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Syftet med denna studie har varit att undersöka stråkmusikers och stråklärares syn på teknik 

och teknikövningar för att få en djupare förståelse för teknik och teknikövningar på 

stråkinstrument. Att undersöka vad stråkmusiker och pedagoger har för förhållande till teknik 

och på vilket sätt de använder sig utav teknik i övning och undervisning, samt vad det finns för 

förklaringar till varför övning ser ut på ett visst sätt hos andra stråkmusiker. Undersökningen 

baseras på två fokusgrupper samt en intervju där informanterna varit antingen stråkstudenter på 

en högre musikutbildning, stråklärare eller professionell musiker. Den insamlade datan har 

sammanställts och analyserats efter en hermeneutisk metod vilken slutligen diskuteras och ställs 

mot tidigare forskning och litteratur om ämnet. Studiens resultat visar att teknikövningar i 

mycket hög grad förekommer bland stråkmusiker i både undervisning och egen övning inom 

den västerländska konstmusiken. Att förstå syftet bakom teknikövningar har visat sig vara 

viktigt för utövaren i både undervisning och övning. Studien visar också att teknikövningar så 

som skalor och etyder upplevs som positivt och i de allra flesta fall nödvändigt för att hålla 

igång en redan uppbyggd teknik. Det är något som de flesta musikerna brukar starta sitt 

övningspass med. 
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INLEDNING 
I snart fem år har jag nu studerat klassisk fiol på högskolenivå. Jag kommer från en bakgrund 

där jag innan min start på musikhögskolan under cirka 20 år har skolats på mitt instrument via 

kulturskolan. Många musiker går efter kulturskolan vidare till att ta lektioner privat för andra 

lärare, eller fortsätta sin undervisning på konservatorium eller folkhögskola med inriktning på 

sitt huvudinstrument. En slags förberedande utbildning för att sedan fortsätta med studier på 

exempelvis musikhögskolor. Jag gick aldrig vidare med min fiolutbildning efter kulturskolan. 

Jag åkte utomlands några år där jag spelade mycket folkmusik och när jag flyttade tillbaka hem 

till Sverige tog jag inte upp fiollektioner igen. Efter något år hemma i Sverige gjorde jag en 

chansning och sökte in till musikhögskolan och kom in. 

Under mina år på kulturskolan gick intresset för fiol upp och ner och jag tog till en början 

inte lektionerna på särskilt stort allvar. Lektionerna bestod vanligtvis utav att tillsammans med 

min lärare gå igenom musiken jag spelade utanför lektionssalen, vilket för det mesta var 

orkester eller stråkkvartett.  

Ordet ”teknik” eller ”teknikövningar” har för mig alltid varit ett frågetecken. Under mina 

första år på kulturskolan spelade jag ibland skalor med min lärare. När vi spelade skalor låg 

fokus på att göra olika rytmiska variationer. Jag gissar mig till att det var för att få mig att 

komma i kontakt med olika notvärden innan jag fick se dem på en notbild.  

När jag blivit lite äldre och inte längre var nybörjare på mitt instrument fick jag vid något 

tillfälle utav min lärare en bok med teknikövningar som vi spelade ibland på lektionerna.  Jag 

kan inte minnas att boken presenterades som en ”teknikövnings-bok” för mig. Kanske gjorde 

den det, kanske pratades det om teknik på lektionerna med min lärare, men hur som helst var 

det inget som fastnade hos mig. Boken hamnade snabbt på hyllan. Jag tyckte den var otroligt 

tråkig och om jag ens övade på mina läxor hemma så var det motvilligt. Jag ville fokusera på 

att lära mig noterna jag behövde kunna inför orkester- eller kvartettrepetitionerna och inte 

”slösa” min tid på någon teknikövning jag ändå inte förstod vad den skulle vara bra för. Så 

teknikboken användes inte särskilt flitigt, och ganska snabbt försvann den från 

lektionssammanhangen också. 

 

Tillslut tog jag mig som sagt in på musikhögskolan. Där flyttades fokus från ensemble-spel till 

att börja spela solostycken och en helt ny värld öppnades för mig. Det var inte bara ett gigantiskt 

kliv i nivå och vad som förväntades och vidare krävdes utav mig på fiol, utan på 

musikhögskolan fick jag också för första gången höra ordet ”etyd”. Jag har i efter hand förstått 

att det är en form utav teknikövning. En melodi eller kortare stycke som har för avsikt att 

förbättra olika tekniska färdigheter beroende på vad det är för etyd som spelas. Här pratas det 

mycket teknik och övningsstrategier. Både bland studenter och i lektionssammanhang, på 

samtliga inriktningar och instrumentalister på diverse instrument. När jag hamnat i en 

konversation med detta ämne har jag egentligen bara nickat med utan att faktiskt förstå så 

mycket utav vad som sägs. Så även här, på högre studier, har frågetecknet om teknikövningar, 

etyder och skalor kvarstått. Jag har aldrig riktigt känt mig hemma i samtalen som uppstått om 

ämnet. Inte heller riktigt förstått vad ordet ”teknikövningar” har för betydelse. Men det verkar 
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dock som om att öva teknik ses som, och bör vara en självklarhet. Det är i varje fall den 

uppfattning jag fått av lärare och studenter.  

Under min tid på musikhögskolan har jag fått en rad övningar av lärare. Både etyder, skalor 

och andra teknikövningar. Men likt tiden på kulturskolan har jag inte lagt så mycket energi på 

dem. Jag har inte förstått syftet bakom övningarna, varför jag behöver göra dem eller vad de är 

bra för. Att öva på en exempelvis etyd har känts meningslöst då jag inte riktigt förstått vad den 

ska hjälpa mig med. Jag har heller inte känt mig motiverad att öva på just den etyden eller någon 

annan teknikövning jag fått utav min lärare om den inte är direkt kopplad till stycket jag för 

stunden övar på och ska framföra vid en kommande konsert. 

På kulturskolan lades teknikboken åt sidan och nu på musikhögskolan har jag på något sätt 

återigen lyckats komma undan teknikövningar och etyder. En ovisshet kring syftet med 

övningarna kombinerat med en tidspress och prestationsångest inför uppspel och examinationer 

har även här dominerat och tagit över framför att fördjupa mig i övningarna och lära mig att 

förstå dem. 

Jag har alltså klarat mig så här långt utan att egentligen öva teknik över huvud taget. De 

tekniska färdigheterna jag har idag har jag fått genom att öva på musiken jag förbereder att 

framföra. Orkester, ensemble, kvartett, solistiska framföranden, eller vad det nu kan vara. Så är 

det verkligen nödvändigt? Vad är poängen? Behöver man kunna en mängd teknikövningar 

såsom exempelvis skalor och etyder? Och hur ser det ut bland andra stråkmusiker och i andra 

undervisningsrum? Som blivande fiollärare är det viktigt att i framtiden kunna motivera för 

mina kommande elever varför, eller varför inte, teknikövningar ingår i undervisningen jag 

bedriver. För att kunna göra detta behöver jag få en djupare förståelse för vad teknikövningar 

har, eller har haft, för betydelse för- och påverkan på andra studenter, musiker och lärare. Samt 

på vilket sätt de förekommer (eller inte förekommer) i deras vardag.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I följande stycke kommer jag presentera tidigare forskning och litteratur jag använt mig utav 

för att få en djupare förståelse om teknik bland stråkmusiker och teknikövningars påverkan på 

stråkinstrumentalister. Mycket litteratur berör temat övning som ett mer övergripande tema. Jag 

finner denna typ av litteratur relevant för min undersökning då teknikövningar och teknik i sig 

har en väldigt stor plats inom just övning. Jag har av den anledningen också valt att presentera 

tidigare litteratur kring övningsteknik och strategier för att uppnå ett gott musicerande. 

Avslutningsvis kommer jag presentera och beskriva olika lärstilar. Detta för att kunna 

återkoppla till när jag vidare reflekterar över och diskuterar kring hur informanterna i 

föreliggande undersökning lär sig när de övar, spelar eller bedriver undervisning. 

 

Strategier vid övning 
Hallam (2001) har i en omfattande undersökning studerat 22 professionella stråkmusiker samt 

55 nybörjare och hur dessa går tillväga i sin övning. Hon presenterar olika övningsstrategier 

som musikerna i studien använder sig utav och visar på hur en majoritet utav gruppen bland de 

professionella musikerna uppvisar en metakognitiv förmåga i deras övning. Att vara medveten 

om ens egna tankar och vad man tänker under övningen i såväl förberedelser, tekniska aspekter 

och interpretation av musiken. En vanlig strategi som visade sig var att samtliga musiker belyste 

vikten av att spela mycket långsamt och noggrant i början av instuderingen. En annan strategi 

vid instudering av ett nytt material var att musikerna ville få en överblick av musiken som skulle 

spelas, antingen genom att göra en snabb genomspelning eller genom att läsa noterna utan att 

spela. Detta för att identifiera svåra ställen och få en struktur av hur de senare skulle lägga upp 

sin övning. Denna strategi vid inlärning visade sig också i Schönnings (2012) undersökning 

som även den handlar om att tydliggöra individuella instuderingsstrategier, men i detta fall 

specifikt bland verksamma orkestermusiker. Schönning (2012) visar alltså att (likt Hallam, 

2001) att börja med att identifiera svåra ställen i musiken är en vanlig strategi bland musikerna 

i även denna undersökning. Förutom att läsa noterna utan att spela, använde sig även vissa av 

informanterna sig utav inspelningar och lyssnade på musiken och antecknade därifrån i sin 

övningsstämma. Att genom olika strategier så snabbt som möjligt förstå vilka partier av 

musiken som kräver mer övning än andra visar sig vara en viktig del i instuderingen för samtliga 

professionella musiker (Hallam, 2001; Schönning, 2012). 

 

Att effektivisera övningstiden som en strategi vid övning 

Att övning behöver vara effektiv för bästa resultat vid inlärningen av ett nytt stycke är en viktig 

faktor i inlärningen (Hallam, 2001). Oavsett hur många timmar som läggs i övningsrummet kan 

en musiker uppnå samma progression på färre timmar om tiden som läggs ner är effektiv 

(Chaffin & Lemieux, 2004). Även Jørgensen (2004) belyser vikten av att göra övningstiden så 

effektiv som möjligt och presenterar olika strategier för att effektivisera övningstiden. Han delar 

upp strategierna i thought strategy och behaviour strategy där den förstnämnda handlar om hur 

en musiker planerar sin övning och sistnämnda kategoriserar och organiserar hur själva 

övningen går till i praktiken. Vidare beskriver han också nonplaying practice och playing 

practice. Nonplaying practice är den övning som sker utan instrumentet som till exempel att 

läsa partitur, bestämma fingersättning eller frasering vilken även kommit fram som en 
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övningsstrategi bland de intervjuade musikerna i Hallams (2001) studie. Övningsstrategierna 

bland de professionella musikerna i hennes studie hänger samman med att de känner till sitt 

område på ett djupare plan och därför snabbare kan analysera problemen som uppstår vilket 

vidare effektiviserar övningstiden. Givetvis kan en musikers nivå av talang påverka resultatet i 

övningsrummet, dock belyser Chaffin och Lemieux (2004) hur forskning kring detta inte 

lyckats generera något bevis av påståendet. Därför dras slutsatsen kring progressionen till hur 

övningstiden läggs upp och effektiviseras, och att musiker med tiden lär sig bli mer effektiva i 

sin övning allt eftersom deras färdigheter och begåvning ökar. 

 

Teknik 

Att öva teknik är för många musiker en del av den vardagliga övningen. Jørgensen (2002) 

diskuterar kring vilken påverkan övning har hos musiker och fokuserar på relationen mellan 

övningsmängd och instrumentala färdigheter bland musikstudenter på högre nivå. Han belyser 

hur det finns olika åsikter bland musiker kring huruvida mängden övningstid har betydelse för 

att nå ett högt resultat (hög nivå) eller inte men argumenterar för vikten av att öva för att uppnå 

högre färdigheter. Stenmark (2015) belyser också detta och beskriver i sitt självständiga arbete 

hur det inom den klassiska västerländska konstmusiken finns en stark tradition av att öva på 

etyder som en del utav teknikövningen. Övning av etyder menar hon görs för att både utveckla 

nya tekniska färdigheter men även för att hålla igång en redan uppbyggd teknik. 

Jørgensen (2004) beskriver hur mycket forskning pekar på att de flesta musiker börjar sitt 

övningspass med att öva teknik för att sedan fortsätta öva på musiken som ska framföras. Han 

diskuterar hur teknikövningar såsom skalor och etyder kan vara till hjälp för att uppnå 

”performance excellence” (s. 88) men att rätt och passande övningar måste väljas ut för att få 

det tekniska resultat som eftersträvas i ett specifikt stycke. Den teknikövningen som ska göras 

bör väljas ut noggrant och med ett tydligt syfte. Övar man exempelvis etyder bör musikern veta 

varför hen spelar just den etyden, vilken teknik den har för syfte att förbättra och varför han 

eller hon behöver öva upp den tekniken.  

Galamain (1985) presenterar sin egen fiolundervisning i boken Principles of violin playing 

& teaching och diskuterar här hur ton, pitch och rytmik är själva stommen inom musik. Fiolens 

teknik bör därför grundas i dessa tre element för att sedan kombineras med interpretation. 

Vidare är det upp till musikern att själv avgöra hur hen vill att ett stycke ska framföras, och för 

att kunna göra olika val i interpretationen av ett stycke behöver därför musikern ha en bred 

teknik (Galamain, 1985). Att som musiker besitta goda tekniska färdigheter innebär alltså att 

också kunna variera klang i instrumentet och därmed variera ett musikaliskt uttryck.  

Johansson (2014) studerar i sin artikel relationen mellan teknik och stildrag på fiol. Han 

diskuterar kring hur olika genrer och stilar spelas med olika klang på instrumentet och därmed 

kräver olika typer av teknik. Han tar upp hur att vara ”oskolad” violinist ofta, inte minst bland 

lärare, anses vara något negativt då man saknar den ”korrekta” tekniken och därmed inte kan 

utnyttja instrumentets fulla potential. Många lärare och musiker, menar Johansson (2014), anser 

att en musiker som spelar med ”rätt” teknik får en frihet i att själv välja på vilket sätt man vill 

spela samt förhindrar ergonomiska problem (s. 136). Samtidigt diskuteras hur de egenskaper 

och teknik som den ”oskolade” violinisten besitter ofta genererar stilistiska variationer inom 

andra genrer än just klassisk musik så som exempelvis folkmusik och att en ”korrekt” teknik 

helt enkelt beror på vilken stil (genre) som spelas, 
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Simon Fischer är både pedagog och professionell violinist. Han har en lång bakgrund av 

att både spela och leda konserter runt om i världen och är också en erkänd professor. Han 

belyser i en utav sina teknikböcker att öva teknik även handlar om att på sikt spara tid (att 

effektivisera övningstiden som jag ovan beskrivit som en typ av övningsstrategi). Att lägga 

exempelvis 15 minuter på en intonationsövning kan i längden innebära att musikern i ett senare 

skede endast behöver lägga en timme på att jobba med intonation i ett stycke istället för två (s. 

8).  

Fischer (1997) skriver också hur anledningen till att barn lär sig snabbt är att de inte 

reflekterar så mycket över hur de lär sig något. Musikutövaren blir helt fri att göra musik först 

när teknik och tekniska färdigheter på ett naturligt sätt hamnar i bakgrunden. ”The most 

important thing is to have so much technique that you don’t have to think about it.” (Fischer, 

1997, s. 6) Jag tolkar det som att han menar att god teknik föregår ett gott musicerande och att 

en instrumentalist helt kan fokusera på det musikaliska uttrycket, själva musicerandet, först 

efter att tillräckligt god teknik tränats upp.  

 

 

Lärstil, ett analytiskt redskap 
Begreppet lärstil innebär hur någon tar till sig och bearbetar information och kunskap, det vill 

säga på vilket sätt en människa lär sig något (Fredriksson, 2006). Det som ska läras handlar i 

föreliggande studie om musik. Jag kommer därför koppla olika lärstilar till på vilket sätt en 

musiker, i detta fall en stråkinstrumentalist, lär sig vid övning och/eller undervisning. 

För att få en djupare förståelse kring olika inlärningsstilar inom övning har både Hedberg 

(2016) och Austern (2009) i sina undersökningar intervjuat professionella orkestermusiker där 

samtliga musiker som deltagit i studien har visat sig ha olika typer av inlärningssätt. Austern 

(2009) kommer fram till att de fem informanterna som deltagit i hans studie har väldigt olika 

inlärningssätt vad gäller sin egen övning. Varje informant har sin egen lärstil och det skiljer sig 

även mellan informanterna som har någon relation till att ha bedrivit undervisning och inte. 

Trots denna åtskillnad kring hur musikerna övar beskrivs hur resultatet eller utgången av deras 

övning inte påverkas. 

Entwistle (2001) redogör i sin artikel för en utav Gordon Pasks syner på lärstilar. Han 

beskriver två sätt att lära sig där den ena är motsatsen till den andra; ett holistiskt och ett seriellt 

sätt att ta till sig kunskap på. Den holistiska lärstilen innebär att se den större helheten först och 

inte fokusera för mycket på detaljer i början, medan den seriella lärstilen går från motsatt håll 

och ser detaljerna först och sedan i sitt samband i en större bild (Entwistle, 2001, s. 594). Att 

lära sig på det seriella sättet, rikta uppmärksamheten på detaljer och allt eftersom bygga upp en 

helhetsbild, hänger ihop med den vänstra hjärnhalvan. Att ta till sig kunskap på ett holistiskt 

sätt, att först skapa sig en överblick över området, berör höger hjärnhalva. Enligt Pask är inget 

sätt bättre än det andra. Däremot rekommenderas ett växlande mellan de båda sätten (vilket 

benämns som att vara mångsidig), då renodlade holister eller serialister lätt kan missa viktiga 

aspekter och därmed få luckor i sin förståelse av det som ska läras. (Fredriksson, 2006) 

Börjeson (2004) resonerar kring en annan metod för att lära, nämligen Kolbs lärstilar. 

Denna metod grundar sig i att alla individer lär sig bäst på olika sätt, vilka David Kolb 

(tillsammans med Roger Fry) sammanställer i den så kallade experiental learning cycle som 

kategoriserar in i fyra olika inlärningssätt. Kolb menade att alla individer har inslag av de fyra 
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aspekterna på lärandet, men att man däremot sällan är effektiv i alla sätt. Varje individ har ett 

sätt att lära som man föredrar, eller en kombination av de kategorier som passar den individen 

bäst (Börjeson, 2004).  

 

 

 

 

Figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson (2004) gör följande förklaringar på de fyra grundstilarna: 

Att lära genom konkreta upplevelser och erfarenheter (”K”) gör den som domineras och 

inspireras utav pågående händelser. Man har ett öppet sinne och är inte skeptisk. Observera och 

reflektera (”O”) gör den individ som drar sig undan för att fundera över upplevelser och betrakta 

dem från olika vinklar. De samlar in information från sin omgivning och tänker igenom olika 

perspektiv innan någon slutsats kan dras. Att ha ett logiskt tänkande (”L”) innebär att den 

lärande anpassar och sammanställer iakttagelser till logiskt hållbara teorier. Den ger sig inte 

förrän man fått ordning på informationen och vill att kunskapen ska passa in i ett rationellt 

system. Att lära genom att bruka och tillämpa i nya situationer (”B”) innebär att individen lär 

sig praktiskt, d v s genom att göra. De tycker inte om att vänta och vill gärna prova nya tankar, 

metoder eller teorier i praktiken så fort som möjligt. 

Vidare presenteras även några utav Kolbs exempel på kombinationer utav lärstilar (se figur 

2). Föredrar man att lära genom att både söka konkreta upplevelser samt observera och 

reflektera (kombination utav K och O) är individen en idégivare. En kombination utav O och 

L innebär att vara en förklarare som lär sig genom att få tänka igenom saker och observera, en 

individ som exempelvis läser bruksanvisningar inför det som skall läras. Sammanställare kallas 

Konkreta 

upplevelser, 

erfarenheter 

Observation 

och reflektion 

Logiskt tänkande. Lära 

genom att abstrahera och 

generalisera 

Bruka, 

tillämpa, 

omsätta i nya 

situationer 
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den individ som både vill reflektera och pröva praktiskt och har därmed en kombination utav L 

och B. Lär man sig bäst genom att förlita sig på sina konkreta upplevelser för att sedan omsätta 

dem i praktiken är man en prövare och har en kombination utav K och B (Börjesson, 2004). 

 

 

 

Figur 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna till olika lärandeteorier är en fördel både som musiker och lärare. Den lärande (i detta 

fall musikern) väljer själv vilken lärstil och strategi som känns mest effektiv och passande för 

sig själv (Fredriksson, 2006). Att känna till vilket lärandesätt som passar en själv bäst bidrar 

också till ökad självkännedom om sina starka och svaga sidor, samtidigt som lärare kan använda 

exempelvis Kolbs fyra lärstilar som tankehjälp vid planering av en lektion (Börjeson, 2004). 

 

 

 

PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mot bakgrund av den tidigare forskning och litteratur som presenterats kommer jag här 

diskutera och gå djupare in på mitt problemområde som i sin tur mynnar ut i syfte och 

frågeställningar för min studie. 
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Problemområde 
Tidigare forskning visar på att öva teknik är en stor del utav övning bland stråkmusiker 

(Stenmark, 2015; Jørgensen, 2004). Mycket utav den forskning som relaterar till min 

undersökning fokuserar på hur övning ser ut, övningsstrategier samt vilken typ av övning som 

visat sig mest gynnsam. Det finns dock en del brister i tidigare forskning då det till att börja 

med inte finns särskilt mycket forskning kring specifikt stråkinstrumentalister. Det finns inte 

heller så mycket att ta del av vad gäller förståelse för musikerns syn på övning och 

övningsteknik, vad som faktiskt räknas som teknikövningar och hur stråkmusiker och 

stråklärare arbetar med det i praktiken. Föreliggande studie fokuserar därför på stråkmusikers, 

lärares och studenters perspektiv. Jag belyser syn på, samt tankar och reflektioner kring, övning 

och teknik i såväl egen övning som i undervisningssituationer och på vilket sätt det förekommer 

bland stråkmusiker, studenter och lärare. 

Som ovan nämnt kan tidigare forskning konstatera att teknikövningar i stor utsträckning 

förekommer i stråkmusikers övning. Jag vill därför gå in djupare på just övning och undersöka 

vilka lärstilar som synliggörs bland musiker och lärare när de övar eller undervisar och på vilket 

sätt teknik och teknikövningar faktiskt förekommer bland andra stråkmusiker och pedagoger. 

Hur stor plats teknik tar i såväl övningsrummen som i undervisningssituationer, vad det ligger 

för bakgrund till det och vad teknik innebär för dem. 

Jag vill också få en djupare förståelse för teknik och teknikövningar på stråkinstrument. Ta 

reda på hur lärare och musiker går tillväga i sin övning och vad det ligger för syfte bakom och 

förklaringar kring att de övar eller undervisar på ett visst sätt. Vad stråkmusiker och pedagoger 

har för förhållande till teknik och på vilket sätt de använder sig utav teknik i övning och 

undervisning,  

Vad har teknikövningar för betydelse bland stråkmusiker, studenter och pedagoger? Är det 

nödvändigt att öva teknik parallellt för att ta sig framåt och utvecklas som musiker och i så fall 

varför? Hur ser det ut i undervisning och bland verksamma stråkmusiker? 

 

Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie att undersöka stråkinstrumentalisters förhållande till- och förståelse för 

teknikövningar. Hur förhållandet till teknik ser ut och på vilket sätt det förekommer i övning 

och undervisning. 

 

 På vilket sätt förekommer teknikövningar bland stråkmusiker?  

 Hur förhåller sig stråkmusiker till teknikövningar? 

 Hur ser övning och undervisning ut bland stråkmusiker vad gäller teknik? 

 Vilka lärstilar blir synliga bland stråkmusiker när det kommer till övning och 

undervisning? 

Avgränsningar  
Jag har valt att rikta in mig på instrumentallärare och musiker verksamma i Sverige inom 

instrumentgruppen stråkmusiker. Jag tror att teknikövningar och dess syfte och bakgrund skiljer 

sig bland olika instrument, och trots att det även ligger en intressant aspekt i att bredda mina 
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vyer och också ta reda på hur det ser ut bland andra instrumentalister finner jag det mest relevant 

för mig och min utbildning att fördjupa mig i just stråkteknik. 

Jag har också valt att avgränsa studien till studenter på högre musikutbildning. Dock 

bedriver lärarna som deltar undervisning med både nybörjare och elever som kommit en bit på 

vägen. Detta kombinerat med informanternas berättelser kring hur deras undervisning och 

övning sett ut genom åren ger mig därför ändå en bredare bild kring övning och undervisning 

med yngre barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD 
I denna del kommer jag redogöra för det angreppssätt och dataskapandemetod jag valt att 

använda mig utav i min undersökning. Jag kommer också beskriva studiens genomförande, 

deltagarna i och beskrivning utav de två fokusgrupperna samt intervjun. Jag redogör även i 

detta avsnitt för hur inspelning och transkribering av samtalen gått till och uppger de etiska 

ställningstaganden jag tagit hänsyn till. 
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Ett hermeneutiskt angreppssätt 
Hermeneutik kommer från början ifrån det antika Grekland. Ordet ”hermeneutik” härstammar 

från guden Hermes vars uppgift var att finnas till som budbärare mellan gudarna och de dödliga, 

att tolka gudarnas budskap så att människorna skulle förstå dem. Hermeneutik handlar således 

om att tolka, förstå och förmedla andras upplevelser utav något (Westlund, 2015). Jag har valt 

detta tillvägagångssätt då mitt arbete till stor del handlar om att tolka och vidare förstå 

informanternas verklighetsbild och upplevelsevärld. Nedan kommer jag presentera 

hermeneutik något djupare och relaterat till mitt forskningsarbete, och jag har valt att göra detta 

med utgångspunkt från Per-Johan Ödmans Tolkning, förståelse och vetande: Hermeneutik i 

teori och praktik (2007). 

Ödman (2007) beskriver hur att tolka något är att ange en betydelse, vilket vi gör då vår 

förförståelse inte räcker till (s.58). Det som tolkas kan ses ur olika perspektiv. Vi ser lätt vår 

verklighet efter eget tycke och smak vilket är något som bör undvikas och tolkandet bör därför 

grundas i kunskap och tidigare erfarenheter av det som ska tolkas (s. 71).  

Ödman (2007) presenterar också tre dimensioner av att tolka något. Tidsdimension, 

fokuseringsdimension och del-/helhetsdimension. Tidsdimensionen handlar förenklat om att 

tolkningen kan ske i nuet: vi förstår inte därför tolkar vi, men också riktat framåt: vi vill förstå 

något för att kunna orientera oss, därför behöver vi tolka. Fokuseringsdimensionen av tolkandet 

innebär tolkning av antingen den yttre verkligheten eller den inre existentiella. För att förklara 

dessa två dimensionerna görs en liknelse till en tolkning av ett inspelat samtal på ljudband. Vid 

tolkning av den yttre verkligheten kan forskaren exempelvis fastställa att samtalet ägt rum, hur 

många som varit delaktiga och vad som har yttrats om. När forskaren ger sig in på ett djupare 

plan och försöker förstå personernas livssyn, förställningar om verkligheten, uppfattningar om 

sig själva och att försöka ange vad deras yttrande betyder, är man istället inne på tolkning av 

den existentiella verkligheten (s. 68). Del-/helhetsdimensionen handlar om den pendling 

forskaren befinner sig i mellan att se del och helhet utav det som ska tolkas. Man går från del 

till helhet och från helhet till del. En förståelseprocess som inom hermeneutiken kallas för den 

”hermeneutiska cirkeln” vilken beskrivs jämförande med att lägga ett pussel. Under tiden man 

lägger ett pussel ser man hur små delar sammanfogas och sakta men säkert blir större delar utav 

en helhet. Samtidigt gör man nya tolkningar, får ny förståelse, omtolkar och förstår ännu mer 

(s. 98). För att bli färdig med pusslet behöver ständigt en pendling mellan del- och helhetsbilden 

ske. När vi tolkar något har vi oftast inte någon större helhetsbild i början. Delarna är således 

nödvändiga för att kunna få en uppfattning utav helheten. De bildas små helheter vilka 

tillsammans succesivt konstruerar en lite större bild. Sedan försöker vi komma fram till vart 

bitarna ska placeras i den ännu större helhetsbilden och därmed förstå deras innebörd i 

sammanhanget (s. 98). Vår tolkning och förståelse är alltså helt beroende utav helheten, 

kontexten.  

Förförståelse är en central del inom hermeneutik. Vissa menar på att man som forskare bör 

sätta en så kallad parentes kring sin förförståelse. Detta för att undvika att forskarens 

förförståelse ska påverka analysen vid tolkningsarbetet och forskningsresultatet. Men har 

forskaren sin förförståelse klar, och tar hänsyn till den vid analysarbetet, kan man också 

upptäcka och granska på vilket sätt ens slutsatser avviker från sin förförståelse (Ödman, 2007). 
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När forskaren börjar tolkningsarbetet bör man enligt Ödman (2007) ta hänsyn till två saker. 

Den första är att man behöver vara medveten om sin kunskapsbrist och att risken för att få en 

förändrad verklighetssyn finns (förförståelsen kan komma att ändras). För det andra behöver 

forskaren försöka hitta och vidare förstå de frågor som materialet ställer till oss. Då varje individ 

har olika förförståelse kommer också olika tolkningar att göras på skilda sätt. Detta leder vidare 

till en utav hermeneutikens svårigheter. Vilka tolkningar räknas som giltiga och på vilka 

grundval kan man göra tolkningarna? Ödman (2007) presenterar tre arbetsuppgifter att förhålla 

sig till. Den första är att bygga upp ett tolkningssystem där de olika delarna (pusselbitarna) på 

ett logiskt sätt hänger ihop med varandra. För det andra ska tolkningssystemet ha en rimlig 

anknytning till det som ska tolkas. Och för det tredje ska forskaren presentera resultatet på ett 

för läsaren begripligt sätt och att denne kan förstå hur forskaren kommit fram till sitt resultat. 

 

Metod för dataskapande 
Jag har valt att genomföra denna undersökning enligt kvalitativa metoder då jag intresserar mig 

mer för hur något, i detta fall teknik, övning och undervisning, sker eller upplevs och inte hur 

mycket utav det som inträffar (Kvale & Brinkmann, 2014). I mitt arbete har jag genom två 

fokusgruppssamtal och en intervju samlat in information från de deltagande informanterna. Då 

jag ville undersöka informanternas erfarenheter och tidigare bakgrund kring mitt valda ämne 

bedömde jag att detta tillvägagångssätt var lämpligt för min typ av undersökning.  

Kvale och Brinkmann (2014) gör en beskrivning av kvalitativa intervjuer vilken också 

passar bra in på fokusgrupper som metod då den också kan ses som en del utav de olika grenar 

som finns inom kvalitativa intervjuer som metod. Författarna beskriver metoden som följer: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17) 

 

Metoden är vanlig inom kvalitativ forskning och skapar en möjlighet för respondenterna att ge 

mer personliga svar och tankar kring fenomenet som ska undersökas och jag som forskare ges 

ett stort utrymme för spontana följdfrågor, en möjlighet att anpassa frågorna och i vilken 

ordning de ställs jämfört med exempelvis en enkätundersökning i en kvantitativ forskning. Vid 

ett personligt möte med deltagarna ges möjligheter för fler nyanser och dimensioner av ämnet 

(Eriksson-Zettequist & Ahrne, 2015).  

Vid planering av hur jag skulle gå tillväga med min datainsamlingsmetod var min tanke 

först att enbart använda mig utav fokusgruppsdiskussioner. Jag ville få ihop tre stycken 

fokusgrupper beståendes utav pedagoger, studenter/elever och verksamma musiker. 

Anledningen att jag till en början endast ville använda mig utav denna metod var bland annat 

att jag ville få fler individers perspektiv och därmed en bredare bild om mitt valda ämne. Med 

tanke på den tidsåtgång som fanns att arbeta med för denna undersökning blev det för många 

utav de jag hörde av mig till som potentiella informanter svårt att delta, eftersom det innebar 

ett möte med relativt kort varsel. Det blev av den anledningen svårt att få ihop fokusgruppen 

beståendes utav professionella musiker vilket därför resulterade i en intervju istället och jag 

kunde i genomförandet tillslut kombinerade fokusgrupperna med en intervju.  
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Fokusgruppsdiskussioner är en metod där man för ett samtal i grupp mellan fler individer. 

Metoden är inte att förväxla med gruppintervjuer, då forskaren vid fokusgruppsdiskussioner 

även använder gruppens samspel som forskningsdata, och ny kunskap uppenbaras genom 

interaktionen mellan de som deltar (Dahlin-Ivanoff, 2015). Att använda sig utav 

fokusgruppsdiskussioner är en användbar metod när man vill studera hur människor i grupp 

tänker och talar om ett specifikt ämne. Och även varför en grupp människor har en viss 

uppfattning om något (Bryman, 2018, Ahrne & Svensson, 2015). Det handlar därmed inte om 

ett individperspektiv kring det ämne forskaren valt att fördjupa sig i eller studera, utan snarare 

om den kollektiva bilden, tankar och reflektioner (Dahlin-Ivanoff, 2015) vilket även varit min 

utgångspunkt för att få det bredare perspektivet kring mina forskningsfrågor. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver också hur fokusgruppsdiskussioner är en lämplig metod om 

forskaren inte är så insatt i sitt ämne: 

 

Fokusgruppintervjuer lämpar sig väl för explorativa studier på ett nytt område, eftersom den livliga 

kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana expressiva och emotionella uppfattningar än 

den individuella, ofta mer kognitiva intervjun. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 191) 

 

Bryman (2018) beskriver fokusgruppsmetoden som att man har en intervju med flera personer 

samtidigt. Fokusgruppssamtal är en utav de större inriktningarna inom kvalitativa intervjuer 

men jag tar i detta fall viss avstånd från denna liknelse till intervjuer då de fokusgruppsamtal 

som ingått i min undersökning inte har varit en ”fråga-svar-fråga-svar”-situation. Istället har 

jag planterat ett tema, studiens syfte, i gruppen och låtit deltagarna samtala och diskutera 

förhållandevis fritt kring ämnet. Jag har visserligen styrt samtalen något vid tillfällen jag märkt 

att deltagarna kommit in på sidospår som, trots att de kan ha varit väldigt intressanta, inte hållit 

sig till ämnet som ligger i fokus för just min undersökning. Jag har även haft förutbestämda 

ämnen som jag ville ha med i samtalen vilka jag tagit upp om inte deltagarna själva hamnat där. 

Men bortsett från detta har jag här inte agerat som någon intervjuare, utan istället gjort ett 

medvetet val att försöka hålla mig i bakgrunden och låta deltagarna diskutera så mycket som 

möjligt själva. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en moderator inom 

fokusgruppsdiskussioner som ”introducerar diskussionsämnen och ser till att det blir ett 

meningsutbyte” (s. 191) vilken har varit min roll i samtalen snarare än en intervjuare. 

Fokusgrupper består som ovan nämnt utav grupper på ett flertal personer som samtalar om 

ett ämne. Antalet deltagande informanter som samlas varierar då mycket beror på antalet 

grupper som sätts ihop, vilket i sin tur påverkas av olika yttre faktorer så som hur mycket 

information det finns att få tag på och även tidsåtgången på arbetet (Dahlin-Ivanoff, 2015). En 

intervju däremot består i de flesta fallen av en person, vilken svarar på frågor som intervjuaren 

ställer. Till skillnad från fokusgruppsdiskussioner är intervju som metod ett mer strukturerat 

samtal. Då forskaren definierar och kontrollerar intervjun på ett annat sätt blir 

tillvägagångssättet inte heller ett samtal där de som språkar är likställda (Kvale & Brinkmann, 

2014). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver hur en utav svagheterna med intervju 

som metod är att det ger en begränsad bild av ett fenomen då det endast frambringar en persons 

perspektiv (s. 53). 

Intervjun visade sig bli en viktig del utav undersökningen då personen i fråga både arbetar 

som pedagog men också är professionellt verksam musiker. De två fokusgrupperna (vilka jag 
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kommer presentera mer ingående längre fram) bestod utav en grupp med pedagoger och en 

grupp med studenter. Jag saknade en professionellt verksam musikers perspektiv vilket var 

anledningen till varför jag valde att genomföra en intervju utöver fokusgruppsamtalen. 

Intervjun blev således också en sammanlänkande bro mellan de två fokusgrupperna, och jag 

kunde i och med denna kombination av olika dataskapandemetoder fortfarande behålla det 

breda perspektivet jag eftersträvade från början och fick därmed en vidare förståelse för min 

undersökning. Tack vare den utförda intervjun fick jag en större helhet då jag nu hade 

informanter som arbetar på väldigt olika nivåer, vilket har varit en utav styrkorna med att blanda 

fokusgrupper och intervju. En annan fördel med att kombinera intervjun med fokusgrupper går 

att koppla till vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som en fördel vid intervjuer. 

Författarna menar att ”man kan anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i efter 

situationen” (s. 38). Visserligen menar författarna här att detta är en fördel vid intervju som 

metod överlag, men det visade sig bli en betydande fördel för intervjun i kombination med 

fokusgruppssamtalen. Då fokusgrupperna genomfördes innan intervjun kunde jag i efterhand 

anpassa samtalsämnet och mina frågor i intervjun utefter vad som tagits upp och diskuterats i 

fokusgrupperna. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) redogör för olika typer av intervjuer där de menar 

på att det är ganska oväsentligt att göra dessa distinktioner vad gäller varierande intervjuformer 

(s. 38). Dock har jag i denna studie gjort relativt tydliga skillnader mellan intervjun och 

fokusgruppsdiskussionerna. I fokusgrupperna agerade jag som ovan nämnt som en slags 

moderator i gruppen och lät samtalen vandra ganska fritt. Intervjun hölls efter genomförandet 

av fokusgrupperna, och för att inte rusa iväg i ämnen som inte diskuterats med övriga 

informanter ville jag i en något större mån styra intervjun mer än fokusgrupperna. Då vi vid 

intervjun bara var två personer inblandade blev jag även här en del utav en konversation på ett 

annat sätt än vid fokusgrupperna där jag till större del höll mig utanför samtalen. Jag ställde 

därför mycket mer frågor vid intervjun och ledde därmed samtalet i större utsträckning än vid 

fokusgruppssamtalen. Vid intervjun var jag också noga med att ta upp liknande teman som 

berörts i fokusgrupperna och ställde därför mycket frågor vilket resulterade i att informanten 

här inte fick lika stort utrymme att själv välja samtalsämne. 

 

Metod för analys 
Som beskrivet i tidigare avsnitt handlar hermeneutik om att tolka och vidare förmedla 

vilket jag har gjort med utgångspunkt ur mina forskningsfrågor. Jag har använt mig utav samma 

tolkningssystem vid samtliga diskussioner där jag har sökt likheter och skillnader i diskurserna 

för att se vad som skiljer eller avviker, men också vad som kan ses som gemensamma nämnare. 

Detta har jag gjort både mellan de tre samtalen som ägt rum men också informanterna 

sinsemellan. Att upptäcka och vidare analysera likheter och skillnader har varit en viktig del av 

arbetet för att i enlighet med Ödmans (2007) beskrivning ur det hermeneutiska perspektivet 

pendla mellan att tolka del- och helheter. På vilket sätt teknik förekommer i såväl övning som 

undervisning, vilket jag sedan i diskussionen också kopplar till tidigare forskning och litteratur. 

Detta för att samla på mig de imaginära pusselbitarna (vilka har varit varje informants 

upplevelser och åsikter ur ett individperspektiv) som behövs för att lägga färdigt och slutligen 

få en övergripande bild, helhetbild, av informanternas syn på teknik och övning. Jag gör först 
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tolkningar efter vad jag ser komma fram i samtalen med informanterna för att sedan tolka en 

gång till i diskussionen där jag återkopplar till litteratur. 

Efter varje resultat av det samtal som har presenterats gör jag en första tolkning kring på 

vilket sätt teknikövningar förekommer i övning och undervisning bland informanterna eller 

informanten i det samtalet. Jag tolkar först vad som sagt kring teknik i övning/undervisning för 

att sedan gå vidare till att tolka informanternas förhållande till teknik och kopplar det också till 

vad som sagts om deras syn på teknik i olika genrer. Efter det går jag in på hur undervisning 

och övning ser ut och hur de övar teknik för att avslutningsvis koppla till olika lärstilar och en 

tillbakablick på deras tidigare undervisning. Jag använder mig också utav lärstilar i min analys 

av hur de övar och/eller undervisar för att ta reda på vilket sätt de föredrar att lära eller bedriva 

undervisning. Jag följer alltså frågeställningarna i den ordningen och ständigt sker en pendling 

mellan att se del- och helheter vilket i sin tur genererat ny förståelse som jag tolkar och 

diskuterar vidare om i både en sammanfattande analys av de tre samtalen och diskussionsdelen.  

Jag har också gjort tolkningar i de olika tidsdimensionerna (Ödman, 2007) och betraktat 

både den yttre och den inre verkligheten hos informanterna. Likt exemplet om ljudbandet har 

jag på samma sätt här gått tillväga när jag tolkat och analyserat samtalen, och jag har även 

betraktat informanternas aspekter på deras tidigare undervisning i min analys. 

 

Urval 
För att komma i kontakt med mina tänkta informanter skickade jag ett elektroniskt meddelande 

till de personer jag hade en önskan om att ha med i min undersökning. Jag presenterade vem 

jag var, vad och vart jag studerade samt att jag inför ett kommande arbete hade en önskan att 

träffas i ett personligt möte. Jag informerade om studien och dess syfte, att jag hade för avsikt 

att genomföra gruppsamtal med personen och tillsammans med andra musiker, samt de 

forskningsetiska principer som jag skulle förhålla mig till i mitt arbete. Jag skrev även att 

deltagandet var frivilligt och att det var helt okej att avböja eller dra sig ur. 

Deltagarna i varje fokusgrupp känner varandra sedan tidigare. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver hur detta kan vara en styrka i fokusgruppsdiskussioner. Gruppen kan då relatera till 

vad som tas upp om deras gemensamma vardag och kan även vara en faktor till att skapa den 

förtroendefulla miljön man som forskare strävare efter att ha (s. 87). Den ena gruppen studerar 

vid samma lärosäte och den andra gruppen har en gemensam arbetsplats.  

De två fokusgrupperna omfattar en grupp med stråklärare och en grupp med stråkstudenter. 

Fokusgruppen med lärare undervisar elever från det att de är nybörjare tills det att de gått ut 

gymnasiet. Åldern på nybörjarna kan variera men eleverna är vanligtvis runt 9 år gamla när de 

börjar spela. Vissa utav eleverna fortsätter även något år efter gymnasiet och andra väljer att 

spela en kortare period. Gruppen med studenter studerar alla på samma högre musikutbildning 

i Sverige. De har gått på musikfolkhögskolor runt om i landet efter avslutade studier på 

gymnasiet och samtliga började som nybörjare på sina instrument vid kulturskola. Intervjun 

hölls med en person som både arbetar som professionell stråkmusiker och undervisar idag även 

studenter på högre musikutbildning och började ta sina första fiollektioner vid 5-6 ålder som 

Suzuki-elev. 

Något som kan ses som problematiskt är det faktum att nivån som studenterna ligger på är 

en helt annan mot nivån på de elever som lärargruppen har i sin undervisning. Det kan därför 
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ses som komplicerat att jämföra dessa grupper mot varandra då övning och undervisning av 

naturliga skäl ser annorlunda ut. Av den anledningen har jag därför också försökt få med mycket 

information kring musikernas bakgrund och tidigare undervisning och erfarenheter.  Detta har 

jag sedan reflekterat kring och jämfört mot lärarnas sätt att bedriva sin undervisning på och 

även deras bakgrund och erfarenheter av deras egen undervisning.  

En del utav informanterna resulterade i ett bekvämlighetsurval då jag kände till 

några/någon utav dem/den sedan tidigare. Vissa utav dem/den jag kände till hade jag kommit i 

kontakt med tidigare och andra viste jag vilka dem/den var genom namn. Jag såg inte detta som 

någon större nackdel inför samtalen, tvärt om resulterade det i en öppenhet mellan oss och jag 

uppfattade inte att något svar eller samtalsämne hölls tillbaka på grund utav att jag kände till 

någon eller några sedan tidigare. 

På grund utav etiska överväganden (vilka beskrivs vidare längre ner) har jag valt att låta 

informanternas namn vara fiktiva. Informanternas kön är inte betydande för min undersökning 

och jag har därför även beslutat att ge dem namn som är könsneutrala. För att förenkla för 

läsaren vilken informant som tillhör vilken grupp har jag låtit alla deltagare i varje grupp börja 

på samma bokstav. Fokusgruppen med lärare har som gemensamt att namnen börjar på 

bokstaven M. Jag har valt att i löpande text kalla dem för Morgan, Mirme, Mish, Mimo och 

Marcelle. Morgan undervisar i fiol och altfiol och har undervisat i 30 år. Mirme undervisar i 

fiol, kammarmusik och orkester och har undervisat i ungefär 18-19 år. Mish undervisar likt 

Morgan i både fiol och altfiol och har undervisat i 15 år men har haft sin nuvarande tjänst i 

några månader. Mimo undervisar i cello och kontrabas, har undervisat i 25 år, och Marcelle 

som undervisar i cello har varit på sin tjänst i mer än 30 år. Marcelle har även tidigare arbetat 

som lärare på musikhögskola. Gruppen med de studerande har jag valt att kalla för Alex Alem, 

Adan och Anno. Alex och Adan studerar cello och Alem och Anno studerar violin. Informanten 

till den utförda intervjun kommer i mitt arbete nämnas som Kim.  

 

Fokusgrupperna och intervjun 
Jag valde att ta mig till platserna där grupperna befann sig för att genomföra 

gruppdiskussionerna och intervjun hölls på den intervjuades arbetsplats. Att ta mig till platsen 

där informanterna befann sig gjorde jag utav två anledningar. Den första anledningen var att 

jag ville att deltagarna skulle känna sig avslappnade och i en för dem förtroendefull miljö där 

vi skulle befinna oss. Ahrne och Svensson (2015) beskriver också hur detta är en viktig del av 

fokusgruppsdiskussioner då det underlättar för deltagarna att öppna upp sig och dela med sig 

utav sina erfarenheter och åsikter. Jag såg även dessa fördelar med att låta intervjun hållas i en 

för informanten bekant miljö. Den andra anledningen var att det helt enkelt var smidigt. Jag 

ville inte att det skulle bli ett ”projekt” för deltagarna att ta sig någonstans och därmed minska 

risken för avhopp. 

Tid och plats bestämdes över elektroniska meddelanden. Innan genomförandet samtalade 

vi med varandra lite allmänt där jag också passade på att återigen informera om studien och de 

forskningsetiska ställningstagande som jag skulle förhålla mig till. Jag informerade även om att 

samtalen skulle spelas in, varför jag valt att spela in och att det enbart var jag som skulle ha 

tillgång till det inspelade materialet i efterhand. Jag upplevde ett varmt bemötande från både 

fokusgrupperna och vid intervjun där samtliga deltagare beskrev hur de tyckte det skulle bli 
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intressant att prata och diskutera om mitt valda ämne. Fokusgruppsdiskussionerna tog ca 50-60 

minuter och intervjun varade i ca 35 minuter. 

Anledningen till varför jag valde att spela in fokusgrupperna och intervjun var att jag inte 

ville sitta och anteckna vad som sades under samtalen. Detta för att jag ville få med deltagarnas 

diskussioner med de korrekta melodierna, betoningar, tveksamheter, m.m. vilka är viktiga vid 

analysering av ett samtal men som är lätta att förlora vid anteckningar. Jag ville också försäkra 

mig om att jag inte skulle missa något viktigt eller för den delen störa flödet i samtalen med 

eventuella frågor om vad som sagts. Vid fokusgruppsamtal är det även svårt att hålla reda på 

vem som säger vad, vilken är en viktig faktor om man vill studera hur något uppfattas 

gemensamt i en grupp (Bryman, 2018). Då jag använt mig utav inspelning till 

fokusgruppsdiskussionerna bestämde jag mig därför för att fortsätta på samma spår även med 

intervjun. Jag tyckte det var både praktiskt och smidigt att kunna lyssna på allt som sagts, och 

på vilket sätt det sagts i efterhand inför den kommande analys-delen.  

Jag funderade till en början på om jag skulle använda mig utav videoinspelning framför 

ljudupptagning. Med en videoinspelning kunde jag utöver att analysera diskussionen även 

fördjupa mig i kroppsspråk och försäkra mig om vem som sagt vad eftersom jag då ständigt 

och enkelt kunnat se vem som pratat i diskussionerna. Men trots dessa fördelar bestämde jag 

mig ändå för att hålla mig till ljudinspelning. Detta av främst två anledningar. Den första 

anledningen var tiden jag hade att arbeta med. Det skulle helt enkelt bli för tidskrävande att 

analysera både kroppsspråk och tal. Den andra anledningen var att jag inte ville att deltagarna 

skulle bli störda utav en monterad kamera i rummet (då ljudupptagningsapparaten bara behövde 

ligga på bordet). Det skulle kunna störa den trygga miljön jag ville sträva efter att uppnå och 

därmed eventuellt även konversationerna.  

 

Transkribering 

Som ett hjälpmedel till den kommande transkriberingen gjorde jag i början utav samtalen små 

anteckningar kring vem som sagt vad. Om det exempelvis varit person X som tagit upp ett visst 

samtalsämne, för att vid genomlyssningen sedan kunna identifiera samma röst vid ett annat 

ämne längre in i inspelningen. 

Under transkriberingen använde jag mig utav deltagarnas riktiga namn. Efter att 

transkriberingen var klar gjorde jag en slags renskrivning utav den första texten för att ”röja 

undan” irrelevanta samtal, långa mellansnack, längre pauser o s v. Renskrivningen gjordes även 

för att underlätta läsningen vid analysarbetet. I renskrivningen utav den första transkriberingen 

fick deltagarna också sina fiktiva namn. Jag valde att låta dem få sina nya namn redan vid detta 

stadium och inte vänta med dem tills de skulle användas i mitt arbete. Detta för att jag dels inte 

ville råka avslöja någon utav informanternas identitet, men främst för att jag visste vilka några 

utav dem var sedan tidigare. Jag ville att deltagarna skulle ”bli” sina karaktärer så snabbt som 

möjligt för att inte under analysen bli påverkad utav min tidigare relation till dem. 

Jag har också rensat bort vissa utfyllnadsord som exempelvis liksom, såhär, asså och typ 

där jag ansett att de inte fyllt någon funktion i konversationen. Vid kortare pauser hag jag skrivit 

ut ”...” och längre pauser har jag markerat med [...]. Ord eller meningar som har betonats i 

samtalen har jag markerat mer kursiverad text. Jag har också fått skriva om vissa meningar som 

sagt om personen har nämnt någon annan individ eller pratat om något ämne som kunnat 
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identifiera informanten själv eller någon annan. Exempel på detta kan vara namn, familj, yrken, 

kollegor eller arbetsplatser.  

 

Etiska överväganden 
De forskningsetiska ställningstaganden jag tagit i mitt arbete har jag gjort i enlighet med 

vetenskapsrådets (2017) God forskningssed. Vid min första kontakt med informanterna och 

även innan samtalen startade informerade jag deltagarna om deras uppgift, att det är frivilligt 

att vara med och att de har rätt att avbryta sitt deltagande vilket jag fick ett muntligt samtycke 

ifrån. För att uppfylla individskyddskravet i mitt arbete kommer jag inte använda mig utav 

informanternas riktiga namn. Informanternas riktiga identitet behandlas endast utav mig och 

jag kommer även undanhålla information kring deras arbets- eller studieplatser då detta är något 

som inte är relevant för läsaren att ta del utav för att förstå undersökningens genomförande eller 

resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT 
Nedan följer en presentation av de båda fokusgrupperna och intervjun där jag visar upp de 

ämnen som berörts relevanta för min undersökning och vad som har diskuterats kring dem. 

Efter varje samtal följer en analys av diskussionen, och avslutningsvis gör jag en 

sammanfattande analys av båda fokusgrupperna samt intervjun. 

 

Studentgruppen 

Perspektiv på teknik 

Anno och Alem berättar att de ser teknikövningarna som något parallellt i övningen. Båda två 

spelar skalor varje dag och tycker att skalövningar är bra för intonation och få en befintlig 
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fingersättning att använda sig utav i alla tonarter, vilket också ofta kommer till användning i 

stycken. De studerar för olika lärare men använder sig båda utav samma skalövningsbok. 

Varken Adan eller Alex känner till någon specifik skalövningsbok för sitt instrument, Adan 

förklarar att en utav hens tidigare lärare från folkhögskolan hade gjort ett eget övningshäfte 

med olika skalövningar som Adan spelade efter. 

För Alem är skalorna en del utav uppvärmningen för att komma in i spelet och få igång 

fingrarna. Adan beskriver också att hen brukar spela någon skala för att värma upp och går 

sedan vidare till etyder när hen ska börja ett övningspass. Adan spelar skalor ibland och Alex 

arbetar mer med etyder och spelar inte skalor över huvud taget längre.  

De teknikövningarna som informanterna övar på idag har så länge de kan minnas varit 

övningar de fått från sina lärare. Ingen utav dem har själva letat upp en övning, däremot händer 

det att de går tillbaka till gamla övningar på eget initiativ när de känner att det behövs. 

Efter att ha samtalat en stund om skalor kommer det fram att informanterna har olika 

uppfattningar av vad som definierar skalövningar. När Adan pratar om skalövningar menar hen 

skalor i 3-4 oktaver, från den ena oktaven till den andra och tillbaka. För Alem och Anno 

innebär skalövningar även treklanger, växeloktaver och att öva skalorna med dubbelgrepp i 

terser, sexter, oktaver och decimor.  

Anno beskriver hur hen anser att teknikövningar är nödvändigt och ett positivt verktyg att 

använda sig utav, men betonar också att hen inte vet om det är något en musiker nödvändigtvis 

måste göra för att uppnå en bra teknik och att man säkerligen lär sig i stycken också. Men hen 

tycker att det är ett sätt att ’ligga före’ rent tekniskt och att det är skönt att kunna känna att man 

behärskar tekniken i stycket man övar på. ”Eller jag vet inte... Man kanske skulle få hålla på 

med jättemånga stycken som innehåller jättemånga olika saker” (Anno). Adan och Alem 

instämmer och tycker att det mer ska handla om att bestämma ett musikaliskt uttryck när man 

spelar och övar på stycken.   

När jag frågar informanterna om vad teknik innebär för dem kommer några in på 

stråkteknik, klang, legatolinjer och vibrato. Faktorer som påverkar det musikaliska uttrycket. 

Alem förklarar att teknik för hen är ett verktyg för att kunna spela det man vill, oavsett 

svårighetsgrad. Anno håller med Alem och definierar att dålig teknik handlar om att man inte 

riktigt kan uppnå det resultat man vill själv. Anno belyser dock även att det säkert varierar från 

person till person.  

 

Allt som funkar är väl bra teknik egentligen! Och det kan ju vara lite olika? Asså jag vet inte om det finns 

ett... Såhär ett totalt korrekt sätt att spela fiol på. Det finns ju jättemånga bra violinister som har totalt olika 

teknik. (Anno) 

 

Detta håller de övriga i gruppen med om. Alex ger ett exempel på en cellist som inte kan spela 

tumläge då hen spelar med tummen under själva greppbrädan när hen spelar ljusa toner i 

tumläget, och Alem ger ett exempel på en violinist som håller fiolens greppbräda i skåran 

mellan tumme och pekfinger vilket kan bero på att han har väldigt stora händer. ”Det känns ju 

som dålig teknik, men samtidigt så är han ju en av de bästa typ!” (Alem) 

 



 

 

19 

Perspektiv på teknik och genre 

Vad gäller andra genrer än den klassiska musiken (vilken är deltagarnas huvudsakliga 

inriktning) har de något splittrade uppfattningar. Vi diskuterar populärmusik till en början där 

Adan tycker att mycket är samma teknik, i varje fall vad gäller grunderna. Alex håller med och 

menar på att allt kommer från samma princip. Vi kommer även in på folkmusik där Alem tycker 

att tekniken skiljer sig väldigt mycket från den klassiska genren.  

 

Det var så kul när min lärare... Asså han är en svinbra violinist, så skulle han spela folkmusik... Det var 

liksom... Han kan inte det typ! Det var såhär... Ja men att man bara inte har det. För det är en helt annan 

sorts teknik! (Alem) 

 

Alem tycker att det handlar mycket om bland annat tyngd för att få en låt att bli dansvänlig. 

Hen menar att man sällan spelar folkmusik precis som det står i noterna och lägger ofta till 

exempelvis drillar efter egen smak. ”Och det kan man ju inte göra om man inte har den tekniken, 

eller kanske snarare den traditionen att man har spelat eller vet hur det ska låta typ.” Alem 

beskriver även att teknik inom folkmusik kan variera då man ofta vill spela på det sätt som 

spelas på den orten där musiken kommer ifrån. 

Men vad gäller populärmusik tycker samtliga informanter att det är väldigt likt, ingen utav 

dem brukar ändra sitt sätt att spela eller ta sig an musiken när de spelar. När det kommer till 

jazz tycker Alem, som visserligen inte har spelat jättemycket jazz men ändå något, att det även 

där skiljer sig rent tekniskt och att hen upplever att det blir en slags blandning mellan klassisk 

musik och folkmusik. 

 

Perspektiv på övning 

Samtliga informanter beskriver hur de tycker att det krävs minst någon timmes uppvärmning 

innan de kan sätta igång och öva på ett stycke. Alex förklarar att hen behöver göra sina 

teknikövningar för att sedan kunna gå vidare med sin övning av stycken eller annan musik som 

ska framföras. Hen tycker inte att spelet blir bra annars.  

 

Och det har jag hört många av mina lärare också säga... Att när de kommer tillbaka efter sommarlovet, då 

är det två veckor med bara etyder som gäller. För de kommer inte tillbaka annars. (Alex) 

 

Alex planerar inte sin övning i detalj men beskriver att hen i alla fall alltid startar dagen med 

att värma upp innan hen sätter igång med sina stycken. Adan brukar inte heller planera upp sin 

övning i förväg utan gör vad hen anser att hen behöver öva på för stunden. Alem förklarar att 

hen inte heller planerar upp dagen då hen brukar göra samma saker varje dag. Först lösa strängar 

och klanglyssning, sedan stråkväxlingar följt av fingerstyrkeövningar. Sedan avslutar hen med 

att öva skalor i en timme eller 40 minuter innan hen går över till att öva på en etyd vilken brukar 

vara olika varje vecka. Oavsett hur mycket som hinns med vill hen arbeta med teknik innan 

lunch för att sedan fokusera på solostycken och ensemblemusik. Alem beskriver även att hen 

gör dagliga teknikövningar som inte är på noter, eller ibland inte ens med instrumentet i handen. 

Det kan handla om att tänja på fingrarna och att öva styrka i fingrarna för att bygga exempelvis 

artikulation eller vibrato. Anno övar också skalor. Hen lägger ca 30 minuter på skalorna och 

övar efter det på olika etyder. Dock förklarar Anno att hen tycker det är viktigt att inte lägga 
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upp övningen på samma sätt varje gång.  Att alltid börja med exempelvis skalor tycker hen blir 

som att öva på autopilot:  

 

Då övar jag inte skalor bra. Eh, så ibland brukar jag såhär... [sänker rösten] Börja med stycken liksom 

[fnittrar till]. Bara för att variera. Men jag spelar ju skalor varje dag! Och etyder. (Anno) 

 

Alex slutade spela skalor efter att ha haft en lärare som inte tydliggjort varför skalorna skulle 

spelas och beskriver hur ”det var inte såhär pedagogiskt liksom, så då eh, då sket jag i det” 

(Alex). Hen har inte tagit upp dem sedan dess då hens nuvarande lärare inte arbetar med skalor 

på lektionerna. Adan spelar just nu för samma lärare som Alex. Hen håller med Alex och kan 

känna att hen inte riktigt förstår vad det är för mening med skalor, medan Alem och Anno som 

spelar mycket skalor känner ett tydligt syfte bakom skalövningarna. 

Samtliga informanter kan känna kopplingar från teknikövningarna till den musiken de övar 

på att framföra. Anno och Alem beskriver hur de tycker att skalor är ett bra sätt att öva på andra 

tekniska svårigheter samtidigt. Exempelvis stråkteknik och fokuserar då på stråkföring när de 

spelar sina skalor. Anno: ”skalor är så monotont så att det är såhär... Det brukar liksom sitta. 

Så att man har mer tid att tänka på det man behöver tänka på.” Anno förklarar också hur det 

inte bara gäller just skalor utan att hen ofta kan känna igen andra stråkövningar i sina stycken 

också. Alem instämmer och ger ett exempel på hur en moazart-kadens blir lättare efter att ha 

övat mycket dubbelgrepp och beskriver hur teknik för hen är till för att bli bättre på sitt 

instrument, att känna sig fri och obehindrad att kunna spela det man vill. 

När informanterna stöter på problem i det de övar på dyker olika lösningar upp. Alem 

förklarar att det ofta beror vad det är som gör att man fastnar, det vill säga får problem vid ett 

ställe. Handlar det om att exempelvis inte hitta en bra fingersättning så brukar hen fråga sin 

lärare. Anno tycker också att det beror mycket på vart problemet ligger, men menar på att ”fråga 

läraren är väl standard. Egentligen, det är väl lite det man har dem till typ” vilket också Adan 

håller med om. När de inte går till sina lärare med problem återkommer lyssnande på 

inspelningar som en strategi och att öva långsamt. Alem tycker också att det hjälper att titta på 

you tube-klipp för att se hur andra musiker tar sig an musiken. 

När det kommer till att ta till sig ett material för första gången brukar Alem föredra att spela 

igenom hela stycket först. Från början till slut för att bilda sig en uppfattning om vad det är för 

musik, få en överblick och markera ställen som kräver mer övning än andra. Adan förklarar att 

hen kanske spelar igenom stycket om det är så att det går, men att musiken oftast är för svår för 

att ta det direkt. Adan vill därför gärna lyssna på musiken först om det finns en inspelning och 

förklarar även att hen ibland också sitter med noterna framför sig när hen lyssnar till musiken. 

Anno vill också, likt Alem, spela igenom allt först. Hen gör detta för att få fingersättningar och 

stråk på plats så att hen sedan ska veta på hur hen ska öva. Anno förklarar att hen inte vill lyssna 

på inspelningar av musiken förens hen känner att hen kan stycket någorlunda. Hen tycker att 

hen är dålig på att räkna och läsa rytmer och beskriver att hen därför försöker lära sig rytmerna 

själv först. ”Annars tror jag att jag vet, men så vet jag inte ändå. Men när jag kan det, då får jag 

lyssna på det!” (Anno). Alex beskriver att hen ibland inte ens spelar vissa partier då hen vet att 

hen bemästrar dem ändå. Alex läser också gärna noterna och letar efter svåra partier att bena 

ut. 
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En annan övningsstrategi som kommer fram är att till en början spela ganska mycket utan 

musikaliskt uttryck. Alem redogör för hur hen tycker att det lätt kan bli sämre teknik i början 

innan man lärt sig stycket om man från början försöker uttrycka mycket vilket också Alex och 

Adan håller med om. Anno flikar in med att man också behöver börja med att det ska vara 

riktigt ren intonation innan man börjar med vibratot. 

 

Perspektiv på undervisning och lärare 

Samtliga informanter började spela på sina instrument via kulturskolan. Anno berättar att hen 

gick dit, spelade igenom någon låt med läraren, och sen gick därifrån utan att reflektera så 

mycket över vad det var som gjordes. Varken Anno eller Alem spelade skalor med sina lärare 

på kulturskolan. Alem berättar att hen spelat lite etyder men att hen inte tyckte om lektionerna 

då hen saknat struktur och tydlig form på lektionernas utformning. Alex spelade också 

småetyder på kulturskolan vid upprepade tillfällen. Hen belyser att hen nog inte förstod att det 

var en teknikövning då och att hen heller inte fått förklarat för sig varför de spelade dem. När 

jag frågade om det var någon i gruppen som kunde minnas att deras tidigare lärare förklarat 

syftet bakom etyder eller andra teknikövningar som gjorts under deras tid på kulturskolan fick 

jag ett klingande ”nej, verkligen inte!” till svar från samtliga informanter. Alex: ”Asså jag vet 

ju inte varför vi gjorde det, men det var ju säkert... Det hjälpte ju säkert. Jag övade ju på det.” 

Vidare förklarar Alex att anledningen till att hen slutade spela skalor var för att hens lärare från 

kulturskolan inte hade förtydligat syftet bakom dem.  

 

Jag tappade ju lite respekten för den läraren för han kunde aldrig... Han spelade ju bra, men han kunde 

liksom aldrig såhär... Förklara något... Vare sig musikaliskt eller tekniskt. (Alex)  

 

Alem beskriver hur hen också känner igen sig i det från sina tidigare lärare och fortsätter fundera 

över sina lektioner på kulturskolan: 

 

Mja men det var verkligen... Det är väldigt konstigt när man tänker på det. Det var... Att man inte 

såhär pratade om varför...? Typ speciellt dom här Sevcik-övningarna, att det är mycket stråktekniska 

grejer... (Alem) 

 

Anno berättar att hen inte kan minnas varken skalor, etyder eller andra teknikövningar från 

kulturskolan, utan kom i kontakt med det först på gymnasiet med sin nya lärare: 

 

Det var väldigt mycket teknik när jag började där. Det var knappt att jag fick spela några stycken typ. Men 

det var såhär, det var ganska... Det var ju inte så konstigt egentligen för jag hade ju aldrig... funderat på hur 

jag spelade innan jag började där. Asså jag hade ju noll koll liksom. (Anno) 

 

Vidare förklarar Anno att hen på gymnasiet inte heller alltid visste syftet bakom etyderna men 

att hen gjorde dem ändå. Hen belyser att hen antagligen hade lärt sig snabbare och på ett bättre 

sätt om hen hade frågat sin lärare om syftet och är nu därför mycket noga med att alltid fråga 

om hur och varför hen ska spela sina etyder. ”Om man får en övning som man inte vet vad man 

ska ha den till så brukar jag... Då känner jag att då lär man sig ingenting på den.”(Anno) 
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Alem slutade också på kulturskolan när hen började på gymnasiet och berättar att även hen 

började öva teknik ’på riktigt’ när hen började på gymnasiet. Då fick hen en lektion på en timme 

i veckan som bara bestod utav teknikövningar tillsammans med sin lärare.  

 

Det var typ då jag började spela skalor för att såhär... Då gjorde man det på lektionen. Och nu när jag har 

min lärare här så är hen också jättenoga med det. Det första du gör varje lektion är att spela liksom allt det 

där. Skalor, treklanger, terser, sexter, oktaver, växeloktaver, decimor... Hen gör samma grej så som jag 

övar. Och sen så spelar man etyd och sen spelar man stycket. (Alem) 

 

Alex och Adan gick kvar på kulturskolan under sin tid på gymnasiet och fortsatte ta sina 

instrumentlektioner där parallellt. Adan tog även lite privatlektioner med en annan lärare vid 

sidan av kulturskolan och det var den läraren som introducerade Adan för teknikövningar och 

etyder. 

Adan beskriver hur hens nuvarande lärare endast ibland förklarar syftet bakom en övning 

men att hen ofta gör dem i alla fall då hen efter ett tag på egen hand förstår mer och mer vad 

övningen är bra för. Alex beskriver hur hen uppfattat att sin nuvarande lärare nog förstått att 

hen är en person som verkligen behöver veta syftet bakom en teknikövning för att göra den 

eftersom det var anledningen till varför hen slutade spela skalor på kulturskolan.  

En annan punkt kring undervisning som tas upp under diskussionen är huruvida samtliga 

informanter har saknat en diskussion kring på vilket sätt de ska öva, och att väldigt mycket utav 

vad de gör nu i sin övning hade underlättat för dem tidigare: 

 

Alem: Asså, jag bara önskar att jag hade haft den läraren jag har nu när jag började spela fiol! Fan vad grym man 

hade blivit! 

Alex: Men, eller hur!!! 

Alem: varför sa ingen såhär... öva på det här? (Adan: Verkligen!) 

Anno: Jag tycker ofta att man asså... Det man framförallt inte fick veta när man var liten var hur man skulle öva. 

Alem: Nä! Det har ingen pratat med mig om typ någonsin! Och det visste man inte 

Adan: Näe! 

Anno: Näe asså.. Senare har jag liksom... Pratat om det med lärare, men när man var liten, det var liksom.. ”öva 

på det här” men det var ingen som sa.. Man trodde ju att man bara skulle spela igenom det. 

Alem: Ja..! Spela igenom, spela igenom, spela igenom tills man... Kom igenom typ. 

Alex: Typ såhär.. Det är aldrig någon som har snackat om det här. Hur ska man då... veta?! (Alem: Veta hur man 

ska göra!) 

 

Alem beskriver hur hen hade önskat att någon hade introducerat teknikövningar och skalor 

för hen när hen var liten. Alem reflekterar tillbaka till då hen spelat i lite större orkester i yngre 

ålder och jämfört sig med några utav de andra violinisterna:  

 

De som var grymma var ju de som hade lärare från typ operan, eller såhär, fick teknik... Man fattade att de 

övade skalor från att de var små. Och det var ju helt främmande, eller man bara såhär ’what?!’ (Alem) 

 

Vidare beskriver Alex hur hen tror att eleverna behöver vara mottagliga för teknikövningar och 

att en lärare säkerligen kan råka skrämma iväg väldigt många elever annars, vilket också Alem 

håller med om och tycker att teknikövningar därför behöver introduceras på ett bra och smidigt 

sätt. Samtliga informanter delar uppfattning kring att de ofta behövt ändra på något i deras 
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teknik eller hållning varje gång de får en ny lärare. De tycker därför att det underlättar att få 

lära sig rätt från början så man slipper lägga om hela sin teknik när man blir äldre. 

 

Men det är verkligen... Och då blir jag så himla lack! Eller som nu, första lektionen jag hade med min nya 

lärare här. Han va såhär ’du tappar ton när du är här ute [visar med stråkhanden], och det är för att du inte är 

rak’ och så bara vinklade han ut min hand jätte lite och bara... ’Så! Nu har du en jämn ton över hela stråken!’ 

Och då blev jag såhär... Varför har ingen sagt det tidigare?! Bara vinklat handen lite... Här har jag gått runt 

och haft dålig ton i typ ett år och så är det ingen som har sagt något, och så var det så enkelt att åtgärda 

liksom! (Alem) 

 

Analys av studentgruppen 

Om man ser till helheten kan vi se att teknikövningar är något som samtliga i gruppen använder 

sig utav i sin övning. Skalor, etyder eller andra övningar som inte finns på noter.  Alla fyra är 

överens om att det tar ett tag innan de kommer igång ordentligt i sitt spel och att de därför 

vanligtvis startar övningen med att värma upp med teknik. Vi kan också utifrån samtalen se att 

de är överens om att de anser att teknikövningar hjälper dem att bli bättre på sitt instrument och 

att god teknik bidrar till ett friare spel och musikaliskt uttryck. Gruppen känner också att 

teknikövningarna gör nytta då de ofta kan märka av de tekniska svårigheter som de övat på i 

teknikövningarna i musiken de övar på att framföra. 

Vissa utav dem använder sig mer utav skalor än vad andra gör. Anno och Alem har en 

liknande uppfattning kring skalor och skalövningar. De övar skalor varje dag och min tolkning 

är att de tycker att skalövningar fyller en stor funktion för deras teknik och i uppvärmningen. 

Adan och Alex har också en tämligen lik inställning till skalor, men den skiljer sig lite åt från 

Annos och Alems. Alex spelar inte längre skalor då hens tidigare lärare inte tydliggjort syftet 

med dem. Adan som visserligen spelar skalor ibland beskriver ändå att hen inte heller riktigt 

förstår syftet med dem ibland. Eftersom både Anno och Alem har en skalövningsbok att spela 

efter när de övar på sina skalor skulle man i detta läge kunna resonera kring att det är en 

anledning till att de fyra informanterna har två olika uppfattningar kring vad som definierar 

skalövningar. Jag tolkar det också som att skalövningsbokens existens kan vara en anledning 

till varför Anno och Alem övar på skalor och att inte Adan och Alex gör det lika mycket. Detta 

resonemang stärks också något då Adan, som ändå spelar skalor ibland, har ett egenskrivet 

övningshäfte från hens tidigare lärare som hen fortfarande använder sig utav, medan Alex inte 

har det (och heller inte spelar skalor). Anno och Alem beskriver också att de spelar mycket 

skalor med sina lärare på lektionerna vilket inte Adan och Alex gör. Därför är min tolkning att 

även lärarna har ett stort inflytande på om studenterna spelar eller inte spelar skalor när de övar 

teknik.  

Gruppen är också överens om att teknik är något en musiker bygger upp som ska hjälpa 

den att inte känna sig hindrad i att spela vissa saker. Olika syn på vad som definierar bra teknik 

kommer fram i samtalet. Min tolkning är att informanterna har en liknande uppfattning kring 

vad en ”korrekt” teknik är vad gäller hållning. Men de har även belyst exempel på skickliga 

musiker vilka inte spelar med denna ”korrekta” teknik, vilket jag också kopplar till Annos 

uppfattning om att en musiker inte nödvändigtvis behöver öva teknik för att bli en skicklig 

musiker, och att ”allt som funkar är väl bra teknik egentligen” (Anno).  
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Informanterna får mycket teknikundervisning på sina lektioner. De är som jag nämnt ovan 

överens om att teknikövningar är något som behövs för att komma igång med spelet ordentligt, 

vilket är anledningen till att de startar dagen med att öva teknik. Min tolkning är följaktligen att 

teknikövningar är en stor del utav informanternas övning och att de känner ett tydligt syfte med 

varför de behöver öva på teknik. Då de alla fyra spelar mycket teknik med sina nuvarande lärare 

(och även på sin tid efter kulturskolan), men samtidigt beskriver hur de teknikövningar de har 

är övningar som de fått utav lärarna och inte letat upp någon övning själva, tolkar jag det även 

här som att lärarna har ett stort inflytande till att de spelar teknikövningar. Lärarnas betydande 

inflytande stärks också något ur Alex uttalande när hen betonar vikten i att värma upp med 

teknik genom att dra en jämförelse kring detta till andra lärare som hen kommit i kontakt med 

som också tycker det. 

De tre i gruppen som övar skalor beskriver att de brukar starta teknikövningen med att öva 

just skalor. Anno beskriver dock att hen ibland föredrar att starta övningspasset med något annat 

än skalor, för att variera och garantera att hen övar bra, men förklarar ändå att hen övar skalor 

varje dag oavsett i vilken ordning det blir. Hen blir lite osäker i sitt uttalande om att ibland starta 

med att öva på stycken. Jag tolkar det som att det råder en uppfattning om att detta är att gå 

emot det ”vanliga” sättet att starta sin övning på. Även Adan sänker rösten något då hen 

beskriver att hen övar skalor, men kanske inte alltid förstår vad de ska vara bra för. Jag tolkar 

det därför som att det även existerar en norm bland dessa musiker, eller i varje fall att Adan har 

den uppfattningen, att skalövningar är en självklarhet i övningen. 

Lärstilar 

Informanterna i denna grupp har ganska lika lärstilar vad gäller deras övning, även om det 

skiljer sig något i detaljerna kring hur de övar på stycken eller börjar med ett nytt material. Både 

Alem och Anno gör på liknande sätt när de börjar öva på något nytt. De spelar igenom musiken 

först för att skapa sig en helhetsbild. Detta tolkar jag till Pasks holistiska perspektiv (Entwistle, 

2001), som just går ut på att till en början inte fokusera så mycket på detaljer när man ska lära 

sig något. Anno beskriver att hen i detta stadie också brukar bestämma vilka stråk och 

fingersättningar hen ska öva efter längre fram. Hen är då inne på ganska detaljerade saker som 

ska bestämmas i förväg och jag tolkar det därför som att hen både vill se en helhet samtidigt 

som hen vill ha vissa detaljer bestämda tidigt i inlärningen. Hen har alltså en blandning mellan 

det holistiska och det seriella i sitt sätt att lära sig något och växlar där emellan vilket enligt 

Pasks lärstilar innebär att vara mångsidig. Adan som beskriver att hen gärna spelar igenom 

musiken om det går men oftast hellre startar med att lyssna på inspelningar, handlar också om 

att skapa sig en helhetsbild först. Visserligen genom andra metoder än Alems och Annos, men 

jag tolkar det fortfarande till att vara på ett holistiskt sätt. Alex beskriver att hen ibland hoppar 

över att spela vissa partier. Jag tolkar det som att hen går direkt in på de svåra bitarna i musiken 

och fokuserar på att öva på dem först, detaljerna, vilket blir motsatsen mot det holistiska sättet, 

dvs. hen har ett seriellt tillvägagångssätt när hen tar till sig ett material för första gången. 

Undervisning 

Alla i gruppen beskriver att de från sin tid på kulturskolan inte vetat eller förstått syftet bakom 

teknikövningar som gjorts. Alex beskriver också hur hen tappat respekten för sin tidigare lärare 

av den anledningen och slutade därför med att spela skalor. När de senare under gymnasiet 
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började spela mer teknikövningar beskriver informanterna att de i det stadiet först började öva 

teknik ”på riktigt”. Anno beskriver att hen inte där heller riktigt förstod syftet bakom alla 

övningar, men belyser att hen efter det blivit mer noga att ta reda på syftet kring övningarna om 

hen inte förstår dem. Att veta varför och på vilket sätt en övning ska vara bra att göra beskrivs 

alltså genomgående som mycket viktigt. Alla i gruppen kan även känna ett samband mellan 

teknikövningarna i stycken och min tolkning är därmed att detta är en påverkande faktor till 

varför, eller varför inte, de gör övningarna. Här kan vi se spår utav att vara en, enligt Kolbs 

cirkel, förklarare. Man lär sig på bästa sätt genom både inslag utav ”O” som står för observation 

och ”L” som står för ett logiskt tänkande.  

Samtliga informanter är även överens om att deras tidigare lärare inte heller förklarat och 

gett dem tips på hur de ska öva, vilket är något de hade uppskattat. De har även ofta fått ändra 

något eller några saker i deras teknik och hållning när de får en ny lärare. Min sammanfattande 

tolkning av helheten kring undervisnings- och lektionsperspektivet är därmed att informanterna 

tycker att en lärare behöver vara tydlig från början och alltid förklara på vilket sätt de ska öva 

och varför de ska öva på något eller hålla i instrumentet på ett visst sätt. 

 

Lärargruppen 
Denna fokusgrupp träffade jag i egenskap av att de alla är lärare och att jag ville få mer 

perspektiv på hur undervisningen såg ut. Det framkommer även lite utav informanternas 

studentperspektiv i samtalen. Detta har jag valt att ändå ha med då jag fann det intressant att 

jämföra samtliga informanters perspektiv på undervisning i min avslutande del. 

 

Perspektiv på teknik 

Mish arbetar en del med teknikövningar på sina lektioner men beskriver även att det beror på 

vad det är för elev. Är det en elev som är på lite högre nivå menar Mish att tekniken behövs på 

ett helt annat sätt än exempelvis Blinka lilla stjärna som inte kräver lika mycket teknik för att 

klara av låten. 

 

Det blir liksom... Man breddar ju hela tiden spektrat med vad man ska kunna. Och då tycker jag det är 

ganska naturligt att ’jamen på den här sonaten så vill man ha mycket fint vibrato’, då jobbar vi mycket med 

vibratot kanske. Och då har man en särplockad övning för just vibrato och så kanske man jobbar mycket 

med klangbildning... Så jag tycker det känns naturligt, det kommer alltid även om det inte för min del är 

nedskrivna övningar. 

 

Mish är ofta kvar i stycket där tekniska svårigheter uppstår och plockar därifrån ut 

teknikövningar som antingen existerar sedan tidigare, eller andra övningar hen kommer på 

själv. Hen beskriver att detta är den vanligaste metoden hen väljer att arbeta på men att hen 

ibland också arbetar med etyder eller ett sidostycke för en specifik tonart om eleven är lite äldre. 

En fördel i att arbeta med teknikövningar parallellt med eleverna beskriver Mirme är att fokus 

kan flyttas till en specifik teknisk svårighet på ett annat sätt. Då är det bara den tekniken man 

jobbar med just då och eleven behöver inte fokusera så mycket på musiken vilket Mirme 

beskriver kan vara lättare. Mimo och Mish håller med, och Mish lyfter även hur parallella 
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teknikövningar är positivt att arbeta med då eleven inte behöver öva på kanske en enda takt om 

och om igen för att få till den tekniken som behövs 

En annan aspekt på teknik som dyker upp är hållning av instrumentet. Hela gruppen tycker 

det är väldigt viktigt att som lärare från början vara noga i detta med sina elever för att senare 

inte behöva börja om från början och lära eleven att hålla i instrumentet på ett sätt den inte är 

van vid. Både hållning av instrumentet och stråken. Marcelle, Mimo och Mish betonar vikten 

av en bra stråkteknik för att få en bra ton i instrumentet. Mimo förklarar att en sämre stråkteknik 

oftast blir tydlig ganska tidigt då eleverna inte får någon ordentlig klang i instrumentet eller har 

problem med strängväxlingar. Precis som det blir tydligt när elever har problem med 

stråktekniken tycker hen att det också blir väldigt påtagligt när de väl får till det, och att eleven 

själv ofta märker det också. 

När jag frågar gruppen kring skalor och vad de tänker är syftet med dem svarar samtliga 

att spela skalor fyller ett jättestort syfte. Mirme och Mimo lyfter att det är bra för intonation och 

att bilda sig en tonalitetsvärld. Marcelle beskriver hur det längre fram, med elever som kommit 

lite längre, blir olika fingersättningar för olika lägen och tonarter och att öva skalor är ett bra 

sätt att lära sig dessa olika fingersättningar. Mimo tar också upp att det blir användbart att 

applicera i stycken när en löpning kommer och Mish fyller på med att det är bra för att befästa 

greppen, samt att de fyller en funktion i att värma upp. 

 

Uppvärmning tycker jag är jättebra för då kan du kolla av puls... Alltså tänk vad mycket du kan göra på en 

oktavskala! Hållning, rytmträning, legato, stråkteknik, klang alltså det är hur mycket som helst! (Mish) 

 

Mish som också undervisar och spelar folkmusik tycker att folkmusiken har hjälpt hen väldigt 

mycket i många faktorer vad gäller den klassiska genren. Hen känner att hen har blivit mer 

avslappnad i sitt sätt att spela även när hen spelar klassisk musik. Hen anser att spelet inom 

folkmusik blir grövre, att det inte behöver vara lika finstilt och klangbildande utan fokus för 

hen inom folkmusiken är att det framför allt annat svänger i musiken. Hen tycker att då hen har 

fått släppa fokus på den typ av teknik som tränats fram inom den klassiska genren så har den 

tekniken automatiskt släppt ändå. 

 

Jag tror att då tänker inte jag så mycket. För när jag tänker för mycket då blir det jättesvårt. Det här med att 

närma sig samma sak på ett annat sätt, och jag tror det har släppt det här med drillar och ja... Stråktekniken, 

definitivt. Att jag har fått känna att fokus ligger på någonting annat. Alltså man jobbar ju mycket med... 

Folkmusik, det är bara stråke tycker jag. (Mish) 

 

Morgan instämmer mycket med Mish och de båda tycker inte heller det är någon skillnad vad 

gäller hållning utav instrumentet. De anser att det är samma hållning av både instrument och 

stråke oavsett genre och att skillnaden snarare är vad man gör utav det. Morgan lyfter fram att 

majoriteten utav folkmusikerna idag spelar med samma teknik och hållning som klassiska 

musiker vilket även Mirme håller med om. 

 

Perspektiv på undervisning, övning och inlärning 

Mimo beskriver att sättet hen lägger upp lektioner med sina elever på ofta beror på vad det är 

för genre som spelas med eleven vilket de andra lärarna också håller med om. Ska de 

exempelvis spela pop eller folkmusik kan det vara en väg att ta via gehör och därifrån plocka 
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ut specifika tekniska komplicerade partier till skillnad från klassisk musik där de ofta går via 

noter. Lärarna är överens om att genre och undervisningsmetod även varierar på grund utav att 

de vanligtvis har eleverna under väldigt lång tid. Ibland kan det vara något projekt de håller på 

med, eller förberedelse inför en konsert, och ibland kan det vara perioder där de enbart fokuserar 

på teknik under några veckors tid för att gå in på djupet med en teknisk svårighet.  

Mish beskriver att om det är en elev med bra notläsningsförmåga ofta känns skönt att bara 

spela igenom stycket så att eleven får höra hur det låter först. Sedan kan man allt eftersom ta 

fram den tekniska biten om det är någon teknisk svårighet som man behöver gå igenom och 

öva på. Är eleven inte så bra med noterna brukar Mish lära ut på gehör först och sedan spela 

efter noterna så att eleven kan känna in musiken och relatera till det när den får se notbilden. 

Mish använder sig också utav inspelningar i undervisningen och tycker det är skönt att i förväg 

ha letat upp en bra inspelning som hen kan skicka med eleverna så de kan lyssna på musiken 

hemma. 

 

För lyssningsvägen gör ju väldigt mycket. Då får man ju så otroligt mycket redan innan man börjar spela 

materialet. Då kan även tekniska svårigheter falla bättre på plats för att man får höra hur det ska låta. Då 

fastnar man inte vid det tekniska, utan att man förstår liksom att det är dit man ska komma. Så kan man 

lättare komma dit tycker jag. (Mish) 

 

Marcelle arbetar också ofta på liknande sätt som Mish gör vad gäller gehör och notläsning. Hen 

arbetar också alltid med teknikövningar med sina elever och då parallellt med musiken de 

spelar. Marcelle beskriver att hen arbetar med skalor då och då men att det ofta blir i sjok 

eftersom de inte hinner arbeta med skalor på varje lektion då lektionstiden är så kort.  

Morgan tycker att teknik i sin undervisning beror på vad hen har för elever. Hen försöker 

ha notteknik och stycken också, men beskriver att hen tycker det är svårt med den korta 

undervisningstiden vilket resterande lärare också håller med om. Morgan brukar, likt Mish, 

plocka ut tekniska svårigheter ur musiken och arbeta med vad hen anser behövs inför det som 

eleven spelar på. 

 

Alltså eftersom jag har jobbat mycket med Suzuki, där finns det ju ultimate teaching-points i varje del av 

stycket så har man ju alltid vissa svårigheter som man jobbar med då. Så använder jag fortfarande, även 

fast man inte använder Suzuki-stycken nu, men man plockar ut ur de styckena man jobbar med så vet man 

att ’Ja, det här är ett ställe’ och då gör man en övning runt omkring det (Morgan) 

 

Mish berättar att hen kommer från en bakgrund där hens lärare lät hen hålla i instrumentet som 

hen ville. Detta gjorde att Mish sedan på folkhögskolan fick skola om sin hållning och ändra på 

allt. Hen tyckte till en början att detta arbete skulle vara svårt att tillämpa på barn, men inser nu 

att det är ytterst nödvändigt att arbeta med smådetaljer i teknik och hållning så tidigt som 

möjligt. 

 

Men det är precis exakt de sakerna jag gör nu, för nu inser man att det är ju då jag måste göra det! Det är 

nu jag måste tala om att det är hastighet, tryck, tyngd, som gör att jag får klang på strängen. Det är ingen 

som kan stå och trycka ut ljudet ur fiolen. Och de förstår ju det om de... Om man får ihop det och de sedan 

hör. Då finns det ju förståelse och jag tror att det är, det finns ju aldrig, det är aldrig för tidigt! (Mish) 
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Mimo berättar att hen brukar prata med sina elever om varför det är så viktigt med exempelvis 

hållning, bra stråkteknik, att träna upp starka fingrar, etc. Hen brukar förklara för sina elever att 

det kanske kommer en period då de kommer fokusera mycket på teknik eller hållning och även 

förklara att det tar tid men beskriver då syftet med varför de lägger upp lektionerna på ett visst 

sätt ibland. Samtliga i gruppen är överens om att det är viktigt att eleven förstår varför de 

behöver spela teknikövningar även fast de kan vara tråkiga ibland. Att låta eleverna märka att 

övningarna ger någonting tillbaka för dem i senare stycken är något som beskrivs som 

betydelsefullt i undervisningen. 

 

Att de får uppleva det här med repetition... Alltså man jobbar med ett sånt stycke som man kanske ’näe, 

men jag lämnar det här nu, det är inte färdigt, vi har inte tagit oss igenom det helt, men vi lämnar det nu’ 

och så kan man ta upp det sen. Vi kan prata om ett halvår, ett år, och så ser man liksom ’wow, det bara 

funkar!’ För nu har man jobbat med andra saker emellan. (Morgan) 

 

För Marcelle fyller etyder den funktionen och hen beskriver att det ofta märks vilka elever som 

övar på etyder och de får en skjuts i spelet av dem. 

Marcelle försöker lära sina elever på vilket sätt de ska öva hemma vilket är en stor del av 

hens lektioner. Hen tycker det är viktigt att eleverna lär sig hur de ska öva hemma och de får 

därför lära sig lite olika system för det. Mirme beskriver att hen ibland gör ett övningsschema 

till sina elever där det står hur och vad de ska öva hemma. Hen beskriver att det oftast är lite 

lättare med de yngre eleverna då man kan använda sig utav klistermärken i övningsböcker som 

de får fylla i hur många gånger de har övat, eller göra övningsbingo som de små barnen ofta 

uppskattar. Morgan tycker att övningsböcker fungerar till äldre elever också. Hen beskriver hur 

hen använder sig utav en lite enklare variant av övningsböcker med vissa utav sina äldre elever 

där de får skriva upp vilka övningar de har framför sig för att få en bild utav hur och vad de ska 

öva på hemma.  

Mish förklarar att hen har elever som spelar in på lektionerna med sina telefoner. Då får 

Mish tala in vad de har i läxa och beskriva vad eleven ska öva på och på vilket sätt. Sen brukar 

hen också få spela stycket i inspelningen så att eleven ska komma ihåg hur musiken ska låta. 

Marcelle förklarar att hen också får spela in mycket med elevernas telefoner på lektionerna, 

ibland bara några takter om det är något som är svårt att förstå i notbilden. Morgan har också 

elever som ofta låter telefonerna ligga och spela in hela lektionen. Mirme har en del föräldrar 

som även gärna vill komma in på lektionen och filma hens händer. 

Mimo tycker det är viktigt att föra en dialog med sina elever, så att man inte tar övningen 

för givet vilket även de andra lärarna håller med om. Mish beskriver att hen brukar prata med 

sina elever om att det finns en skillnad mellan att spela och att öva.  

 

Och att man kan välja att spela det tre gånger och då övar vi på stråken en gång, ena gången övar man på 

nyanser och nästa gång övar man på fingersättningen. Att man har olika fokuspunkter. Men sen så ska man 

också några gånger spela stycket! Utan att tänka på alla de här olika sakerna, att man spelar för att det är 

härligt. Att man får göra som man vill, musicera! Och att man kan särskilja de två sätten, det tycker jag är 

väldigt bra. Det är bra för mig också, för då släpper man liksom, att man bara kan få känna att ’ååh, vilken 

schysst låt detta är, jag älskar att spela den!’ (Mish) 

 

Morgan har med vissa utav sina elever ett stycke som blir som en slags ”ha-kul-låt”. Något som 

de kan väldigt bra och fyller funktionen att bara spela för att det är roligt. Morgan beskriver 
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också att man kan använda ett sådant stycke för att jobba med teknik och applicera tekniska 

övningar i den låten, men även att det är bra att använda sig av och låta eleven få spela precis 

hur hen vill. Marcelle belyser hur det är viktigt att ta upp sådant på lektionerna också och att 

eleverna ska få en känsla att de tycker det är roligt och vill tillbaka, och Mish förklarar att hen 

märker att väldigt många barn tycker om att spela sådant de kan. 

Lärarnas egna instrumentallektioner 

Mish kommer från en skolning där hen inte jobbade så mycket med teknik med hens tidigare 

lärare. Hen beskriver att läraren inte lade så stor betydelse på exempelvis hållning och att därför 

Mish, som jag nämnt ovan, till en början fick hålla i instrumentet lite som hen själv ville. Detta 

resulterade i att Mish under lång tid höll stråken på ett annorlunda sätt, med tummen under 

froschen istället för under stången, vilket hen beskriver resulterade i att hen blev begränsad i 

sitt spel. Mish förklarar också att hen fick träna om sin hållning av stråken på folkhögskolan 

vilket var väldigt svårt och omvälvande. Mirme är gammal Suzuki-elev och beskriver att hen 

fick mycket teknik i sin tidigare undervisning och att det var korta, separata övningsstycken 

parallellt med andra stycken. Mish berättar att hen inte kan minnas att hen under sin tid på 

kulturskolan arbetat med några som helst teknikövningar vilket Marcelle tror har att göra med 

hens generation. 

Lärarna är överens om att deras tidigare undervisning på ett eller annat sätt präglar lite utav 

den undervisningen de bedriver idag. Om det är något de uppfattat som negativt i deras 

undervisning försöker de att inte hamna där själva, och tvärt om, om det är något de tycker var 

bra försöker de också ha med de sakerna på liknande sätt i sin undervisning. Mish förklarar 

också att det som hen gjorde på högre studier, framförallt under sin tid på musikhögskolan, är 

det hen främst har med sig i sin nuvarande undervisning. 

 

Analys av lärargruppen 

Utav samtalet framgår att samtliga lärare i gruppen arbetar med teknik i sin undervisning. Alla 

i gruppen är överens om att det också beror på vad det är för elev och att deras undervisning 

varierar ganska mycket, och Mish beskriver även hur nivån som eleven ligger på är en 

avgörande faktor för huruvida hen arbetar med teknik eller inte och på vilket sätt. Min 

helhetstolkning är att alla lärare ser positivt på teknikövningar över lag och därmed även i 

undervisningen, oavsett i vilken form. För gruppen handlar även teknik om hållning vilket de 

belyser som viktigt att vara noga med i sin undervisning för att inte behöva gå tillbaka och 

korrigera längre fram. 

När jag går in på detaljer i samtalet kring hur respondenterna arbetar med teknik kan vi se 

en del olika upplägg och att sättet de går tillväga på varierar. Vissa utav dem arbetar mycket 

med parallella teknikövningar så som etyder och skalor, medan andra mer ofta plockar ut en 

teknisk svårighet som uppstår ur den musiken som spelas och övar på den tekniken som eleven 

behöver där. Fördelar kring båda sätten att arbeta på kommer fram i samtalen. Jag tolkar det 

därför som att lärarna är öppna till att arbeta på olika sätt och att det ena sättet inte nödvändigtvis 

behöver vara bättre än det andra. Vad gäller skalor tycker samtliga lärare att det är positivt för 

eleven att arbeta med. Bland annat för intonation, kännedom om grepp i olika lägen och tonarter 

och fingersättningar.  Lärarna tycker också att skalor fyller en funktion som uppvärmning och 
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att de kommer till nytta i stycken. Dock är det bara Marcelle som tydligt uttalar att hen arbetar 

med skalor, och att detta görs lite då och då, och i så fall oftast i sjok. Min tolkning är att detta 

kan ha att göra med den tidsaspekt som finns att arbeta med på lektionerna vilken jag uppfattar 

att lärarna tycker är ganska snäv för att alla gånger hinna med allt som kanske skulle behövas. 

Detta stärks även utav Morgans uttalande om att hen oftast föredrar att plocka ut teknikövningar 

ur musiken de spelar, framför att arbeta med parallella teknikövningar med eleverna. Samtidigt 

ser jag inget i samtalet som talar för att lärarna inte jobbar med skalor över huvud taget då de, 

som ovan nämnt, har en positiv inställning till dem. Lärarna instämmer mycket ofta med 

varandra och håller med i argumenten som uppstår. Jag tolkar det därför som att det råder en 

positiv stämning i gruppen och att de, trots olika tillvägagångssätt i undervisningen, har en 

gemensam uppfattning om att teknikövningar, skalor och etyder är positivt för eleverna. 

 

Lärstilar 

Att några utav dem plockar ut och hittar på egna teknikövningar i sin undervisning kopplar jag 

tydligt till Kolbs lärstilar och bokstaven ”K” (konkret upplevelser och erfarenheter, inspireras 

utav pågående händelser) i cirkeln.  Visserligen handlar dessa grenar om olika sätt att lära och 

inte undervisa på, men precis som Börjesson (2004) skriver kan det också kopplas till hur en 

lärare väljer att lägga upp sin undervisning. Därför är min tolkning att Mish och Morgan 

föredrar att låta sina elever lära genom konkreta upplevelser, det vill säga, om eleven 

tillsammans med läraren upptäcker att ett parti i musiken är svår och att de därifrån tillsammans 

jobbar på lösningar. Detta sätt att arbeta på kan vi också se kopplingar till grenen ”O” ur Kolbs 

lärstilar, då läraren efter att ha observerat en teknisk svårighet vidare reflekterar över den för 

att finna en lämplig övning för den tekniken som eftersträvas. Min tolkning blir således att de 

lärare i denna grupp som väljer att arbeta på detta sätt är en blandning utav ”K” och ”O” och 

blir då vad Kolb definierar som idégivare. De lärare i gruppen som arbetar med teknikövningar 

parallellt till musiken kopplar jag istället påtagligt till grenen ”B” i cirekln; att ”bruka, tillämpa 

och omsätta i nya situationer”. Eleverna har här olika teknikövningar som de ständigt arbetar 

med parallellt, de bygger upp olika tekniska färdigheter allt eftersom vilket de får nytta av när 

sådan teknik behövs i ett stycke. 

Tidigare undervisning 

Bland lärargruppen finns det både informanter som i sin tidigare undervisning fått arbeta med 

teknik och även dem som inte fått det. Mish som beskriver att hen fått arbeta om sin hållning 

efter kulturskolan förklarar att det var ett stort och omvälvande arbete. Min tolkning är att Mish 

därför nu arbetar ganska mycket med teknik med sina elever och att det är därför hen (likt 

resterande i gruppen) tycker det är viktigt att vara noga i början. Mirme som beskriver att hen 

fick teknik i sin tidigare utbildning arbetar också med teknik i sin undervisning idag och min 

tolkning blir således att hen uppskattade den tekniken hen fick då hen själv var elev. 

Argumenten stärks även ytterligare utav att lärarna själva beskriver hur deras tidigare 

undervisning präglar det sättet det väljer att arbeta på med sina nuvarande elever vilket också 

blir min övergripande tolkning kring relationer till deras tidigare lärare. 
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Musikern 

Perspektiv på teknik 

Kim började spela fiol i tidig ålder. Hen beskriver hur hen inte var särskilt intresserad av att 

fördjupa sig i teknik förens väldigt sent, och uttrycker hur det till och med var mycket senare 

än vad man kanske borde ha gjort. Under sin tid som Suzuki-elev beskriver hen att det inte var 

någon fokus på teknik då heller utan mer en filosofi om att leka med musiken och musicera 

därefter. Hen började spela lite skalor när hen var i 10-års ålder då hen blivit ganska irriterad 

över att intonationen inte fungerade lika bra över alla lägen. Hen beskriver att hen kunde märka 

ganska snabbt att det gav resultat och att hen blev bättre. Samtidigt blev skalorna också en hjälp 

för Kim att jobba med hållningen i vänsterhanden som hen hade lite problem med i början och 

ville träna bort. Nu tycker hen att skalor är något som blir ett hjälpmedel att konstruera en ram 

för handen och bygga upp färdiga grepp i olika tonarter och oktaver. 

Kims syn på vad som definierar teknik har kommit att förändras över åren, men tycker idag 

att det är ett medel för att göra musiken rättvisa. 

 

Jag är inte så intresserad av teknik som separat ämne om det inte kan föra in i en musikalisk kontext sådär... 

Sen kan man ju hävda att om man står och smattrar paganini och sådär att det bara blir fokus på det, men 

min utgång och ingång är i alla fall det att.. Ehm.. Bygga upp en teknisk bas och fundament så att man... 

Aah, det aldrig behöver bli ett faktum när man väl börjar med stycke eller i den musiken man håller på 

med. 

 

Kim berättar att hen under någon gång efter 25 års ålder plötsligt upplevde att hen inte kunde 

komma längre i sin utveckling. Efter att under hela sitt liv ha varit väldigt ambitiös, manisk 

med att fortsätta utveckla sin teknik för att bli bättre och få spela svårare saker, tyckte hen att 

det kändes som om hen stannade i utvecklingen. Till en början reflekterade hen kring om det 

kunde vara så att man helt enkelt kom till en viss nivå och att det efter det tog stopp, men fick 

sedan för sig att ta bort axelstödet från fiolen. På initiativ av sin lärare var det ingen succesiv 

förändring, utan hen tog bort det helt och hållet direkt. 

 

Det gick ju såklart inge bra... Det gick ju apdåligt! Men det tog några veckor, så började det gå bättre och 

bättre, och då! När man tar bort stödet så förändras tekniken helt och hållet! Så man börjar bli väldigt 

medveten om tummen och sådär... Man kan inte spela på samma sätt för då tappar man fiolen. Och det 

gjorde att tekniken var tvungen att börja liksom komma in från ett annat håll. Kanske inte göras om, men i 

alla fall lägga in nya saker. 

 

Kim spelade sedan i ca två år utan axelstödet, på konserter och i övningen, vilket gjorde att hen 

kunde initiera ny energi i sin teknik. När hen sedan började spela med stödet igen så fanns den 

nya tekniken, vilken hen hade lärt sig utan stödet, fortfarande kvar. Hen tycker det känns som 

att tekniken efter det alltid sitter kvar och värmer nästan inte upp inför konserter längre och hen 

känner att hen inte heller behöver öva lika mycket. Kim tyckte inte att hen var i så stort behov 

av skalor längre utan tyckte snarare att det räckte med att göra egna övningar och hitta det i 

musiken. Därför brukar han ofta gå på svåra passager i musiken ganska fort. 

När jag frågar Kim om hen tror att en musiker kan uppnå samma tekniska färdigheter bara 

genom att öva på stycken eller annan musik förklarar hen att hen tror det är möjligt. Men dock 

att det är en mycket svårare väg att gå och att musikern kanske blir lite begränsad i sin teknik. 
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Om man till exempel tar... Vad kallas den där genren då som man... ’Gypsy-musik’... Jag vet inte vad man 

kallar det men jag tror det är politiskt korrekt att säga så? Men som är, har helt absurd teknik! Det är helt 

sanslöst, de kan göra grejer som inte... Som inte de bästa klassiska kan göra ens en gång. Och spelar 

snabbare och allt det där. Och de har ju ofta ingen, ingen alls skolning utan de bara... De har bara stått och 

spelat 7-8 timmar om dagen sen de var 2-3 år. Det är häpnadsväckande! Men man också, å andra sidan, 

tycks ju vara någ... lite, lite begränsade... 

Jag tror att det är mycket svårare att få hela bredden och jag tror också att det krävs att man spelar otroligt 

mycket om dagarna. Så jag tror att det finns enklare väg att komma fram och jag tror att man kan hitta ett 

snabbare sätt om man använder analytisk teknik, som det vi var inne på... Skalor, etyder och sådär. 

 

Kim beskriver hur hen tror att alla dessa teknikböcker och övningar existerar av en anledning. 

Att musiker verkligen har suttit och tänkt ut sakerna under väldigt många år. Hen förklarar att 

det givetvis fanns skickliga musiker förr i tiden också, men inte lika heltäckande som idag och 

inte lika många. Hen beskriver att teknikövningar leder till att en musiker kan nå resultaten 

mycket snabbare. 

 

Perspektiv på övning 

Det absolut första Kim gör när hen ska börja öva på ett nytt stycke är att gå igenom det från 

början till slut lite under tempo för att se om det är något ställe som är hopplöst svårt samt att 

få en överblick över musiken. Efter det går hen vidare till att sätta fingersättningar följt av att 

sätta stråk. Fingersättningar och stråk menar hen kommer säkerligen ändra sig med tiden, men 

hen gör detta momentet tidigt för att ha en mall att utgå ifrån. I nästa steg ligger fokus på att 

lära sig tonerna vilket hen gör väldigt långsamt. Allt som övas görs mycket långsamt, medvetet 

och hen försöker ha så perfekt intonation och klang som möjligt. Hen beskriver att det inte finns 

någon musikalitet i övningen på ganska länge och övar ganska starkt i en jämn volym rakt 

igenom även om det står tryckta nyanser som säger något annat. Detta för att hen upplever att 

hen får tonerna att fästa bättre, intonationen blir säkrare och man hör mycket bättre i en stark 

klang än om man spelar för svagt. 

När Kim startar en övningsdag brukade hen under en lång tid, även på senare år, öva 

mycket lösa strängar. Detta av olika anledningar, dels för att kontrollera att hen hade ett platt 

tagel i stråken och att stråken går absolut rakt då det är något hen anser att hen brukar tappa 

ganska fort om hen har haft ett uppehåll. Efter det går hen över till vibratoövningar vilket brukar 

vara det andra som försvinner om hen inte håller igång spelandet. Samtidigt som 

vibratoövningarna brukar hen också öva på stråkvändningar vilket hen tycker är det tredje som 

försvinner och att man lätt kan bli slarvig i finmotoriken. Vad gäller skalor och etyder förklarar 

Kim att hen inte brukar spela så mycket sådana teknikövningar längre. Hen gör dem, men inte 

så mycket utan går ganska snabbt in på att öva på styckena. När hen övar på styckena brukar 

hen ofta öva långsamt och fokusera på klang första gångerna för att sedan börja jobba med det 

musikaliska i stycket. 

 

Perspektiv på undervisning och lektioner 

Kim lägger ganska stort fokus på teknik i sin undervisning. Den huvudsakliga delen av 

lektionerna är alltid teknik, hur man löser problem och hur man övar för att få det bättre. Hen 



 

 

33 

beskriver hur lektionerna alltid börjar med att gå igenom etyder eller skalor, eller egna övningar 

som de har som inte finns i böcker. De övar teknik i både vänster och högerhand. När de sedan 

kommer till att arbeta med studenternas stycken beskriver Kim att de går på problemen som 

uppstår i styckena och applicerar det man har gjort i övningarna tidigare. 

Teknikövningarna som väljs ut brukar Kim se ett längre perspektiv i. Hen väljer oftast inte 

ut teknikövningar som har för avsikt att täcka svårigheterna i stycket som de arbetar med på 

lektionerna. 

Kim tar inte längre lektioner på samma sätt om när hen studerade även om det händer att 

hen åker utomlands för en intensivlektion eller spelar upp inför någon för att få feedback. När 

hen tog lektioner beskriver hen att hen var ganska ointresserad av teknik och att det var svårt 

att ta till sig sådana saker i en viss ålder, men att hen nu i efterhand kan sakna att någon utav 

hens lärare varit mer noggranna med det. Hen beskriver att hens föräldrar var instrumentallärare 

och att det då var lätt att inte ta till sig de sakerna som de pratade om i hemmet. 

 

För mig var det så i alla fall, att det var en mognadsfråga. Jag var ointresserad. Och har man dessutom 

talang så att man... ’Get by’ liksom, då blir det ännu tråkigare att hålla på med de här sakerna. I alla fall var 

det så för mig.  

Hade jag haft en lärare som varit tydligare på att gå på saker som är extremt fundamentala, till exempel det 

här som att bygga upp handleden så att den är som en ram som jag pratade om... Och jag hade sparat... 

hundratals– kanske tusentals timmar på att få den informationen tidigare. 

 

Kim beskriver att det tyvärr inte varit någon lärare som tagit upp att hen behövde korrigera sin 

handled och att hen hade velat höra det tidigare. Då hade hen sparat väldigt mycket tid och 

sluppit sitta framför spegeln i 4-5 timmar om dagen för att träna bort det när han var vuxen. 

Fler saker dyker upp som Kim tycker att hen saknat i sin tidigare undervisning: 

 

Typ dra stråken parallelt med stallet... Det var det inte alls mycket fokus på. Många utav de här, du vet, 

vanliga sakerna som man.. Som det finns en anledning till att man gör... Det tyckte inte jag att jag fick höra 

någon gång egentligen under tiden till exempel på musikhögskolan i Stockholm. Jag tror inte jag hörde det 

någon gång. Det var bara ’starkare, mer, renare’ exempelvis, men inte varför och hur. 

 

Kim fortsätter att beskriva hur det var väldigt sällan som hen fick en förklaring kring varför hen 

skulle göra på ett visst sätt. Hen tar upp att hen kanske fick det om hen frågade, men att det inte 

hände så ofta. 

 

Analys av musikern 

Kim beskriver att hen började spela skalor vid 10 års ålder och uttrycker att hen tycker att det 

var något sent. Hen belyser också att hen snabbt märkte att skalövningarna gav resultat för 

intonationen vilket jag tolkar vara anledningen till att hen fortsatte med dem. Aspekten på 

skalövningarnas resultat och hens uttalande om teknikövningar i stort tyder, enligt min mening, 

på att hen ser teknikövningar som ett verktyg att känna sig obehindrad i sitt spel och att god 

teknik bidrar till det. Detta stärks också utav hens berättelse kring axelstödet som hen plockade 

bort under en tid vilket gjorde att hen fick nya tekniska erfarenheter som hjälpte hen att komma 

vidare i sin utveckling. Min tolkning kring vad Kim definierar som teknik blir således att teknik 

också innefattar hållning. Min helhetstolkning av Kim och teknikövningar är att hen förespråkar 
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dem. Hen beskriver visserligen hur hen tror att en musiker kan uppnå god teknik utan att öva 

på teknikövningar, men att de är ett verktyg för att uppnå god teknik på ett mer effektivt sätt.  

 

Lärstilar 

När Kim övar på stycken eller annan musik som ska framföras börjar hen med att skapa sig en 

helhetbild genom att gå igenom det från början till slut. Hen vill tidigt veta vilka ställen som 

kräver mer övning och sätter efter det fingersättningar och stråk. När hen sedan börjar öva på 

musiken förklarar hen att detta görs mycket långsamt med fokus på intonation och klang. Min 

tolkning är därför att Kim har ett holistiskt sätt att lära i början då hen inte fokuserar på 

detaljerna. Vi kan visserligen samtidigt urskilja ett arbete med vissa detaljer vad gäller 

fingersättning och stråk relativt tidigt i inlärningsprocessen och därför även en seriell lärstil. 

Hen beskriver också hur musikaliteten, som ger musiken en helhet, kommer sent i 

inlärningsprocessen och min tolkning är därför att Kim är mångsidig i hur hen föredrar att lära 

sig ett exempelvis nytt stycke.  Kim beskriver också att hen startar övningen med olika tekniska 

övningar och beskriver bland annat hur hen lägger mycket tid på att spela lösa strängar. När 

hen spelar lösa strängar fokuserar hen samtidigt på sin stråkteknik, vilket också görs då hen gör 

övningar för vibrato. I detta stadie av övningen är Kim inne på mycket detaljer i sitt spel och är 

noga med att göra det rätt. Hen har alltså här en mer seriell lärstil än när hen börjar öva på ett 

stycke. 

Kim beskriver hur teknikövningar har en stor plats i den undervisning hen bedriver. Hen 

förklarar hur de applicerar teknik från teknikövningarna i stycket som ska spelas, men hen 

förklarar även att teknikövningarna som hen väljer ut till sina elever har ett långsidigt perspektiv 

och att hen inte brukar välja ut övningar i avsikt att passa ett specifikt stycke. Dessa två 

uttalanden talar något emot varandra, men framförallt visar det på att Kim använder sig utav 

parallella teknikövningar i sin undervisning (och egen övning) och arbetar vanligtvis inte med 

att finna egna teknikövningar ur ett stycke som eleven får öva på. Min tolkning blir därför att 

Kims tillvägagångssätt hör ihop med bokstaven ”B” i Kolbs cirkel då eleven på detta sätt får 

lära sig och träna mer på en viss teknik genom att omsätta den i stycken snarare än att lära sig 

en viss teknik genom att öva på den i stycket där den förekommer. 

Kim beklagar att hens tidigare lärare inte varit mer noga med sin teknik från början. Vad 

gäller hållning fick hen lägga mycket tid på att korrigera sin handled i vuxen ålder då hens 

tidigare lärare inte korrigerat detta. Hen tar även upp en del andra aspekter kring teknik som 

hen saknat i sin undervisning, även i sina studier på högre nivå. Jag tolkar det därför som att 

Kim i de allra flesta fall har saknat en fördjupning inom teknik bland sina lärare, i varje fall vad 

hen kan tänka tillbaka på nu i efterhand. Kim beskriver också att hen från tidigare lärare saknat 

en förklaring på varför, förklaring av syftet som ligger bakom att hen skulle göra något på ett 

specifikt sätt. Jag trolkar det därför som att Kim är vad Kolbs cirkel beskriver som förklararen, 

det vill säga en blanding mellan ”O” och ”L” och att hen försöker bedriva sin undervisning på 

det sättet. 

 

Sammanfattande analys 
Konversationerna med gruppen med studenter, gruppen med lärare samt intervjun har gett mig 

en uppfattning om att samtliga deltagare har en positiv inställning till teknikövningar och att de 
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därför förekommer i såväl undervisning som egen övning. Dock kan jag i alla samtal även 

urskilja hur mycket utav de teknikövningar som görs används som uppvärmning eller samtidigt 

som de övar på något annat. Exempel på detta är skalorna då både lärarna och vissa i gruppen 

med de studerande förklarar hur skalor för dem fyller en funktion till att öva på andra saker 

samtidigt, som exempelvis stråkteknik. Men oavsett vilket syfte teknikövningar tjänar för dem 

är det ändå ett faktum att det är något samtliga informanter tycker är givande i både egen övning 

och i undervisning. 

Informanterna i studentgruppen beskriver att de av olika anledningar inte planerar sin 

övningsdag. Dock tycker jag mig här se både en thought strategy, nonplaying pratctice och 

playing practice (Jørgensen 2004).  Trots att studenterna själva beskriver att de inte planerar 

sin övning kan man ur samtalen urskilja att de faktiskt till viss del gör det. Alem gör samma 

saker varje dag, men har ändå en tydlig tanke kring struktur och upplägg av teknikövningar. 

Thought strategy. Denna strategi kan vi också urskilja ur Annos yttrande som berättar att hen 

inte tycker om att öva på allt efter samma ordning varje gång. Alex och Adan som är tydliga 

med att de behöver värma upp med teknikövningarna innan de går på sina stycken visar ingen 

större planering i själva teknik-delen, men däremot att de har en tanke med hur de lägger upp 

en övningsdag. Kim visar också på thought strategy när hen planerar och lägger upp sin 

övningsdag, vilket görs på samma sätt som informanterna i studentgruppen. 

Ett intressant tema som dök upp i samtalen är huruvida alla informanter, trots olika 

bakgrunder, upplever att de har saknat samma saker hos sina tidigare lärare. Nämligen en 

förklaring till vad det ligger för syfte bakom teknikövningarna och en konversation kring hur 

och varför de ska göra på ett visst sätt. De flesta utav deltagarna har också beskrivit hur de ofta 

har fått ändra på något varje gång de får en ny lärare. Lärarna beskriver hur de tycker det är 

viktigt att vara noga med grunderna i början, just av samma anledning. Så att eleverna (och de 

själva) inte ska behöva ändra på något längre fram. Men oavsett hur noga en lärare är, eller 

upplever sig vara, med att förtydliga detta för sina elever kan det aldrig garantera att nästa lärare 

tycker likadant. En teknikövning kan ha olika syfte för olika individer, vilket också visar sig i 

hur de resonerar kring skalövningarna, och vad som definierar ”rätt” hållning kan givetvis också 

variera vilket bland annat dyker upp i samtalen kring genre. Därför är min tolkning att detta är 

anledningen till varför de flesta ofta fått ändra på något med nya lärare. 

En annan intressant aspekt som också dyker upp i samtliga grupper är att informanterna 

beskriver hur de antingen kom i kontakt med teknikövningar, eller började öva teknik ”på 

riktigt” ganska sent i sin utbildning. Informanterna i studentgruppen är eniga om att detta 

skedde utanför kulturskolan, och även Mish beskriver hur detta för hen skedde på 

folkhögskolan. Min tolkning utav samtalen med lärarna är att samtliga arbetar med teknik på 

deras lektioner med sina elever, vilket talar emot studenternas uppfattning kring deras tidigare 

undervisning. Både Kim och informanterna i studentgruppen uttrycker att de tycker att de börjat 

med teknik för sent. Jag gör följaktligen en tolkning att de tycker att teknik är något positivt 

och bör omsättas på lektioner så tidigt som möjligt. 

Vad gäller folkmusik har några utav informanterna beskrivit att speltekniken är väldigt 

olika den teknik som används inom klassisk musik. Lärargruppen betonar dock att hållningen 

av instrumentet numera är den samma i diverse olika genrer jämfört med förr då hållningen 

enligt dem kunde se mer annorlunda ut om man ställer klassisk musik mot folkmusik.  Min 
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tolkning blir således att lärarna i denna grupp inte heller lär ut en annorlunda hållning till de 

elever som de spelar någon annan genre än klassisk musik med. 

Olika lärstilar blir synliga bland informanterna och hur de bedriver undervisning eller går 

tillväga när de övar. Det som visade sig vara vanligast vid inlärning av ett nytt stycke, vilket 

jag kunde se hos tre utav de fyra studenterna samt Kim, var att de föredrog att börja med att 

skapa sig en helhetsbild över musiken. Även lärarna beskriver hur de antingen börjar med att 

spela igenom musiken med eleverna, eller skickar med en inspelning av materialet hem, för att 

ge eleverna en helhetsbild utav musiken som ska läras. Min tolkning blir således att det 

vanligaste sättet vid inlärning är, utifrån deltagarna i denna studie, att ha ett holistiskt 

tillvägagångssätt i början av instuderingen av ny musik.  

Vad gäller undervisning visar sig både idégivaren och förklararen ur Kolbs lärstilar bland 

informanterna i lärargruppen. Ur samtalet med informanterna i studentgruppen dominerar 

förklararen i både undervisning och egen övning då informanterna arbetar med teknikövningar 

parallellt till den musik de övar på att framföra. Min tolkning blir därför, utifrån deltagarna i 

denna studie, att detta är den vanligaste vägen att lära. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka stråkinstrumentalisters förhållande till- och förståelse 

för teknikövningar. Hur förhållandet till teknik ser ut och på vilket sätt det förekommer i övning 

och undervisning för att få en djupare förståelse för teknik och teknikövningar på 

stråkinstrument. Att undersöka vad stråkmusiker och pedagoger har för förhållande till teknik 

och på vilket sätt de använder sig utav teknik i övning och undervisning, samt vad det finns för 

förklaringar till varför övning ser ut på ett visst sätt hos andra stråkmusiker.  

Av analysen framgår vilket förhållande de deltagande informanterna har till ämnet och på 

vilket sätt teknikövningar förekommer bland dem. Utifrån studiens syfte kommer jag i följande 

avsnitt diskutera hur detta står i relation till den tidigare forskning och litteratur som jag har 

presenterat. 

 

Relationen till teknik har bland de deltagande informanterna i denna undersökning varit 

densamma som Jørgensen (2004) presenterar i sin studie. Likt hans undersökning startar 

informanterna som deltagit här också vanligtvis sitt övningspass med teknikövningar innan de 

går vidare till att öva på stycken. Bland informanterna fanns det ingen som inte höll på med 
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teknik över huvud taget och både musikern och de flesta utav studenterna i min studie startar 

sina övningspass med någon form utav teknikövning innan de går vidare med att öva på den 

musiken som ska framföras. Etyder kom i samtalen fram som en del utav teknikövningarna och 

jag tolkade det inte som att det fanns någon som inte övade etyder, snarare tvärt om. Etyder i 

kombination med skalor visade sig vara den vanligaste teknikövningen som gjordes och vid 

samtalen kring övning kom det fram att anledningen till varför informanterna övade bland annat 

etyder som en del i sin teknikövning var för att komma igång och samtidigt utveckla sin teknik. 

Detta hänger väl ihop med Stenmarks (2015) yttrande om att just etyder har en stor plats inom 

teknikövningar och varför musiker övar på etyder. Stenmarks (2015) beskrivning av hur 

övningstraditionen inom västerländsk konstmusik innefattar mycket övning av etyder har också 

visat sig stämma överens med studentgruppen och musikerns beskrivning kring hur de övar. 

Informationen som både tidigare forskning och litteratur, samt samtalen med de olika 

deltagande informanterna har alltså visat sig stämma överens med den förförståelse jag hade 

kring teknik i övningen innan jag startade min undersökning. Att göra olika teknikövningar ses 

som relativt självklart bland både studentgruppen och hos musikern och det verkar således 

finnas en stark tradition kring etyder och skalor i såväl egen övning som undervisning bland 

stråkmusiker. 

Olika övningsstrategier har diskuterats där både Hallams (2001) och Schönnings (2012) 

övningsstrategier har visat sig i samtalen. I Hallams (2001) undersökning har en metakognitiv 

förmåga visat sig bland de professionella musikerna i hennes studie, vilket också informanterna 

i denna undersökning uppvisat. Exempel på detta visar sig hos musikern som i sin uppvärmning 

lägger fokus på de tekniska aspekter som hen tappar om de inte övas aktivt. Detta visar på en 

medvetenhet om ens brister och att musikern väljer att planera övningen utefter dem. Hallam 

(2001) har sett metakognition bland de professionella musikerna i hennes studie, men detta har 

i denna undersökning även visat sig bland studentgruppen. Exempelvis Anno när hen beskriver 

att det är viktigt för hen att variera övningen och inte alltid starta med samma övningar, eller 

att hen gärna avstår från att lyssna på inspelningar av stycket hen övar på då hen tycker att hen 

behöver öva på att läsa rytmer. Visserligen är informanterna i denna grupp studenter och inte 

professionella musiker, men de har en strävan efter att i en framtid kunna arbeta som musiker 

och befinner sig på en hög utbildningsnivå. 

En annan liknelse till Hallams (2001) undersökning är att det bland de deltagande 

informanterna har visat sig att både studentgruppen och musikern beskriver hur de vill få en 

överblick av musiken i början när de ska börja öva på något nytt. Denna strategi identifieras 

också i lärargruppen som diskuterar hur de ibland spelar igenom musiken med eleverna för att 

ge dem en överblick och för att de ska få höra hur musiken låter. De börjar också med att 

identifiera svåra partier. Att använda sig utav inspelningar i övning tas upp av Schönning 

(2012), och framgår även av hur vissa av studenterna i min studie lägger upp sin övning. Denna 

strategi har också visat sig vara vanlig bland lärarna, dels i hur de bedriver sin undervisning på 

lektionerna men även som ett verktyg de skickar med eleverna hem.  

Nonplaying practice visar sig, likt Hallams (2001) undersökning, vara en vanlig strategi i 

övningen hos både studentgruppen och musikern. Det sker bland annat i teknikövningar, 

exempelvis hos Alem som beskriver att hen gör fingerstyrkeövningar. I övning av stycken visar 

det sig bland några utav studenterna och även i lärargruppen då inspelningar används som en 

del av undervisningen och av deras elever hemma som en övningsstrategi. Att Adan beskriver 
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att hen också ibland sitter med noterna framför sig samtidigt som hen lyssnar på inspelningar 

är också en tydlig nonplaying practice. Anno och Kim beskriver däremot att de sätter 

fingersättningarna, vilket Jørgensen (2004) beskriver som en nonplaying practice, samtidigt 

som de spelar. Anno och Kim visar således en kombination av nonplaying practice och playing 

practice i sina övningsstrategier. Detta är alltså metoder som informanterna använder sig utav 

för att effektivisera sin egen, eller sina elevers övning. Att medvetet effektivisera övningstiden 

är inte något tema som har berörts i samtalen. Däremot har exempel dykt upp i konversationen 

med musikern där hen menar att hen hade kunnat spara väldigt mycket tid om hen korrigerat 

sin hållning tidigare. Liknande exempel beskrivs även bland studenterna som också håller med 

om att teknik leder till att spara tid i övningen vilket är just vad Fischer (1997) förespråkar. 

Fischers (1997) beskrivning om att barn inte reflekterar över hur de lär sig något går också att 

koppla hit, då ett barn i sin oskyldighet helt enkelt litar på att hen inte gör fel om inte läraren 

rättar barnet. I detta exempel vad gäller barnets hållning.  

Ton och intonation har visat sig vara något som både studentgruppen och musikern lägger 

mycket fokus på när de övar, oavsett om det är teknikövningar eller ett stycke. Detta stämmer 

överens med Galamains (1985) uppfattning om teknik då han menar på att dessa element (plus 

rytmik) är själva grunden i musiken. Galamains (1985) synsätt om hur tekniken bör komma 

före interpretation visar sig också i hur musikern och några utav studenterna går tillväga när de 

övar på ett nytt stycke. Vi kan exempelvis se detta hos musikern som uttrycker att musikaliteten 

kommer sent i övningen av ett nytt stycke och fokus under lång tid ligger på de tekniska 

aspekterna. Detta beskriver även studentgruppen som tycker att speltekniken i ett stycke kan 

bli sämre om de tidigt försöker uttrycka mycket i musiken innan de reder ut tekniska aspekter 

eller problem. Dock finns det en delad uppfattning bland informanterna i denna undersökning 

huruvida teknik i olika genrer varierar eller inte vilket Johansson (2014) argumenterar för i sin 

undersökning. Som framgår i analysen är min tolkning att lärargruppen inte lär ut olika hållning 

eller teknik i olika genrer. Johanssons (2014) argumentation kring vad en ”korrekt” teknik 

innebär går dock att urskilja i lärargruppen mer än studentgruppen då informanterna i 

studentgruppen visade sig vara mer öppna för olika typer av hållning och teknik så länge det 

fungerade för just den musikern. Lärarna diskuterade mer kring vikten utav att vara noga med 

en korrekt hållning i början för att inte behöva ändra på något i efterhand. Detta tolkar jag som 

att lärarna har en uppfattning om vad denna ”korrekta” tekniken innebär och att de försöker 

undvika att deras elever spelar med någon annan teknik än den, vilket även är vad Johansson 

(2014) tar upp i sin undersökning.  

Samtliga informanter tycker det är viktigt att en lärare förklarar syftet bakom 

teknikövningarna och vad en specifik teknikövning ska vara bra för. Detta är något som även 

Jørgensen (2004) diskuterar då han belyser att den musicerande behöver veta varför en 

teknikövning görs och beskriver hur teknikövningarna bör väljas ut för att resultera i det som 

stycket kräver. En majoritet utav informanterna i denna undersökning har, likt Jørgensens 

(2004) studie, beskrivit att de upplevt att de saknade detta hos tidigare lärare. Informanterna i 

studentgruppen var även överens om att denna saknad av förståelse främst gällde till och med 

att de slutade på, eller bytte lärare från, kulturskolan. Samtidigt belyser lärargruppen att även 

de anser det vara viktigt att eleverna förstår varför och på vilket sätt de ska öva, och att de därför 

är noga med detta i undervisningen de bedriver. Lärarna visar att de har en tanke kring vad bra 

övning innebär och att de vill att eleverna ska tillämpa detta hemma. De visar också hur de på 



 

 

39 

olika sätt anpassar undervisningsmetoden efter eleven. Men oavsett om lärargruppen i denna 

undersökning arbetar med att få deras elever att förstå syftet bakom övning och teknikövningar 

kvarstår det faktum att de flesta utav informanterna saknat en förklaring av detta i sin 

undervisning.  

Så hur kommer det sig att alla jag pratat med om fenomenet övning, eller att förstå och 

beskriva syftet med detta beskriver samma saker, att det är viktigt att som elev förstå varför och 

på vilket sätt? Och hur kommer det sig att lärarna håller med och därför vill vara tydliga med 

att förklara för sina elever, samtidigt som studenterna beskriver att de aldrig fått detta i sin 

tidigare undervisning? Det är frågor som enligt min mening i detta läge bara går att spekulera 

kring. Lärarna beskriver hur de tycker det är viktigt att eleven känner ett syfte och min tolkning 

är därför att de även är noga med detta i den undervisning de bedriver. Så att informanterna 

saknat en förklaring av sina tidigare lärare skulle kunna ha att göra med att lärare bedrivit 

undervisning på annorlunda sätt förr jämfört med hur det ser ut nu. Detta verkar även vara något 

som Marcelle har en uppfattning utav då hen argumenterar för att anledningen till varför Mish 

inte fått teknikövningar under sin tid på kulturskolan är en generationsfråga. Kanske kan även 

lärare ha hoppat över att förklara syftet om de själva sett det som en självklarhet. En annan 

förklaring kan också vara att lärarna medvetet valt att inte beskriva syftet (om eleven inte själv 

frågar efter det). Att det har funnits en pedagogisk tanke bakom och att de velat att eleven ska 

förstå syftet på egen hand, som Adan beskriver att hen brukar få göra i sin nuvarande 

undervisning med den läraren hen har nu. Trots detta anser jag ändå, likt Jørgensen (2004), att 

en lärare behöver vara väldigt tydlig med att förklara syftet. Detta har också i vissa fall visat 

sig vara avgörande för att en elev ska göra övningen över huvud taget. Och om syftet inte 

beskrivs bör läraren även förklara anledningen till det.  

Trots att studentgruppen, och även lärarna när de sett tillbaka på sin tid som elever, i de 

allra flesta fall gjort teknikövningar visar det sig att lärare har ett väldigt stort inflytande på 

elevernas förhållande till teknik och huruvida eleverna gör eller inte gör teknikövningar eller 

hur noga de själva är med sin hållning. Det är därför viktigt att vara tydlig med eleverna och 

inte ta någonting för givet, varken om elevens förståelse kring en teknikövning eller om eleven 

gör övningarna på rätt sätt hemma (om nu övningarna görs). 

De flesta av informanterna har kommit i kontakt med teknikövningar på en mer djupare 

nivå ganska sent i sin utbildning. Av detta skulle man kunna dra liknande slutsatser som jag 

ovan nämnt angående att beskriva syftet att göra något. Att detta skulle kunna ha att göra med 

att undervisningen kommit att förändras genom åren. En annan förklaring skulle också kunna 

vara att informanternas lärare inte arbetat med teknik på ett djupare plan med dem tidigare då 

de ansett att eleven inte varit på den nivån ännu. Detta stämmer också med Mish uttalande om 

hur hen arbetar med teknik på olika sätt med sina elever beroende på vilken nivå eleven ligger 

på. Men för att få ett tydligt svar och vidare förklaring på detta behöver en mer omfattande 

studie göras än denna. Den tolkning jag med säkerhet kan göra blir därför en övergripande. Att 

teknikövningar fyller ett gott syfte och att både elever och lärare tjänar på att börja med dem 

tidigt. Mot förutsättningarna att övningarna förklaras på ett för eleven mottagligt sätt så att hen 

förstår varför hen tjänar på att göra övningarna. Oavsett om man arbetar med teknikövningar 

parallellt eller finner egna teknikövningar i den musiken som spelas ser jag efter de olika 

samtalen, kombinerat med tidigare forskning och litteratur, inga nackdelar med att arbeta med 
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teknik. Detta är något som även elever behöver förstå för att de ska känna att övningarna ger 

något tillbaka och därmed blir relevanta för dem. 

 

Metoddiskussion 
Som nämnt i avsnittet om metod för dataskapande kan en svaghet med intervju som metod vara 

att det kan ge en begränsad bild utav det som ska undersökas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 53). Men då min intervju blev mer som en del av en större helhetsbild efter 

genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna ser jag inte den nackdelen i denna studie. 

Intervjun gav mig visserligen endast en persons erfarenheter och synsätt, vilket i sig är en utav 

nackdelarna med intervju som metod. Att få ta del utav en professionellt verksam musikers 

reflektioner kring både teknik, övning och undervisning/lektioner har dock visat sig varit en 

viktig del av studien och jag anser därför att tillvägagångssättet har varit värdefullt för studien. 

Att kunna komplettera den information som dykt upp i intervjun med de andra två 

fokusgrupperna gav mig en större bild och ett bredare perspektiv utav en verklighet.  

Vad gäller mitt urval och den problematik som kan uppfattas existera mellan skillnaden på 

musikernas nivå och nivån på de elever som lärarna undervisar har jag varit medveten om och 

tagit hänsyn till i min analys av resultatet. Då jag reflekterat över samtliga informanters tidigare 

bakgrund, jämfört den med varandra och mot hur det ser ut idag i undervisning av elever på 

både grundskolenivå och högre musikutbildning, har jag fått en vid uppfattning kring ämnet 

och kunnat reflektera över hur det ser ut i nutid med hjälp utav informanternas bakgrund. Som 

nämnt tidigare har även intervjun haft en viktig roll i detta avseende då personen har 

erfarenheter av både undervisning och att arbeta som professionell musiker. Intervjupersonens 

erfarenheter i professionen samt hens tidigare erfarenheter som elev och student gav mig inte 

bara ytterligare en synvinkel utöver fokusgrupperna utan blev också den sammanflätande 

länken mellan grupperna. Jag anser därför att det inte varit ett problem då jag varit medveten 

om detta när jag tolkat och gjort ovan nämnda slutsatser  

Vid samtal med informanter finns visserligen alltid en chans att det som sägs inte är hela 

sanningen utav det tema som diskuteras. Eller att någon utav informanterna skulle avstå från 

att ta upp något. Jag uppfattade dock inte att detta var något som inträffade bland de samtalen 

som ägt rum. Precis som Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur deltagare i en fokusgrupp 

som känner varandra kan bidra till att de är trygga i samtalen och inte drar sig för att diskutera 

något, är min tolkning att det, mycket på grund utav just detta, rådde en positiv stämning mellan 

alla deltagare och att den trygga miljön som eftersträvades uppnåtts. En annan aspekt viktig att 

ha med i åtanken vid analys av fokusgrupper är att informanterna kan ha blivit påverkade utav 

varandra i sina svar. De kan också ha kommit att ändra uppfattning om något genom samtalen, 

eller blivit påminda om något allt efter tidens gång. Detta är något som inte helt omöjligt kan 

ha skett vid något tillfälle då svaren i vissa sammanhang kan variera ibland från en och samma 

person. Men mot bakgrund av min tolkning kring att informanterna givit uppriktiga svar och 

diskussioner ser jag inte att detta skulle ha någon negativ betydelse eller påverkan av min 

analys. 
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Avslutande reflektioner 
Jag anser att mitt val av dataskapandemetod samt metodansats har tjänat undersökningens syfte 

väl. Genom att göra en hermeneutisk analys utav kvalitativ intervju och fokusgrupper har jag 

kunnat tolka och förstå de deltagande informanternas upplevelser om teknik vilket har gett mig 

en bredare bild av ämnet i både undervisning och övning. 

Definitionen av begreppet ”teknik” har visat sig vara väldigt mycket mer än vad jag hade 

en uppfattning om innan studiens genomförande. Efter samtalen med de deltagande 

informanterna, kombinerat med den litteratur jag har haft som bakgrund, kan jag nu konstatera 

att ”teknikövningar” inte enbart innefattar att öva skalor och etyder, utan i högsta grad även 

innebär hållning av instrumentet, muskelövningar, uppvärmning, intonation, vibrato och 

övningsteknik vilket har visat sig ha stor plats i både undervisning och egen övning. Jag har 

också fått en djupare förståelse för syftet bakom, samt på vilket sätt man övar teknik och insikt 

om teknik i stort. Min förförståelse har därmed ändrats genom arbetets gång. Efter analysarbetet 

kan jag konstatera att mina slutsatser avvikit från min förförståelse och jag kan nu se och förstå 

poängen med teknikövningar och vad de innebär.  

Jag har även fått mycket perspektiv om hur teknik i undervisning ser ut och därmed även 

kommit underfund med på vilket sätt jag själv vill lägga upp min egen undervisning i min 

framtida yrkesroll. Lärarens roll vad gäller elevers sätt att ta till sig teknik i undervisning, samt 

vikten att som lärare vara tydlig kan inte nog understrykas vilket är något jag kommer ta med 

mig i mina kommande lektioner. Kims diskussioner kring att en musiker säkerligen kan uppnå 

samma teknik utan att öva specifika teknikövningar, men att det tar oerhört mycket längre tid 

är också något jag kommit till insikt i att förstå. Jag ser detta som en stor anledningen till varför 

teknik faktiskt är viktigt att ha med i undervisningen. Bland det viktigaste kring teknikövningar 

(och övning i stort) har visat sig vara att utövaren behöver ha en förståelse för varför man ska 

göra något och i så fall på vilket sätt. Detta är något jag med säkerhet kommer ha med mig i 

min kommande undervisning, men även i mina fortsatta studier.  
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