	  sig	  det	  handlar	  om	  en	  verklig	  eller,	  i	  informant	  3:s	  
fall,	  en	  programmerad	  sådan:	  

	  
Jag	  går	  ner	  till,	  numera	  datorn,	  och	  sätter	  på	  och	  så	  har	  jag	  gjort	  några	  sådana	  
där	  rytmloopar	  på	  garageband	  och	  sen	  så	  går	  jag	  igång	  med	  dem	  och	  sen	  så	  
bara	  står	  jag	  och	  jammar	  och	  så	  gör	  jag	  det	  i	  en	  timme	  och	  så	  byter	  jag	  lite	  
tempo	  kanske	  byter	  lite	  groover.	  (Informant	  3)	  

	  
När	  informant	  1	  får	  frågan	  vad	  som	  har	  format	  hans	  kunskaper	  och	  var	  han	  har	  fått	  sin	  
inspiration	  ifrån	  berättar	  han	  att	  det	  kommer	  ur	  möten	  med	  andra	  människor	  och	  musi-‐
ker	  han	  har	  spelat	  med.	  Han	  framhåller	  också	  vikten	  av	  social	  kompetens	  framför	  den	  
egna	  förmågan	  när	  han	  träffar	  nya	  människor.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  en	  trygghet	  i	  det	  
sammanhanget	  han	  spelar	  i	  för	  att	  alla	  ska	  våga	  spela	  och	  använda	  sina	  färdigheter	  me-‐
nar	  informant	  1:	  
	  

Att	  vi	  hittar	  ett	  sätt	  att,	  nu	  ska	  vi	  spela	  va…	  att	  skapa	  en	  trygghet	  med	  männi-‐
skor	  som	  man	  kanske	  normalt	  inte	  spelar	  med	  för	  då…	  jag	  tror	  att	  det	  är	  i	  den	  
där	  tryggheten…	  om	  du	  känner	  dig	  trygg	  med	  människor	  då	  är	  det	  mycket	  lät-‐
tare	  för	  dig	  att	  våga.	  (Informant	  1)	  
	  

Informant	  1	  fortsätter	  med	  att	  förklara	  hur	  möten	  med	  andra	  medmusiker	  kan	  ge	  tips	  
och	  råd	  samt	  att	  man	  kan	  lära	  sig	  någonting	  av	  situationer	  där	  det	  gått	  bra	  att	  spela	  till-‐
sammans	  men	  även	  situationer	  när	  det	  har	  gått	  sämre.	  Det	  är	  som	  om	  att	  informant	  1	  
ser	  möjligheten	  att	  utvecklas	  och	  lära	  sig	  något	  från	  alla	  tillfällen	  där	  han	  spelar	  med	  
andra	  och	  att	  inget	  sammanhang	  är	  för	  stor	  eller	  för	  liten	  att	  finna	  kunskap	  eller	  utveck-‐
las	  i.	  
	  

Någonstans	  så	  är	  det	  mötena	  och	  att	  spela	  med	  så	  mycket	  andra	  som	  möjligt…	  
jag	  brukar	  säga	  så	  här,	  vad	  som	  helst	  så	  länge	  man	  inte	  får	  betala	  för	  att	  
spela…	  tror	  jag	  på.	  Det	  är	  bara	  och	  säga	  ja	  det	  leder	  till	  utveckling	  och	  för	  mig	  
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var	  det	  ju,	  som	  sagt	  att,	  spela	  med	  äldre	  och	  få	  spela	  och	  vara	  ute	  och	  få	  spela	  
mycket.	  (Informant	  1)	  
	  

Att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  kan	  antas	  vara	  av	  specifik	  vikt	  då	  informanterna	  fram-‐
håller	  samspel	  med	  andra	  som	  en	  källa	  av	  inspiration	  till	  deras	  utveckling	  på	  elbas.	  

4.2.2	  Lyssna	  på	  musik	  
Alla	  tre	  informanterna	  talar	  under	  sina	  respektive	  intervjuer	  om	  att	  lyssna	  på	  musik	  an-‐
tingen	  som	  en	  del	  i	  att	  förbereda	  sig	  eller	  lära	  sig	  musik	  exempelvis	  inför	  en	  konsert	  el-‐
ler	  för	  att	  få	  en	  upplevelse	  av	  musik.	  Det	  verkar	  som	  om	  lyssnande	  på	  musik	  är	  en	  sär-‐
skilt	  viktig	  del	  i	  informanternas	  utveckling,	  men	  också	  ett	  sätt	  att	  öva	  på.	  Genom	  lyss-‐
ningen	  får	  informanterna	  dels	  ett	  slags	  facit	  för	  den	  musik	  de	  skall	  förbereda,	  det	  kan	  
handla	  om	  en	  låts	  form,	  låtens	  ackord,	  olika	  typer	  av	  ”basgrooves”	  eller	  ”känslan”	  i	  mu-‐
sikstilen,	  dels	  kan	  det	  vara	  en	  inspiration	  för	  det	  egna	  basspelet.	  Informant	  3	  förklarar	  
att	  han	  lyssnar	  mycket	  på	  musik	  och	  har	  alltid	  gjort	  så	  och	  framhåller	  att	  genre	  är	  oin-‐
tressant	  för	  honom	  medan	  upplevelsen	  av	  musik	  är	  det	  viktigaste.	  Det	  som	  lockar	  och	  
fascinerar	  honom	  med	  musik	  hittar	  han	  även	  i	  musik	  som	  inte	  är	  kopplad	  till	  det	  han	  
själv	  spelar:	  
	  

Jag	  vill	  förmedla	  den	  upplevelsen	  med	  det	  jag	  spelar,	  jag	  vill	  ge	  den	  upplevel-‐
sen	  och	  det	  är	  därför	  det	  är	  helt	  ointressant	  vilken	  genre	  eller	  sådant	  där	  utan	  
det	  emotionella	  är	  det	  jag	  vill	  komma	  åt	  när	  jag	  lyssnar	  och	  när	  jag	  spelar	  lik-‐
som.	  Och	  för	  mig	  är	  det	  ju	  då	  vissa	  saker	  som	  lockar	  mig	  väldigt	  mycket,	  mina	  
behov	  i	  musik	  är	  väldigt	  ofta	  mycket	  rytm	  och	  sound	  och	  sen	  självklart	  melo-‐
dik	  och	  harmonik	  och	  sådant	  där	  också	  men…	  timing,	  artikulation	  alltså.	  (In-‐
formant	  3)	  

	  
Informant	  2	  får	  frågan	  om	  hur	  han	  blev	  intresserad	  av	  de	  genrer	  och	  musikstilar	  som	  
han	  behärskar	  och	  spelar	  nu.	  Han	  förklarar	  hur	  det	  handlar	  om	  mer	  än	  att	  lyssna	  på	  mu-‐
sik.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  spela	  med	  andra	  som	  själva	  spelar	  musik.	  I	  detta	  fall	  handlar	  
det	  om	  att	  bli	  inspirerad	  till	  eget	  basspel	  utifrån	  intresse	  och	  lust	  snarare	  än	  att	  förbe-‐
reda	  sig	  inför	  en	  konsert	  eller	  en	  repetition:	  

	  
Väldigt	  mycket	  är	  ju	  …	  eller	  det	  är	  ju	  en	  kombination	  av	  dels	  spela	  med	  folk	  
och	  så	  lyssna	  på	  plattor	  och	  spela	  till	  plattor.	  (Informant	  2)	  

	  
Att	  lyssna	  på	  musik	  när	  han	  ska	  öva	  en	  obekant	  genre	  eller	  lära	  sig	  en	  låt	  är	  något	  som	  
informant	  1	  talar	  om	  som	  en	  övningsstrategi.	  Här	  handlar	  det	  om	  att	  ta	  hjälp	  av	  lyssnan-‐
det	  och	  att	  analysera	  musiken	  för	  att	  exempelvis	  förstå	  ”känslan”	  i	  musiken,	  veta	  vad	  
låten	  har	  för	  underdelningar	  och	  hur	  basgroovet	  låter:	  
	  

Tricket	  är,	  tror	  jag,	  det	  är	  att	  lyssna	  på	  det.	  Och	  sen,	  säg	  att	  det	  skulle	  vara	  nå-‐
gon	  specifik	  genre	  då	  som	  man	  inte	  är	  bekant	  med,	  då	  tror	  jag,	  då	  kan	  man	  ju	  
också	  få	  hjälp	  att	  lyssna	  på	  mer	  likadana	  låtar.	  (Informant	  1)	  

	  
I	  informanternas	  resonemang	  uppmärksammas	  tre	  olika	  infallsvinklar	  på	  och	  orsaker	  
till	  musiklyssning.	  Det	  är	  antingen	  en	  inspirerande	  upplevelse,	  ett	  verktyg	  i	  övningen	  
eller	  ett	  sätt	  att	  utforska	  musik	  som	  utövaren	  vill	  lära	  sig.	  
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4.2.3	  Att	  ha	  förebilder	  
En	  viktig	  del	  av	  informanternas	  inspiration	  förutom	  att	  spela	  med	  andra	  eller	  att	  lyssna	  
på	  musik	  är	  andra	  elbasister.	  Informanterna	  pratar	  om	  dessa	  förebilders	  sätt	  att	  spela	  
som	  ett	  mål	  eller	  ett	  ideal	  att	  uppnå	  i	  det	  egna	  basspelet.	  Under	  intervjuerna	  nämns	  
många	  namn	  på	  basister	  inom	  olika	  genrer	  och	  musiktraditioner,	  men	  ett	  namn	  som	  alla	  
tre	  informanterna	  presenterar	  är	  Jaco	  Pastorius	  (1951-‐1987).	  Informant	  3	  är	  den	  per-‐
son	  som	  tydligast	  beskriver	  Pastorius	  sound	  och	  spelstil	  samt	  beskriver	  honom	  som	  en	  
förebild.	  För	  honom	  är	  Pastorius	  en	  basist	  som	  har	  ett	  igenkänningsbart	  sound	  och	  spel-‐
stil,	  vilket	  har	  inspirerat	  informant	  3	  att	  sträva	  efter	  ett	  eget	  sound	  som	  är	  specifikt	  för	  
honom:	  
	  

Han	  är	  liksom	  harmonisk,	  han	  är	  melodisk	  men	  mycket	  är	  det	  ju…	  bara	  en	  ton	  
räcker	  ju	  bara	  så	  vet	  man	  att	  det	  är	  Jaco	  och	  så	  händer	  det	  saker	  i	  mig	  som	  
bara	  är…	  att	  jag	  blir	  så	  berörd	  liksom.	  Och	  det	  är	  nog	  det	  jag	  längtar	  mer	  än	  
något	  annat	  efter,	  det	  här	  att	  bara	  spela	  tonerna	  som…	  berör	  liksom.	  (Infor-‐
mant	  3)	  

	  
Informant	  2	  beskriver	  också	  Pastorius	  som	  en	  basist	  han	  har	  lyssnat	  på	  och	  även	  sett	  
spela	  vid	  flera	  tillfällen	  under	  gymnasietiden.	  För	  honom	  var	  Pastorius	  en	  ögonöppnare	  
vad	  gäller	  spelteknik	  som	  var	  obekant,	  vilket	  inspirerade	  honom	  till	  att	  medvetet	  öva	  
teknik	  och	  ta	  till	  sig	  hur	  Pastorius	  spelade:	  
	  

Och	  så	  såg	  jag	  också…	  på	  hur	  Jacos	  högerhand,	  jag	  har	  sett	  Jaco	  på	  några	  kon-‐
serter	  de	  gånger	  när	  Weather	  Report	  var	  här…	  tre	  gånger	  tror	  jag.	  Då	  tänkte	  
jag	  det	  är	  något	  det	  ser	  inte	  ut…	  mina	  fingrar	  rör	  sig	  inte	  på	  det	  sättet.	  Och	  så	  
kom	  jag	  på	  vad	  det	  var	  och	  så	  ändrade	  jag,	  väldigt	  medvetet	  övade	  jag	  på	  tek-‐
niken	  för	  att	  ändra	  det	  liksom.	  (	  Informant	  2)	  

	  
När	  informant	  1	  beskriver	  en	  period	  i	  sin	  utveckling	  där	  han	  strävade	  efter	  att	  spela	  
snabbt	  så	  nämner	  han	  Pastorius	  som	  han	  lyssnat	  på	  inom	  genrerna	  fusion	  och	  jazz.	  Han	  
berättar	  att	  under	  denna	  period	  så	  märker	  han	  brister	  och	  oordning	  i	  sitt	  eget	  basspel,	  
vilket	  ledde	  till	  att	  han	  kände	  sig	  tvungen	  att	  gå	  tillbaka	  i	  utvecklingen	  och	  få	  ordning	  på	  
det	  som	  han	  upplevde	  vara	  bristfälligt,	  hans	  timing:	  
	  

Det	  blev	  fokus	  på	  det	  här	  med	  att	  det	  skulle	  gå	  fort	  och	  det	  va…	  det	  blev	  ingen	  
ordning	  på	  det	  va.	  Så	  det	  tog	  lång	  tid	  för	  mig,	  jag	  fick	  liksom	  på	  något	  sätt…	  jag	  
fick	  gå	  tillbaks	  i	  mina	  egna	  fotspår…	  (Informant	  2)	  
	  

Informanterna	  nämner	  under	  intervjuerna	  fler	  basister	  och	  även	  exempel	  på	  andra	  in-‐
strumentalister	  som	  de	  inspireras	  eller	  någon	  gång	  inspirerats	  av.	  Exempel	  på	  dessa	  
basister	  är	  Duck	  Dunn,	  James	  Jamerson,	  Étienne	  M’Bappé,	  Michel	  Alibo,	  Larry	  Graham,	  
Marcus	  Miller	  och	  Donny	  Hathaway	  med	  flera	  samt	  pianisten	  Jan	  Johansson.	  

4.3	  Drivkraft	  
Det	  som	  motiverar	  till	  att	  öva	  och	  spela	  varierar	  bland	  informanterna.	  Utifrån	  informan-‐
ternas	  resonemang	  känner	  de	  ett	  behov	  av	  att	  öva	  kopplat	  till	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  kul,	  
vilket	  är	  den	  stora	  drivkraften	  till	  övandet	  eller	  att	  de	  vill	  öva	  bra	  för	  att	  må	  bra.	  Infor-‐
mant	  3	  förklarar	  sitt	  förhållningsätt	  till	  övning	  med	  att	  han	  känner	  ett	  behov	  av	  att	  öva.	  
Förut	  behövde	  han	  öva	  varje	  dag,	  men	  nu	  kan	  det	  variera:	  
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Men	  jag	  var	  mer	  manisk	  för	  några	  år	  sen	  om	  jag	  inte	  hade	  fått	  öva	  en	  timme	  
per	  dag,	  man	  kom	  hem	  jättesent	  så	  var	  det	  liksom	  att	  -‐	  jag	  måste	  öva	  -‐	  liksom.	  
Nu	  kan	  jag	  med	  lugnt	  samvete	  liksom	  bara	  hoppa	  över	  en	  två	  tre	  dagar	  liksom	  
men	  sen	  så	  blir	  det	  så	  att	  -‐	  nämen,	  jag	  vill	  öva	  -‐	  liksom	  för	  att	  jag	  tycker	  att	  det	  
är	  så	  kul…	  (Informant	  3)	  

	  
Han	  upplever	  övning	  som	  att	  ”det	  är	  ju	  liksom	  terapeutiskt	  för	  mig,	  absolut,	  och	  spela	  
bas	  det	  tror	  jag”	  (Informant	  3).	  Vidare	  berättar	  han	  att	  spela	  elbas	  är	  något	  som	  han	  
identifierar	  sig	  mycket	  med	  och	  förklarar	  att	  han	  förut	  kände	  sig	  väldigt	  präglad	  av	  öv-‐
ningskvalitén.	  Informant	  2	  berättar	  att	  han	  inte	  kan	  låta	  bli	  att	  spela	  bas	  och	  att	  för	  ho-‐
nom	  är	  det	  viktigaste	  med	  övning	  att	  det	  är	  roligt:	  
	  

Det	  viktigaste	  för	  mig	  det	  är	  att	  det	  är	  kul	  och	  jag	  är	  så	  tacksam	  för	  att	  det	  är	  
det…	  och	  det	  är	  ju	  det	  som	  gör	  att	  jag	  håller	  på	  för	  jag	  kan	  inte	  låta	  bli	  liksom.	  
(Informant	  2)	  

	  
För	  informant	  2	  är	  upplevelsen	  av	  musik	  och	  att	  spela	  verkar	  i	  det	  närmaste	  vara	  spiri-‐
tuell,	  han	  förklarar	  sin	  upplevelse	  på	  följande	  vis:	  
	  

Det	  som	  är	  det	  häftiga	  med	  musiken	  det	  är	  det	  att	  det	  är	  välgörande	  på	  ett	  
mystiskt	  sätt.	  Jag	  kan	  inte	  säga	  varför	  jag	  mår	  bra	  av	  att	  spela,	  det	  är	  någon-‐
ting,	  det	  är	  någon	  slags	  närvaro	  som	  uppstår.	  Klockan	  stannar	  jag	  kan	  spela	  
hur	  länge	  som	  helst	  det	  spelar	  ingen	  roll	  liksom.	  (Informant	  2)	  

	  
Informant	  1	  talar	  inte	  om	  upplevelsen	  av	  musik	  men	  knyter	  an	  till	  sitt	  resonemang	  kring	  
hur	  man	  kan	  öva	  effektivt	  med	  kortare	  övningspass	  på	  20	  minuter	  för	  att	  behålla	  in-‐
tresse	  och	  koncentration.	  Han	  vidareutvecklar	  sitt	  resonemang	  kring	  övningspasset	  med	  
att	  det	  är	  viktigt	  att	  hitta	  ett	  tillstånd	  där	  han	  tycker	  det	  är	  skönt	  att	  öva	  och	  känner	  sig	  
avslappnad:	  
	  

Jag	  kan	  ju	  uppleva	  att	  …	  att	  få	  lite	  lugn	  och	  ro	  att	  den	  här	  övningsstunden	  är	  
liksom	  du	  hittar	  någonstans	  och	  vara,	  om	  man	  säger	  så	  att	  du,	  det	  är	  någon	  
plats	  eller	  någon	  zon	  som	  du	  behöver	  nå.	  (Informant	  1)	  

	  
Sammanfattningsvis	  beskriver	  informanterna	  att	  drivkraften	  till	  deras	  övning	  och	  ut-‐
veckling	  ligger	  upplevelsen	  av	  att	  musicera	  samt	  behovet	  av	  att	  få	  spela.	  

4.4	  Sammanfattning	  
I	  informanternas	  resonemang	  kring	  sin	  syn	  på	  utveckling	  och	  övning	  återfinns	  flera	  tan-‐
kar	  som	  ger	  svar	  till	  studiens	  forskningsfrågor.	  Som	  ett	  svar	  på	  den	  första	  forskningsfrå-‐
gan,	  hur	  de	  själva	  beskriver	  sin	  utveckling	  genom	  övning,	  beskriver	  de	  tre	  informanter-‐
na	  hur	  de	  har	  konstruerat	  egna	  metoder	  för	  att	  medvetandegöra	  problem	  i	  det	  egna	  spe-‐
let	  för	  att	  sedan	  konstruera	  övningar	  som	  åtgärdar	  dessa	  problem.	  Det	  verkar	  som	  om	  
utvecklandet	  av	  egna	  metoder	  och	  strategier	  i	  övandet	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  informanter-‐
nas	  tillvägagångsätt.	  En	  annan	  viktig	  del	  verkar	  vara	  inställningen	  till	  övning	  och	  musi-‐
cerande	  då	  informanterna	  framhåller	  att	  de	  anser	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  att	  öva	  
och	  spela.	  Det	  verkar	  som	  om	  övandet	  för	  dessa	  tre	  har	  blivit	  till	  en	  monoton	  och	  oinspi-‐
rerande	  syssla	  när	  det	  verkliga	  målet	  är	  att	  skapa	  musik.	  Genom	  att	  överge	  övandet	  till	  
förmån	  för	  spelandet	  verkar	  det	  som	  om	  informanterna	  har	  funnit	  ett	  sätt	  att	  fortsätta	  
inspireras	  i	  det	  egna	  musikutövandet	  och	  därmed	  fortsätta	  utvecklas.	  Informanterna	  
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resonerar	  också	  kring	  vad	  de	  anser	  vara	  av	  specifik	  vikt	  för	  att	  utvecklas	  på	  instrumen-‐
tet,	  till	  exempel	  genom	  att	  musicera	  tillsammans	  med	  andra	  människor	  samt	  lyssna	  på	  
musik.	  Utifrån	  informanternas	  resonemang	  verkar	  målsättningen	  för	  övandet	  på	  in-‐
strumentet	  vara	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra.	  Övandet	  verkar	  också	  vara	  en	  förut-‐
sättning	  för	  att	  musikerna,	  genom	  erfarenhets-‐	  och	  kunskapsutbyte	  dem	  emellan,	  ska	  
kunna	  utvecklas.	  De	  talar	  också	  om	  att	  lyssna	  mycket	  på	  musik	  och	  om	  inspirerande	  fö-‐
rebilder	  som	  en	  viktig	  del	  av	  övandet	  inför	  något	  och	  som	  inspiration	  till	  det	  egna	  bas-‐
spelet.	  Därmed	  kan	  det	  antas	  att	  olika	  typer	  av	  målsättningar	  är	  av	  specifik	  vikt	  för	  att	  
utvecklas	  på	  instrumentet.	  Antingen	  handlar	  målsättningen	  om	  kortsiktiga	  mål	  som	  att	  
lära	  sig	  ett	  antal	  låtar	  inför	  en	  spelning	  genom	  att	  lyssna	  på	  musik	  för	  att	  lära	  känna	  dess	  
strukturer	  och	  det	  egna	  instrumentets	  roll	  eller	  så	  är	  det	  en	  långsiktig	  målsättning	  där	  
musikaliska	  förebilder	  står	  som	  inspiration	  till	  det	  egna	  musikidealet.	  
	  
I	  resultatet	  visar	  det	  sig	  att	  informanterna	  delar	  sina	  syn-‐	  och	  tillvägagångsätt	  till	  öv-‐
ning.	  Exempelvis	  är	  metoden	  att	  dela	  in	  låtar	  i	  mindre	  delar	  och	  växla	  tempo	  för	  att	  öva	  
specifikt	  på	  dessa	  något	  som	  informanterna	  delar.	  De	  resonerar	  kring	  denna	  metod	  med	  
att	  använda	  olika	  exempel	  för	  hur	  de	  går	  tillväga,	  exempelvis	  utifrån	  notläsning,	  rytm	  
eller	  improvisation.	  Informanterna	  delar	  även	  synen	  på	  att	  lyssna	  på	  musik,	  och	  ser	  det	  
som	  en	  viktig	  del	  i	  att	  lära	  sig	  spela	  eller	  som	  en	  form	  av	  inspiration	  till	  sitt	  eget	  spel.	  De	  
antyder	  också	  vikten	  av	  att	  spela	  med	  andra	  då	  det	  är	  en	  målsättning	  för	  övandet	  är	  att	  
det	  som	  förbereds	  kommer	  att	  användas	  i	  något	  sammanhang.	  Också	  här	  uttrycker	  de	  
sina	  förhållningsätt	  till	  att	  spela	  med	  andra	  på,	  dels	  genom	  att	  förklara	  det	  som	  en	  viktig	  
del	  av	  utvecklingen	  på	  instrumentet,	  dels	  genom	  sättet	  att	  öva	  med	  exempelvis	  trumma-‐
skin	  som	  ersättare	  för	  en	  verklig	  trummis	  i	  den	  individuella	  övningen,	  men	  också	  genom	  
resonemang	  kring	  instrumentets	  roll	  i	  förhållande	  till	  andra	  instrument	  i	  en	  grupp.	  Yt-‐
terligare	  likheter	  informanterna	  emellan	  finns	  i	  deras	  förebilder,	  alla	  tre	  presenterar	  
elbasister	  eller	  andra	  instrumentalister	  som	  inspirerar	  eller	  har	  inspirerat	  dem.	  Här	  fin-‐
ner	  vi	  också	  en	  gemensam	  förebild	  och	  inspiratör	  i	  Jaco	  Pastorius	  hos	  alla	  tre	  informan-‐
ter.	  Informanterna	  berättar	  också	  om	  sina	  upplevelser	  av	  att	  spela	  musik	  eller	  sin	  sin-‐
nesstämning	  vid	  övning	  som	  en	  del	  i	  varför	  de	  musicerar	  eller	  hur	  de	  behåller	  motivat-‐
ionen	  för	  att	  öva.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  diskussionen	  kring	  studiens	  resultat	  samt	  metod.	  Vidare	  pre-‐
senteras	  även	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  samt	  tankar	  och	  frågor	  till	  framtida	  
forskning	  som	  framkommit	  under	  arbetets	  gång.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  stycke	  diskuteras	  resultatet	  i	  relation	  till	  studiens	  tidigare	  forskning	  samt	  studi-‐
ens	  teoretiska	  utgångspunkt.	  

5.1.1	  Strategier	  
Enligt	  Jørgensen	  (2004)	  behöver	  varje	  utövare	  ha	  en	  repertoar	  av	  strategier	  för	  indivi-‐
duellt	  övande	  oavsett	  om	  det	  handlar	  om	  nybörjare	  eller	  professionella	  musiker.	  Utifrån	  
de	  två	  övningsstrategier	  som	  han	  nämner,	  self-‐teaching	  och	  self-‐regulated	  learning,	  
nämner	  Jørgensen	  också	  ett	  antal	  faser	  av	  övandet	  exempelvis	  planering	  av	  övning,	  ge-‐
nomförande	  av	  övning,	  prestation	  och	  självkontroll	  samt	  självreflektion	  och	  utvärdering	  
av	  övning.	  Till	  skillnad	  från	  Jörgensens	  hävdelse	  om	  nödvändigheten	  av	  att	  behärska	  en	  
repertoar	  av	  strategier	  för	  effektiv	  övning	  så	  beskriver	  ingen	  informant	  i	  denna	  studie	  
ett	  behov	  av	  att	  öva	  utifrån	  en	  strategi.	  Informanterna	  verkar	  inte	  ha	  en	  medveten	  stra-‐
tegi	  för	  att	  öva	  effektivt	  utan	  talar	  om	  att	  öva	  utifrån	  ett	  personligt	  behov	  eller	  en	  lust	  till	  
att	  öva	  förankrat	  i	  deras	  intresse	  till	  att	  musicera.	  Övandet	  verkar	  för	  dem	  inte	  vara	  det	  
centrala	  i	  utövandet	  utan	  snarare	  verkar	  skapandet	  av	  musik	  vara	  centralt,	  i	  synnerhet	  
tillsammans	  med	  andra	  medmusiker.	  	  
	  
En	  aspekt	  kopplat	  till	  övandet	  som	  Jørgensen	  (2004)	  presenterar	  är	  förberedelse	  av	  
framträdande,	  vilket	  är	  en	  aspekt	  som	  informanterna	  också	  berör	  i	  denna	  studie.	  Infor-‐
manternas	  resonemang	  kretsar	  kring	  att	  förbereda	  sig	  inför	  att	  spela	  tillsammans	  med	  
andra,	  antingen	  handlar	  det	  om	  att	  framföra	  en	  konsert	  eller	  att	  vara	  förberedd	  inför	  det	  
musikaliska	  samspelet	  med	  andra.	  Ett	  synsätt	  som	  framkommer	  i	  resultatet	  är	  att	  målet	  
med	  det	  som	  övas	  ska	  användas	  i	  ett	  sammanhang	  snarare	  än	  att	  öva	  bara	  för	  övandets	  
skull.	  

5.1.2	  Metoder	  
I	  studiens	  resultat	  framkommer	  informanternas	  likartade	  tillvägagångsätt	  för	  att	  öva	  
moment	  som	  de	  ser	  som	  komplicerade.	  För	  att	  kunna	  bearbeta	  de	  svåra	  moment	  som	  
kan	  dyka	  upp	  i	  en	  låt	  så	  förklarar	  informanterna	  att	  de	  delar	  in	  den	  del	  eller	  det	  stycke	  
av	  låten	  som	  är	  svårt	  i	  mindre	  och	  mer	  överskådliga	  delar	  för	  att	  sedan	  analysera	  och	  
öva	  detta	  separat.	  Informanterna	  beskriver	  detta	  tillvägagångsätt	  utifrån	  olika	  infalls-‐
vinklar	  som	  exempel	  berör	  de	  svårigheter	  i	  att	  lära	  sig	  notläsning,	  rytmer	  samt	  större	  
moment	  i	  musikutövandet	  som	  improvisation.	  Att	  dela	  in	  en	  låt	  eller	  en	  del	  av	  en	  låt,	  till	  
exempel	  en	  vers	  eller	  ett	  basriff,	  är	  en	  effektiv	  övningsmetod	  och	  kan	  jämföras	  med	  
Rawlins	  (2004)	  syn	  på	  metoden.	  Han	  menar,	  i	  likhet	  med	  informanterna,	  att	  denna	  me-‐
tod	  är	  ett	  sätt	  att	  göra	  stycket	  eller	  låten	  mer	  överkomlig.	  Han	  förklarar	  också	  att	  övan-‐
det	  av	  versen	  eller	  riffet,	  och	  liknande,	  bör	  göras	  i	  ett	  genomförbart	  tempo,	  vilket	  är	  yt-‐
terligare	  en	  aspekt	  som	  informanterna	  berör	  i	  sina	  resonemang	  kring	  sättet	  att	  öva.	  In-‐
formanterna	  berör	  också	  en	  aspekt	  av	  övandet	  som	  handlar	  om	  bearbeta	  och	  förbättra	  
sina	  svagheter,	  vilket	  är	  något	  som	  även	  Jörgensen	  (2004)	  tar	  upp	  när	  det	  gäller	  strate-‐
gier	  för	  individuell	  övning.	  
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I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  en	  viktig	  del	  av	  den	  individuella	  utvecklingen	  på	  in-‐
strumentet	  är	  lyssnandet.	  Informanterna	  lyssnar	  på	  musik	  antingen	  som	  en	  metod	  för	  
att	  lära	  sig	  en	  specifik	  låt,	  för	  att	  studera	  en	  viss	  typ	  av	  spelteknik	  eller	  som	  en	  källa	  av	  
inspiration.	  Här	  berör	  informanterna	  ett	  moment	  som	  inte	  beskrivs	  som	  en	  metod	  eller	  
ett	  tillvägagångsätt	  i	  den	  tidigare	  forskningen	  i	  bakgrundskapitlet.	  Waern	  (2011)	  be-‐
skriver	  en	  lyssningsmetod,	  men	  den	  handlar	  om	  att	  spela	  in	  sig	  själv	  under	  ett	  övnings-‐
pass	  för	  att	  i	  efterhand	  reflektera	  och	  analysera	  den	  egna	  prestationen.	  Min	  tolkning	  är	  
att	  lyssnandet	  är	  en	  viktig	  del	  av	  informanternas	  hela	  utveckling	  samt	  en	  självklarhet	  i	  
utvecklingen	  till	  elbasist.	  

5.1.3	  Motivation	  
En	  viktig	  del	  av	  övandet	  är,	  enligt	  Oare	  (2011),	  motivation.	  Hans	  modell	  består	  av	  fyra	  
komponenter	  varav	  en	  handlar	  om	  motivation	  till	  övning.	  Han	  menar	  att	  det	  behövs	  
målsättningar	  med	  övningen	  för	  att	  stimulera	  motivation	  till	  att	  öva.	  Han	  exemplifierar	  
detta	  med	  nybörjarelever	  som	  inte	  lär	  sig	  öva	  med	  målsättningar	  utan	  försöker	  uppnå	  
en	  viss	  övningstid	  och	  därmed	  övar	  ineffektivt	  kontra	  nybörjarelever	  som	  lär	  sig	  öva	  
effektivt	  tack	  vare	  målsättningar.	  Informanterna	  i	  min	  studie	  resonerar	  likartat	  med	  de	  i	  
Oares	  studie	  när	  det	  gäller	  att	  öva	  med	  målsättning.	  Generellt	  hävdar	  dessa	  informanter	  
en	  ovilja	  att	  öva	  för	  övandets	  skull,	  vilket	  liknar	  Oares	  resonemang	  om	  att	  det	  är	  ineffek-‐
tivt	  att	  öva	  bara	  för	  att	  uppnå	  övningstid.	  I	  resultatet	  visas	  att	  målsättningar	  är	  nödvän-‐
diga	  för	  motivation	  till	  övning.	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  viljan	  och	  lusten	  att	  öva	  kommer	  från	  en	  inre	  motivation,	  
liknande	  något	  själsligt	  välgörande	  eller	  terapeutiskt,	  vilket	  är	  en	  aspekt	  som	  inte	  har	  
nämnts	  eller	  berörts	  i	  tidigare	  forskning.	  Jørgensen	  (2004)	  talar	  om	  mental	  övning	  
kontra	  fysisk	  övning	  i	  sin	  studie,	  men	  belyser	  inte	  frågan	  om	  inre	  motivation	  såsom	  
framkommer	  i	  min	  studie.	  Resultatet	  visar	  att	  inre	  motivation	  ses	  som	  en	  viktig	  aspekt	  
av	  det	  individuella	  övandet,	  informanterna	  påpekar	  också	  att	  det	  viktigaste	  för	  dem	  är	  
att	  det	  är	  kul	  att	  hålla	  på	  med	  musik.	  

5.1.4	  Spelteknik	  
En	  viktig	  del	  av	  att	  spela	  bas,	  enligt	  Starefeldt	  (2004),	  är	  spelteknik,	  vilket	  resultatet	  i	  
min	  studie	  också	  visar.	  Exempelvis	  presenterar	  Starefeldt	  skillnader	  i	  synen	  ”slapping”	  
mellan	  två	  svenska	  och	  två	  amerikanska	  elbasister.	  Han	  finner	  att	  det	  är	  viktigare	  för	  de	  
amerikanska	  basisterna	  att	  kunna	  slapping	  än	  för	  de	  svenska	  basisterna.	  Resultatet	  i	  
min	  studie	  verkar	  bekräfta	  det	  resultatet,	  då	  alla	  tre	  är	  svenska	  elbasister	  samt	  att	  de	  
inte	  berör	  vikten	  av	  att	  kunna	  slapping.	  Informanterna	  i	  Starefeldts	  studie	  har	  dock	  ge-‐
mensamma	  resonemang	  kring	  vikten	  av	  höger-‐	  och	  vänsterhandsteknik,	  tonbildnings-‐
ideal	  samt	  speltekniker	  etablerade	  av	  förebilder	  inom	  instrumentgruppen.	  Att	  öva	  speci-‐
fika	  speltekniker	  verkar	  inte	  viktigt	  för	  informanterna	  i	  min	  studie	  annat	  än	  vid	  intresse	  
eller	  när	  de	  påträffar	  brister	  i	  sin	  egen	  teknik.	  
	  
Är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  specifika	  speltekniker	  som	  elbasist?	  Enligt	  resultaten	  i	  tidigare	  
studier	  ter	  det	  sig	  olika	  från	  utövare	  till	  utövare.	  Utifrån	  resultatet	  i	  min	  studie	  verkar	  
teknikövning	  vara	  en	  del	  av	  musikskapandet	  som	  helhet,	  för	  att	  bemästra	  det	  musika-‐
liska	  ideal	  de	  strävar	  efter	  och	  inte	  för	  att	  bemästra	  en	  spelteknik	  för	  sakens	  skull.	  Min	  
tolkning	  utifrån	  denna	  studie	  är	  att	  specifika	  speltekniker	  för	  elbas	  såsom	  slapping,	  och	  
teknikövning	  generellt	  sett	  handlar	  om	  vilken	  typ	  av	  musik	  eller	  genre	  som	  eftersträvas	  
att	  kunna.	  
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5.1.5	  Utbildning	  
Är	  utbildning	  i	  musik	  viktigt	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  elbas?	  I	  resultatet	  antyds	  att	  inspirat-‐
ion	  och	  påverkan	  från	  lärare	  har	  förekommit,	  men	  inget	  om	  utbildning	  i	  övrigt.	  	  Enligt	  
Nilsson	  och	  Risinger	  (2009)	  tycker	  de	  musikstudenter	  som	  utgör	  deras	  studie	  att	  de	  
själva	  är	  ansvariga	  för	  sin	  egen	  utveckling.	  En	  lärare	  ska,	  enligt	  dem,	  vara	  en	  inspiratör	  
och	  handledare	  för	  sina	  elever	  i	  deras	  utveckling.	  Svaret	  på	  den	  inledande	  frågan	  verkar	  
vara	  både	  ja	  och	  nej.	  Enligt	  Nilsson	  och	  Risinger	  har	  lärarens	  roll	  en	  viktig	  funktion	  för	  
informanternas	  utveckling	  då	  de	  nämner	  tidigare	  lärare	  som	  inspiration	  till	  hur	  de	  har	  
valt	  spela	  och	  öva	  på.	  Det	  verkar	  dock	  till	  största	  delen	  vara	  viktigast	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  
egen	  utveckling	  snarare	  än	  att	  utbilda	  sig	  vid	  någon	  specifika	  skola	  eller	  utbildning.	  Re-‐
sultatet	  i	  min	  studie	  visar	  att	  utbildning	  är	  olika	  viktigt	  för	  olika	  utövare,	  men	  det	  cen-‐
trala	  i	  att	  utvecklas	  för	  informanterna	  verkar	  vara	  att	  finna	  ett	  intresse	  i	  musikutövandet	  
som	  motiverar	  och	  att	  inspiration	  kan	  hämtas	  från	  lärare,	  andra	  elbasister	  och	  förebil-‐
der	  inom	  andra	  instrumentgrupper.	  
	  
Enligt	  Ödman	  (2007)	  pendlar	  vi	  i	  tolkningsprocessen	  mellan	  del	  och	  helhet.	  Min	  tolkning	  
är	  att	  lärarens	  roll	  i	  en	  individs	  utveckling	  är	  en	  del	  i	  den	  helhet	  som	  utgör	  instrumenta-‐
listen	  och	  dennes	  utveckling.	  Det	  egna	  ansvaret	  tolkar	  jag	  likaså	  som	  en	  del	  i	  den	  helhet-‐
en.	  

5.1.6	  Övning	  
Hur	  mycket	  ska	  man	  då	  öva?	  När	  ska	  man	  börja	  öva	  målmedvetet?	  Resultatet	  visar	  att	  
förhållningssätten	  till	  övning	  kan	  vara	  olika.	  Det	  framkommer	  dock	  att	  informanterna	  i	  
yngre	  ålder	  övade	  mer	  nitiskt	  på	  olika	  speltekniker	  och	  spenderade	  många	  timmar	  un-‐
der	  perioder	  med	  att	  öva	  på	  sitt	  instrument,	  men	  att	  de	  nu	  förhåller	  sig	  mer	  avslappnat	  
till	  hur	  mycket	  samt	  vad	  de	  övar	  varje	  dag.	  Till	  skillnad	  från	  informanterna	  i	  min	  studie	  
finner	  Unger	  (2009)	  	  att	  informanterna	  i	  hennes	  studie	  började	  öva	  medvetet	  i	  sena	  ton-‐
åren	  eller	  tidiga	  tjugoårsåldern.	  Resultatet	  visar	  att	  åldern	  för	  när	  en	  instrumentalist	  
börjar	  öva	  medvetet	  är	  individuellt	  förankrat,	  men	  det	  viktigaste	  för	  effektiv	  övning	  som	  
utvecklar	  instrumentalistens	  färdigheter	  är	  att	  det	  är	  medvetet.	  
	  
Resultatet	  visar	  på	  olika	  uppfattningar	  om	  hur	  mycket	  instrumentalisten	  ska	  öva	  samt	  
när	  det	  är	  tid	  att	  öva	  målmedvetet.	  Enligt	  Ödman	  (2007)	  är	  tolkningsprocessen	  aldrig	  
färdig.	  Utifrån	  det	  perspektivet	  behövs	  det	  vidare	  tolkningar	  för	  att	  förstå	  varför	  vissa	  
instrumentalister	  börjar	  tidigt	  samt	  mycket	  och	  vissa	  gör	  det	  inte.	  Det	  som	  framkommer	  
i	  studien	  är	  att	  övning	  verkar	  vara	  kopplat	  till	  målsättningar	  med	  musicerandet,	  upple-‐
velser	  av	  att	  spela	  musik	  eller	  ett	  djupt	  intresse	  för	  exempelvis	  en	  specifik	  genre.	  

5.2	  Metoddiskussion	  
Enligt	  Kvale	  (2009)	  är	  halvstrukturerad	  intervju	  en	  metod	  där	  jag	  som	  forskare	  får	  ta	  
del	  av	  informanternas	  livsvärld	  på	  ett	  djupare	  plan	  till	  skillnad	  från	  exempelvis	  en	  en-‐
kätundersökning	  där	  det	  insamlade	  materialet	  tenderar	  att	  bli	  ytligt.	  Genom	  halvstruk-‐
turerad	  intervju	  har	  jag	  kunnat	  välja	  vilka	  temata	  som	  styrt	  samtalen	  under	  intervjuerna	  
mot	  studiens	  frågeställningar.	  Under	  intervjuerna	  har	  jag	  dock	  upplevt	  att	  det	  finns	  en	  
överhängande	  risk	  att	  intervjuerna	  blir	  för	  långa	  när	  informanterna	  resonerar	  i	  andra	  
frågeställningar	  än	  dem	  som	  jag	  har	  ställt	  när	  de	  blir	  engagerade	  och	  intresserade	  av	  
ämnet	  som	  diskuteras.	  Det	  finns	  också	  en	  risk	  att	  intervjuerna	  blir	  för	  korta	  när	  de	  frå-‐
geställningar	  jag	  har	  ställt	  under	  intervjun	  uppfattas	  som	  irrelevant	  eller	  ointressant	  för	  
informanterna	  och	  de	  upplever	  att	  de	  inte	  har	  något	  att	  säga.	  Utifrån	  den	  observationen	  
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tror	  jag	  studien	  behöver	  fler	  informanter	  då	  våra	  frågor,	  enligt	  Ödman	  (2007),	  inled-‐
ningsvis	  är	  klumpiga	  och	  felaktiga.	  Fler	  informanter	  skulle	  ge	  riktning	  i	  sökandet.	  	  
	  
Att	  transkribera	  de	  inspelade	  intervjuerna	  har	  varit	  det	  svåraste	  momentet	  under	  arbe-‐
tets	  gång.	  Under	  detta	  arbetsmoment	  har	  jag	  upplevt	  att	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  uppfatta	  
specifika	  ord,	  och	  ibland,	  meningar	  tack	  vare	  dålig	  ljudkvalité	  eller	  informanternas	  dia-‐
lekt,	  vilket	  också	  problematiseras	  av	  Kvale	  (2009).	  Ytterligare	  ett	  moment	  som	  har	  varit	  
svårt	  är	  att	  beskriva	  undertoner	  i	  meningar	  eller	  få	  en	  tydlig	  uppfattning	  av	  vad	  som	  
menas	  i	  informanternas	  resonemang	  beroende	  på	  hur	  de	  formulerar	  sig.	  Av	  den	  anled-‐
ningen	  har	  jag	  för	  denna	  studie	  valt	  att	  inte	  notera	  dialektik	  eller	  innehållslöst	  talspråk	  
för	  att	  på	  så	  sätt	  tydliggöra	  vad	  som	  sägs	  i	  textform.	  Min	  upplevelse	  är	  dock	  att	  det	  har	  
varit	  en	  fördel	  att	  spela	  in	  intervjuerna	  och	  sedan	  transkribera	  dem	  i	  och	  med	  att	  jag	  gör	  
en	  tolkning	  av	  det	  som	  sägs	  i	  det	  transkriberade	  materialet,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  jag	  är	  
bekant	  med	  materialet	  och	  har	  god	  överblick	  över	  det	  som	  har	  framkommit	  under	  inter-‐
vjuerna.	  
	  
Det	  jag	  har	  upptäckt	  under	  arbetets	  gång	  med	  intervjun	  som	  metod	  är	  att	  den	  är	  an-‐
vändbar	  för	  att	  samla	  djupgående	  data	  från	  studiens	  informanter,	  vilket	  också	  är	  mitt	  
mål	  med	  denna	  undersökning.	  Det	  finns	  dock	  en	  brist	  med	  att	  ha	  endast	  tre	  informanter	  
med	  då	  det	  skulle	  kunna	  ge	  undersökningen	  en	  större	  bredd	  av	  åsikter	  och	  synsätt	  på	  
forskningsämnet	  med	  många	  fler	  informanter.	  Min	  upplevelse	  är	  att	  studien	  behöver	  
fler	  informanter	  från	  olika	  genrer	  och	  bildningsbakgrund	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  ge	  fler	  
synsätt	  på	  övning.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Det	  mest	  intressanta	  i	  detta	  arbete	  har	  varit	  att	  få	  träffa	  tre	  väldigt	  kompetenta	  och	  duk-‐
tiga	  elbasister.	  Att	  få	  ta	  del	  av	  så	  erfarna	  musikers	  tankar	  och	  resonemang	  kring	  övning	  
utifrån	  deras	  egna	  erfarenheter	  har	  varit	  otroligt	  lärorikt	  och	  det	  har	  gett	  mig	  mycket	  
inspiration	  till	  mitt	  eget	  övande	  och	  till	  min	  framtida	  yrkesroll.	  Det	  har	  också	  varit	  in-‐
tressant	  att	  studera	  tidigare	  forskning	  som	  gjorts	  kring	  övning.	  Det	  har	  dock	  varit	  väl-‐
digt	  knapphändigt	  med	  forskning	  om	  övning	  kopplat	  till	  elbas,	  men	  den	  har	  inte	  varit	  
mindre	  intressant	  på	  grund	  av	  det.	  I	  egenskap	  av	  blivande	  elbaslärare	  har	  jag	  lärt	  mig	  att	  
det	  behövs	  mer	  forskning	  kring	  elbasen	  kopplat	  till	  övning.	  Främst	  tror	  jag	  det	  kan	  
gynna	  dem	  som	  är	  eller	  ska	  bli	  elbaslärare	  samt	  deras	  elever.	  
	  
Arbetsprocessen	  har	  varit	  lång	  och	  ibland	  ganska	  mödosam,	  men	  mötet	  med	  informan-‐
terna	  har	  varit	  så	  intressanta	  och	  inspirerande	  att	  det	  har	  vägt	  tyngre	  än	  arbetsbördan.	  
Det	  har	  också	  motiverat	  mig	  till	  att	  söka	  kontakt	  med	  andra	  elbasister	  inför	  framtiden	  
med	  förhoppningen	  om	  att	  lära	  mig	  mer	  om	  hur	  olika	  personer	  ser	  på	  sin	  utveckling	  och	  
hur	  de	  har	  gått	  tillväga.	  Min	  upplevelse	  är	  att	  genom	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsutbyte	  
mellan	  människor	  kan	  var	  och	  en	  som	  önskar	  lära	  sig	  ett	  instrument	  finna	  tips	  och	  råd	  
till	  att	  utforska	  egna	  metoder	  och	  inlärningssätt.	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  
Jag	  är	  intresserad	  av	  övning	  och	  utveckling	  kopplat	  till	  elbas	  och	  har	  varit	  det	  så	  länge	  
jag	  har	  spelat.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  detta	  arbete	  ska	  vara	  en	  källa	  till	  inspiration	  för	  
andra	  elbaslärare	  och	  elbaselever	  när	  det	  gäller	  att	  hitta	  metoder	  och	  tillvägagångsätt	  
för	  att	  utvecklas	  på	  instrumentet.	  Jag	  hoppas	  även	  på	  att	  min	  studie	  ska	  bidra	  till	  att	  in-‐
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spirera	  och	  motivera	  elbasister	  att	  dela	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  med	  varandra	  med	  
syfte	  att	  utvecklas	  och	  utforska	  möjligheterna	  med	  instrumentet.	  
	  
Eftersom	  övning	  är	  en	  del	  av	  att	  lära	  sig	  att	  spela	  ett	  instrument	  upplever	  jag	  det	  vara	  
naturligt,	  som	  blivande	  elbaslärare,	  att	  diskutera	  och	  utforska	  möjligheter	  med	  övning.	  	  
Det	  känns	  också	  självklart	  för	  mig	  som	  instrumentpedagog	  att	  ha	  goda	  erfarenheter	  och	  
mycket	  kunskap	  om	  övning	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  och	  inspirera	  elever	  till	  att	  öva	  och	  be-‐
härska	  ett	  instrument.	  
	  
Det	  jag	  tar	  med	  mig	  ifrån	  arbetet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  jag	  ska	  fortsätta	  med	  att	  vara	  
öppen	  och	  utforskande	  när	  det	  gäller	  övning	  och	  utveckling	  på	  elbas.	  Min	  förhoppning	  
är	  att	  studien	  också	  ska	  ha	  samma	  betydelse	  för	  andra	  instrumentpedagoger	  samt	  deras	  
elever.	  Jag	  vill	  med	  detta	  inspirera	  till	  nyfikenhet	  och	  diskussion	  i	  undervisningssituat-‐
ioner	  kring	  övningsmetoder,	  övningsstrategier,	  tillämpning	  samt	  hur	  man	  finner	  ett	  eget	  
sätt	  att	  lära	  sig.	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  nya	  frågor	  väckts	  kring	  övning.	  Frågorna	  är	  kopplade	  till	  de	  
tankar	  och	  åsikter	  som	  informanterna	  resonerat	  kring	  i	  intervjuerna	  samt	  mina	  egna	  
tankar	  som	  framkommit	  under	  arbetets	  gång.	  Den	  undersökning	  som	  jag	  har	  gjort	  utgår	  
ifrån	  tre	  informanters	  syn	  på	  sin	  egen	  utveckling	  och	  blir	  på	  så	  sätt	  begränsad	  till	  få	  re-‐
sonemang	  och	  erfarenheter.	  Det	  vore	  intressant	  att	  i	  framtiden	  ta	  del	  av	  studier	  ur	  ett	  
större	  sammanhang	  med	  fler	  informanter	  från	  fler	  genretraditioner	  och	  delar	  av	  världen	  
utifrån	  följande	  frågeställningar:	  
	  
Finns	  det	  skillnader	  i	  sättet	  att	  öva	  hos	  självlärda	  instrumentalister	  respektive	  akade-‐
miskt	  skolade	  instrumentalister?	  
	  
Vilka	  skillnader	  eller	  likheter	  finns	  det	  i	  hur	  man	  övar	  i	  instrumentgruppen	  elbasister	  
och	  andra	  instrumentgrupper?	  
	  
Finns	  det	  genrerelaterade	  sätt	  att	  öva	  elbas	  på,	  och	  hur	  yttrar	  sig	  i	  så	  fall	  dessa	  tillväga-‐
gångsätt	  i	  övningen?	  
	  
Finns	  det	  ett	  gemensamt	  tillvägagångs-‐och/	  eller	  synsätt	  kopplat	  till	  övning	  för	  alla	  el-‐
basister	  oavsett	  genretillhörighet?
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7	  Bilagor	  

7.1	  Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  (1)	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  Ja	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  Ja	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare/musiker:___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  
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7.2	  Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  (2)	  
	  
Kryssa	  i	  de	  alternativ	  du	  tycker	  passar	  dig.	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  videoinspelad	  under	  några	  av	  mina	  lektioner	  
	  
☐	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  Ja	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  tillåter	  att	  utvalda	  delar	  av	  videoinspelningarna	  får	  visas	  i	  följande	  samman-‐
hang	  (välj	  ett	  till	  flera	  svar):	  
	  
☐	  	  Endast	  för	  forskaren	  själv	  	  
	  

☐	  	  För	  musiklärarstuderande	  
	  

☐	  	  Som	  porträttfoton	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  	  Som	  instruktionsfoton/video	  på	  instrumentet	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  	  På	  en	  DVD-‐skiva	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  videofilmerna	  ska	  
vara	  anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  Ja	   ☐	  Nej	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare/musiker:_______________________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  

	  
	  


