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Abstract 

Svensk titel: Musikelevers övningsstrategier  en observationsstudie av tre 18-åriga 
stråkelever 

English title: Investigating practicing strategies  an observational study of three 18-year-old 
string students 

  

The aim of this study is to examine which strategies three 18-year-old string students (one 
violinist and two cellists) use when they practice on their own. The empirical data for the 
study come that were 
handed out to them. During the observations, the students filmed themselves, and no one else 
was present in the room during the practicing sessions. The observations were later 
transcribed and analyzed, which means that its contents were compared and contrasted to 
results of previous research in the field of practicing.  

The results of this study show that all three participants first tried to gain an overview of the 
piece by playing it through from beginning to end. For the most part, the students played 
through longer parts of the music, but they also stopped to repeat single notes or half/whole 
bars. The students were also able to identify certain parts of the music that were more 
difficult. These parts received more work from the students and they repeated the difficult 
bars several times. What the students found difficult were for example fast passages, 
complicated rhythms, changing of position and intonation. The observations also show that 
only two of the students made musical interpretations while practicing. The students 
sometimes created their own exercises correlated to passages in the music that they practiced, 
which meant for example changing slurs or playing the melody together with an open string to 
sharpen the intonation.   
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Inledning 
En central fråga inom västerländsk instrumentalundervisning har alltid varit och är än idag: 
Hur ska man öva? Vilken är den bästa, den effektivaste och minst tidskrävande metoden för 
att uppnå högsta möjliga resultat i sitt spel? Många har sökt svara på detta spörsmål och för 
olika instrument har olika metoder utvecklats genom åren. Den norska pianopedagogen Olaug 
Fostås skriver i sin bok Instrumenalundervisning (2002) att något av det viktigaste att lyckas 
med inom undervisning är övning och att värdet av övningskunskap knappast kan överskattas: 

. 195). En 
viktig del i begreppet övning, blir då naturligtvis att försöka fånga innebörden av ordet. Fostås 
beskriver hur elever fått brainstorma kring begreppet. Eleverna nämner saker som lust och 
olust och olika bra och dåliga övningsminnen. De har också fått svara på vad det innebär att 
bli varen som Fostås fick, menar 
hon för oss närmare vad är (2002, s. 198). Här är några av svaren som 
presenteras i när eleverna fick berätta vad de ansåg att bra övning är: 

-mer og mer eksperimenterende holdning til å öve 

-klarere og klarere forståelse av hvorfor man egentlig över 

-å komme stadig raskere inn i kjernen av et problem 

-större og större öveglede (Fostås 2002, s. 199) 

När eleven är ensam på kammaren har han/hon inte tillgång till en klok lärare som kommer 
med de rätta råden för att lösa problem som dyker upp. Istället måste eleven förses med olika 
övningsmodeller som han/hon kan använda vid behov. För att undvika att eleven ställs inför 
situationer där denne inte vet hur han/hon ska öva, kan ett sätt att arbeta vara att inte ge 
honom/henne för svåra läxor, utan bara sådant som kan bemästras på egen hand. En 
övervägande del av lektionstiden kan ägnas åt att gå igenom nya läxor vilket också innebär 
genomgång av de övningsstrategier eleven kan tänkas behöva använda (Fostås 2002, s. 200-
201). Att lära sig att spela att instrument handlar med andra ord också om att lära sig att öva. 
Och i instrumentallärarens roll finns ett ärvt problem, eftersom många pedagoger under sin 
egen utbildning inte fått lära sig hur de ska öva. Och om man inte själv blivit lärd av någon 
hur man övar, hur ska man då kunna lära andra att öva (Fostås 2002, s. 199)?  

Som redan nämnts handlar en stor del av att vara musiker eller en musicerande elev i 
skolåldern om att öva. I den enskilda övningen arbetar musikern eller eleven med att försöka 
förbättra sin nivå på sitt spel. Förbättringsarbetet kan handla om aspekter som att söka 
förvärva en bättre spelteknik eller att arbeta med att uttrycka musikaliska intentioner via 
klangfärg. Ofta handlar också övning om att lära sig nya stycken. Under min egen utbildning, 
både som ung stråkelev och nu som nästan färdig fiolpedagog har jag ägnat många timmar åt 
att övning i strävan om att bli en bättre musiker. När jag inte nått de resultat jag har velat har 
jag ibland antagit att det helt enkelt måste bero på för lite övning. Men allt eftersom tiden har 
gått och jag mött fler fiolpedagoger och kommit längre i min utbildning har jag börjat fundera 
mer på om övning enbart handlar om mängd. Kan det också ha betydelse på vilket sätt man 
övar? Är vissa metoder mer effektiva? Och kan viss övning vara meningslös eller till och med 
destruktiv? 

I mitt yrkesverksamma liv som fiolpedagog kommer jag att möta elever som behöver hjälp i 
hur de ska öva på egen hand. Mina framtida elevers situationer och förutsättningar kommer att 
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skilja sig åt, kanske främst beroende av ålder eftersom en stråklärare möter elever från 
femårsåldern ända upp emot gymnasiet. Men också sociala förutsättningar, talang och 
motivation kommer att kräva kunskap i hur man på olika sätt måste möta och instruera 
eleverna. Att öva och förbättra sitt spel handlar också om att få rumsliga och timliga 
möjligheter till detta, vilket inte är alla elever förunnat. Dessutom spelar stödet hemifrån roll 
och uppmuntrande föräldrar kan hjälpa eleven till att finna motivation till att öva (Oare 2011). 
Samtidigt får inte pendeln svänga över åt andra hållet så att föräldrarnas förväntningar och 
krav på sitt barn kväver dennes lust att spela.  

Förutom den egna övningen jag företagit har jag även diskuterat med andra studenter och 
instrumentalister om hur de övar och vad de övar. Dessa samtal om hur övning kan se ut har 
ofta skett i form av kortare beskrivningar av vad mina medstudenter gör och vad jag gör när vi 
övar och jag kan inte med säkerhet säga att jag egentligen vet hur mina medstudenter övat. 
Den enda övning jag egentligen med säkerhet kan säga något om, är den jag själv företagit. 
När jag sedan varit ute på praktik eller arbetat som musiklärare har jag ställts inför frågan om 
övningens upplägg i mötet med elever. I rollen som lärare har jag försökt hjälpa eleverna att 
visa dem hur de ska spela på sin läxa när de är själva. Men trots noggranna förklaringar är det 
svårt att veta om eleven har förstått hur han/hon ska göra när den kommer hem. En vecka 
senare, när resultatet ska redovisas, kanske det säger en del av vad eleven gjort hemma men 

ja eller nej till svar från sin elev, men utöver det ges inte mycket information från elevens sida 
om vad han/hon har spelat på därhemma.  Med detta resonemang vill jag visa att trots att jag 
spelat fiol i snart 20 år och dessutom inom en snar framtid är färdigutbildad lärare, så vet jag 
inte så mycket mer om övning förutom den övning jag själv genomfört. Övning är något som 
sker bakom stängda dörrar och oftast kan vi bara få se resultatet av en elev eller musikers 
övning och inte processen som lett dit. Detta har lett mig till att försöka söka svar på frågan 
om vad som egentligen sker på kammaren.  

Syfte  
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka övningsstrategier hos stråkspelande 
gymnasieungdomar. För att uppnå detta syfte formuleras följande forskningsfråga: 

Vilka tillvägagångssätt kan iakttas hos eleverna när de övar på ett stycke för första gången? 

Begreppsdefinition  och  avgränsningar  
I denna uppsats och även i litteraturen som berörs i avsnittet Teoretisk bakgrund syftar 
begreppet övning på när en musiker eller elev spelar själv på något som han/hon fått i uppgift 
att lära sig. Övning är alltså inte att spela planlöst, utan måste ha en viss mening med en tänkt 
progression. I den här studien har begreppet övning inneburit strategier som kunnat 
identifieras från de inspelade observationerna.  

Det finns andra definitioner av begreppet övning som ser övning bredare än att enbart 
innebära spela på sitt instrument. Övning kan då även innefatta t.ex. att läsa en bok om 
musikpsykologi, att memorera noter utan att ta instrumentet till hjälp eller att lyssna till olika 
inspelningar av stycket som ska läras in (Lehmann, Sloboda & Woody 2006, s. 63). I den här 
uppsatsen avgränsas definitionen av övning till det som kunnat observeras. Eftersom analysen 
utgår från filmade övningspass, diskuterar jag övning så att den inte innefattar de nyss 
nämnda aktiviteterna, utan enbart det som studeras på filmerna, i första hand spel på 
instrumentet.  
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Tidigare  forskning  

Svenska  Suzuki-elever  övar  
Inom svensk forskning har inte fältet övning och observation av övning hittills ägnats särskilt 
stort fokus. Jag har ändå valt att i den här uppsatsen lyfta fram Maria Calissendorffs 
avhandling Om man inte vill spela  då blir det jättesvårt (2005) där hon observerat lektioner 
med femåriga stråkelever och deras föräldrar samt intervjuat barn och föräldrar i hemmet, 
eftersom den berör övning i Sverige och med svenska elever. Eleverna blev undervisade 
enligt Suzuki-pedagogiken, en metod som bygger på att föräldrarna är delaktiga som 
musikaliska förebilder och själva ofta är med och spelar när eleverna övar hemma. Inom 
Suzuki börjar undervisningen i tidig ålder och sker till stor del genom att eleverna får lära sig 
att spela på gehör. Suzukimetoden kommer ursprungligen ifrån Japan och är stor främst inom 
stråkundervisning (Calissendorff 2005, s. 51). Calissendorff har i sin avhandling frågat 
eleverna om de ser någon skillnad mellan att öva och att spela, vilket de svarar att de gör. De 
menar att spela är något man gör på lektionen, medan man övar hemma, vilket Calissendorff 
ser som att de olika orden är knutna till olika platser. Men eleverna säger också att en förälder 
är med och spelar när eleven övar hemma (Calissendorff 2005, s 106 ff). Studierna visar 
också att eleverna helst vill öva på låtar de kan hemma eftersom de är roligast, medan 
föräldrarna försöker pusha dem att öva på sådant som är nytt och mer utmanande 
(Calissendorff 2005, s. 11). För att motivera eleverna att öva ger lärarna dem papper där de 
ska sätta ett kryss för varje dag de övat, och målet är att komma upp i fyra kryss per vecka 
(Calissendorff 2005, s. 142). 

Calissendorff är även intresserad av hur övningen fungerar hemma och vad som anses vara 
den optimala övningstiden (2005). Föräldrarna är oftast närvarande när eleven övar och ofta 
föreslår föräldrarna för barnet att det ska öva, men barnet går inte alltid med på detta. Även 
om barnet sedan går med på att öva, kan det fortfarande vara missnöjt och inte så 
entusiastiskt. Oftast äger övningen rum på samma tid och har samma upplägg. Föräldrarna 
utgår efter vad de antecknat när de varit med på barnets instrumentallektion och lägger upp 
övningen efter det. Om de tar om något, tar de oftast stycket helt från början (Calissendorff 
2005, s. 142). Den optimala övningstiden är egentligen dagtid, men det är svårt att genomföra 
om föräldrarna är yrkesarbetande. Istället får eleverna öva på eftermiddagen, men det måste 
ske innan det är barnprogram på TV, för senare än så orkar barnen inte öva. Nyckelfaktorerna 
är att barnen ska vara pigga och inte hungriga (Calissendorff 2005, s.143 ff). 

Unga  övar  
Ett av de stora namnen inom övningsforskningen är brittiskan Susan Hallam. Hon beskriver i 
tre olika texter antologin Does Practice Make Perfect? (Jørgensen & Lehmann 1997) hur man 
studerat hur nybörjare och även mer avancerade elever övar. Hallams studier utgår från 
brittiska elever och i Storbritannien används ett system för hur man kategoriserar vilken nivå 
(Grade) elevernas spel ligger på. I hennes studier anges därför ibland vilken nivå en elev 
ligger på enligt detta system, och detta kan vara svårt att översätta till svenska termer eftersom 
vi saknar motsvarande måttstock. Jag har i min uppsats valt att tala i mer generella termer som 
exempelvis nybörjare, mer avancerade elever och äldre elever eftersom jag inte tycker att vi 

.  

I sina studier av hur 55 nybörjare övar olika 
nivåer av övning. I tabellen nedan syns i kolumnen längst till vänster vilken nivå eleverna 
befinner sig på. I den mittersta kolumnen ser man hur eleverna går tillväga när de övar och 
den högra kolumnen visar hur många procent av eleverna som befinner sig i varje nivå. 
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Observera att strateginivåerna från ett till sex inte motsvarar det tidigare nämnda grade-
systemet. 

 

Strateginivå Strategi % av eleverna 

1 Eleven genomför inte uppgiften 6 

2 Materialet spelas igenom, inga korrigeringar 2 

3 Materialet spelas igenom, enskilda toner korrigeras 9 

4 Materialet spelas igenom, korta avsnitt repeteras 51 

5 Materialet spelas igenom, längre avsnitt övas i taget 21 

6 Materialet spelas först igenom, svåra passager identifieras och 
övas isolerade 

10 

 Tabell 1. Strateginivåer inom övning (Hallam 1997b, s. 100 [min översättning]).  

Vid det första steget i Hallams indelning ovan klarade eleverna inte att utföra uppgiften. Vid 
det andra steget spelade eleverna igenom materialet men gjorde inga korrigeringar om något 
blivit fel. Steg tre, fyra och fem innebar att eleverna spelar igenom materialet och därefter 
korrigerade enskilda toner, kortare avsnitt eller längre avsnitt. Tabellen visar vidare att ju mer 
avancerade eleverna blir, desto mer tenderar de att repetera längre passager i sina stycken. 
Den högsta nivån som anges i tabellen är när en elev först spelar igenom ett stycke och 
därefter reflekterar över vilka passager som var svåra och slutligen övar dessa isolerat 
(Hallam 1997c, s. 214).   

Elever som är nybörjare eller inte kommit så långt i sina studier tenderar att när de övar spela 
igenom hela stycket de ska öva från början till slut utan att korrigera eller notera det som 
blivit fel. Dessa elever verkar inte heller kunna identifiera vilka delar av ett stycke som är mer 
komplicerade än andra. Nybörjare använder heller inget i sitt spel som skulle kunna ses som 
interpretation (Hallam 1997b, s. 99). Nybörjare och yngre elever befinner sig oftast på de 
lägre stegen i tabellen ovanför, medan mer avancerade elever är på den övre delen av skalan. 
Studier visar också att de elever som var mer nybörjare koncentrerade sig mer på intonation 
än elever som kommit längre i sin speltekniska utveckling. Fokus på rytm förekom först när 
intonationen var inlärd (Oare 2011). De yngre eleverna verkade också sakna ett musikaliskt 
perspektiv i sitt övande, utan fokuserade mer på att spela igenom stycket korrekt (Hallam 
1997b, s. 99). Hallams studie bekräftar vad andra studier inom övning kommit fram till, 
nämligen att förmågan att vara uppmärksam på det egna spelet och kunna korrigera det ökar 
ju längre eleven kommit i sin utveckling (Miksza 2012). Mer avancerade elever kan också i 
högre grad använda övningsstrategier som att växla till ett långsammare tempo vid behov, 
göra noteringar i noterna och använda metronom (ibid). 

Lära  att  lära  
En tes som förs fram inom forskning om övning är att målet för alla elever borde vara 

 borde läras ut till studenter på musikkonservatorier. 
Övningsforskningen handlar också om att målet med övning är att göra den så effektiv som 
möjligt. För att övningen ska bli effektiv är den metakognitiva processen hos musikern viktig. 
Denna delas in i tre delar: planering, (övningens) utförande och utvärdering (Hallam 1997c, s. 
181). En musiker som kan använda 

(Hallam 1997b, s. 91). Men det verkar vara svårt att kunna förvänta sig att yngre 
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elever kan använda dessa övningsstrategier som professionella musiker redan behärskar. Den 
unga eleven kanske helt enkelt ännu inte har den kunskapsbas som krävs för mer avancerad 
och effektiv övning (Hallam 1997b, s. 104).  

Den amerikanske forskaren Steve Oare (2011) menar att målet med musikundervisning är att 
självständiga studenter som inte är beroende av sina lärare. Att som elev kunna styra sin 
utveckling innebär att man kan: 

 Sätta upp tydliga, mätbara mål 
 Planera och skapa effektiva strategier 
 Utvärdera och korrigera sig själv  
 Strukturera goda lärandemiljöer 
 Söka råd och information 
 Visa jämn ansträngning och uthållighet 

 

Professionella  övar    
När det gäller professionella musiker har de ofta utvecklat olika strategier för sitt övande. De 
är oerhört medvetna om sina styrkor och svagheter och har utvecklat väl fungerande metoder 
för hur de ska lösa svåra uppgifter. De har inte bara kunskaper om själva övningen som 
tekniska problem ska lösas och interpretation ska genomföras på ett tillfredställande sätt, utan 
de är även skickliga på att arbeta med aspekter som koncentration, planering och utvärdering 
(Hallam 1997b, s. 93). Studier visar att när professionella musiker ska studera in ett nytt 
stycke, spelar de antingen igenom det eller studerar partituret. Genom att göra detta kan de 
identifiera svåra passager, förstå tematiskt viktiga delar och få en idé om hur de ska lägga upp 
arbetet med stycket. Stycket kan därefter delas in i olika övningssektioner, beroende på dess 
uppbyggnad. Ju mer komplext stycket är, desto mindre blir delarna som övas i övningens 
tidigare skede. Vad som anses som komplicerat enligt de professionella musikerna är ofta 
sådant som är svårt på det enskilda instrumentet, som höga lägen för stråkinstrumentalister, 
dubbelgrepp, lägeväxlingar och snabba passager (Hallam 1997b, s. 95).  

När de olika problemen ska tas itu med har musikerna olika strategier för detta, vilket ibland 
är styrt av instrumentets konstitution. När en svår del ska övas kan det ske på två olika sätt: 
antingen genom att de analyserar passagen kognitivt eller genom att de upprepade gånger 
spelar den långsamt. Om musikerna har en analytisk approach kan deras övning se ut så att de 
arbetar med passagen genom att ändra rytmen eller gör andra bindebågar, samt genom att 
skapa egna övningar för att bemästra svårigheterna (Hallam 1997b, s. 95). Om musikerna 
istället har en repetitiv approach och fokuserar på att spela långsamt och repetera passagen, 
använder de ofta en metronom så att de successivt kunde öka tempot. De finns även musiker 
som begagnar båda strategierna. Allt eftersom övningen fortskrider blir delarna som övas 
längre och mer lika varandra i längd. I den senare delen av övningsarbetet blir även tankarna 
på att och hur stycket ska framföras allt mer framträdande, vilket leder till ett mer musikaliskt 
fokus i övandet (Hallam 1997c, s. 213).  

Interpretation  
Bland de vuxna professionella musikerna ser Hallam tre olika inställningar till hur musikerna 
arbetar med interpretation när de studerar in olika stycken (1997b, s. 96). I den första strategin 
har musikerna en holistisk inställning där deras mål är att analysera musiken kognitivt. 
Analyserna baserar de på olika slags musik de redan lyssnat till och de försöker i stycket som 
ska studeras in att finna musikens underliggande mening. Redan innan de börjar den fysiska 
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övningen, har de skapat sig en bild av hur musiken ska låta. Den här strategin benämns 
 I den andra strategin har musikerna en intuitiv inställning och menar att 

tolkningen av musiken föds ur en omedveten process. Dessa musiker vill inte lyssna på 
inspelningar av musiken de ska studera in och vill inte företa några kognitiva analyser. Den 
här strategin strategin är mer flexibel och 
musikerna som föredrar denna metod kan växla mellan de två först nämnda metoderna, även 
om de ofta föredrar att arbeta i en viss del av spektrat (ibid). 

Djup  eller  ytlig  övningsstrategi  
En studie med 14-åriga instrumentalister har visat två strategier att angripa musik när 
instrumentalisterna övar, en djupare och en mer ytlig (Hallam 1997b, s. 90). Elever med en 
djupare inställning till övning ser problem i ett stycke som tillhörande det musikaliska, även 
om de också menar att vissa saker måste lösas genom att tekniska bitar måste fungera 
automatiskt. Studenter med mer ytligt förhållande till övning har däremot en mer begränsad 
förståelse av uppgiftens natur och söker gärna hjälp utifrån. Slutsatsen utifrån detta är att 
elever bör, när de etablerat en basnivå på sitt instrument, formas till att ha en djupare 
inställning till sitt övande. Den djupa inställningen verkar också höra samman med ett mer 
effektivt övande (ibid).  

  

Planlagd  övning  

Trots att elever kan ha samma övningsmöjligheter och befinna sig i liknande miljö, kan 
fortfarande stora skillnader i spelnivå förekomma. Hur mycket en elev har övat behöver inte 
heller vara en garanti för att denne kommer att nå upp till en viss nivå. Ett sätt att förklara 
skillnader i nivå mellan olika elever kan vara att hänvisa till talang (Hallam 1997a, s. 27). 
Inom övningsforskning har man sett att elevers spelnivå höjs optimalt om de använder 
planlagd övning (deliberate practice). Begreppet planlagd övning kan förklaras på följande 
sätt: för att lärande ska bli så effektivt som möjligt krävs en väldefinierad uppgift, som är på 
lagom nivå för eleven/musikern, att eleven/musikern får informativ feedback samt att denne 
ges möjlighet till repetition och kan korrigera fel (ibid).  Precis detta är vad som ofta sker i 
instrumentalundervisning: läraren ger eleven en noga uttänkt uppgift som denne går hem och 
övar på. Eleven kommer sedan tillbaka till lektionen, spelar upp och läraren ger konstruktiv 
kritik och eleven övar sedan vidare på de som han/hon fått kritik på. Just den enskilda 
övningen är central, eftersom eleven då själv bestämmer över sin tid och vilka uppgifter som 
är viktiga att öva. Musik kan utövas i många sammanhang och på många sätt, men det är 
däremot inte alla spelsituationer som kan kallas planlagd övning. Det finns också ett tydligt 
samband mellan att om man ökar mängden planlagd övning, så blir resultatet en höjd 
kompetens (ibid). Planlagd övning kräver full koncentration, och känner eleven/musikern att 
han/hon inte är tillräckligt koncentrerad är det bättre att ta en paus och återuppta övningen vid 
ett senare tillfälle. Hur mycket planlag övning en person klarar av har delvis med åldern att 
göra. Planlagd övning kan genomföras redan av 4-5-åringar, men för yngre barn kan en så 
strukturerad övning snarare ha en utmattande effekt. Nybörjare klarar bara av 15-30 minuters 
övning i taget medan vuxna professionella musiker kan öva 4-5 timmar per dag. Mängden 
övning ökar således med åldern, men skulle man hastigt öka mängden övning finns stora 
risker för skador och utbrändhet om det pågår under en längre tid (Hallam 1997a, s. 43). 

En av grundpelarna i planlagd övning är att skilja mellan vad som är möjligt att uppnå genom 
övning och vad som inte är det. När en lärare väljer uppgifter åt sin elev, styr lärarens bild av 
elevens kapacitet till stor del över uppgiftens innehåll (Hallam 1997a, s. 29). När eleven övar 
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arbetar han/hon med att upptäcka fel och svårigheter, och lägger sedan ner fokus och arbete 
att ha en inre bild på en mycket högre nivå 

av hur stycket ska låta som inte stämmer överrens med de yttre kraven från läraren (Hallam 
1997a, s. 41). Eleven kan med andra ord ha krav på sig själv som inte är genomförbara för 
hans/hennes nivå. Att öva framgångsrikt handlar om att ha inre musikaliska representationer 
som man sedan försöker efterlikna i övandet (Oare 2011). Det egna spelet måste hela tiden 
utvärderas mot de inre musikaliska bilderna (Hallam 1997a, s.42). 
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Metod  
I den här studien har observation använts som metod (Patel & Davidson 2011).  De tre 
deltagande gymnasieeleverna har fått filma sig själva när de övar, och inspelningarna har 
sedan transkriberats och analyserats. En möjlighet hade varit att enbart göra ljudinspelningar, 
vilket hade stärkt informanternas möjlighet till konfidentialitet (Fahltin 2011, s. 48, 
Vetenskapsrådet 2005, s. 43). Det hade också varit möjligt att de känt sig mer avslappnade om 
enbart en ljudinspelning gjorts, än när de också filmade sig själva. Valet föll ändå på 
inspelning med bild, för då finns möjlighet att granska aspekter som fingersättning och stråk, 
vilket hade varit mycket svårt att säga något om vid enbart ljudinspelning. Vid användandet 
av videoinspelning inom forskning ska deltagarna ha möjlighet att granska inspelningarna av 
sig själva, innan de godkänner att forskaren/forskarna använder dem i sina studier 
(Vetenskapsrådet 2005, s. 44). I detta fall fick informanterna den möjligheten genom att de 
spelade in sig själva och därmed kunde granska inspelningarna innan de vidarebefordrade 
dem.  

Informanterna har fått två olika stycken att öva på, ett med mer romantisk klassisk karaktär 
och ett med mer modern klassisk karaktär. De har dock inte fått samma stycken, utan 
violinisten har fått stycken skrivna för violin och cellisterna stycken som är skrivna för cello. 
Valet att låta dem få öva på stycken av olika karaktär var för att kunna jämföra om deras 
övningsstrategier skilde sig åt beroende av stycket. De fick noter och instruktioner skickade 
per post till sig och ombads sedan maila tillbaka sina inspelningar till mig. Instruktionen som 
eleverna fick var att de skulle öva 20 minuter på varje stycke, som om det varit deras läxa som 
de skulle lära sig så bra som möjligt. De blev även uppmanade att öva det klassiska stycket 
först och det moderna sedan. Men eftersom de inspelade filerna blev för stora för att kunna 
skicka per mail åkte jag istället hem till en av informanterna för att kunna ladda över 
informationen via usb-minne. Informanterna känner varandra sinsemellan så de två andra 
deltagarna hade redan gett sina inspelningar till informanten jag vara hemma hos, och därmed 
fick jag alla tre deltagarnas material på en gång.  

Urval  av  informanter  
Eftersom detta är en uppsats i ämnet musikpedagogik och skriven inom ramen för 
lärarutbildningen med inriktning musik, var det naturligt att undersöka just musicerande 
ungdomar. Att informanterna var över arton år och därmed myndiga sågs som en fördel då 
endast de själva och inte deras föräldrar behövde godkänna medverkan i studien. Om valet 
istället hade blivit att undersöka yngre elever hade det också kunnat bli svårare att få 
tillräckligt med material att undersöka, eftersom jag befarade att dessa övar mindre tid än 
äldre elever, vilket också stöds av forskning (Calissendorff 2005, s. 143). För att hitta 
informanter kontaktade jag en stråklärare jag känner sedan tidigare och frågade henne om hon 
kunde förmedla några namn på elever som kunde tänkas vara lämpliga att medverka som 
informanter i min studie. Hon gav några förslag på elever, varav hon sedan å mina vägnar 
talade med några av dem om att det skulle vara uppskattat om de ville delta i den tänkta 
undersökningen. Hon förmedlade dessutom kontaktuppgifter till några elever hon inte haft 
möjlighet att tillfråga. Jag kontaktade därefter eleverna per telefon, förklarade kort vad 
uppsatsen handlade om och eleverna gav därefter samtycke att medverka i studien. Eleverna 
informerades också om att deras medverkan i studien i enlighet med Vetenskapsrådets 
publikation God forskningssed (2005) skulle vara konfidentiell, och att de när som helst 
kunde meddela att de inte ville delta i studien. Eleverna och jag kände varandra sedan 
tidigare, men jag såg det som en fördel, eftersom min tolkning var att det kan kännas mer 
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bekvämt att låta någon som man känner granska en inspelning av sig själv, snarare än en 
okänd person.  

Ambitionen var att ha fyra elever i studien eftersom jag såg det som ett lämpligt antal 
medverkande i en kvalitativ studie av den här storleken. Från början kontaktades fem elever, 
varav en direkt meddelade att hon inte kunde medverka. Till slut landade antalet informanter 
på tre, eftersom den fjärde aldrig skickade in sina inspelningar, trots upprepade kontaktförsök 
via telefon från min sida. Valet att studera stråkelever och inte andra instrumentalister beror 
på att fiol är mitt huvudinstrument och att jag därför ansåg att jag kunde förstå aspekter av hur 
ett stråkinstrument fungerar och hur man kan öva på det. Att ha informanter inom samma 
instrumentgrupp såg jag som en fördel, eftersom informanterna skulle kunna uppvisa likheter 
i exempelvis stråktekniska och intonationsmässiga problem.  

Val  av  musikstycken  
I valet av vilken musik eleverna skulle öva var tanken att den skulle vara utmanade men inte 
så svår att eleverna skulle känna sig modfällda och inte komma igenom styckena. Tanken var 
att ge dem möjlighet till planlagd övning (se Tidigare forskning), alltså att ge dem ett stycke 
som helt enkelt var på en lämplig nivå i förhållande till elevernas spelskicklighet. Detta 
innebär att stycket skulle vara utmanade men tekniskt och musikaliskt genomförbart för 
eleven efter denne har övat på det. Men planlagd övning kräver ytterst medvetna 
övningsstrategier från den övandes sida, och det är tveksamt om informanterna hade kapacitet 
att genomföra sin övning så att den var planlagd. Eftersom jag till viss del kände eleverna 
sedan tidigare hade jag viss insikt i vilken nivå deras spel låg på, men jag kände dem på intet 
sätt lika väl som om jag varit deras lärare. Därför var det egentligen en omöjlig uppgift att 
hitta uppgifter som träffade absolut rätt nivå. För att välja stycken med lagom svårighetsgrad 
hade man troligtvis också fått utgå från en mer individuell kännedom av varje elev, vilket 
hade kunnat resultera i att alla informanterna fått olika stycken att lära sig. Men för att lättare 
kunna göra en generaliserande analys av resultatet (det inspelade materialet) valde jag att ge 
de två cellisterna samma stycken att öva på. På så sätt skulle man kunna se om de exempelvis 
fann samma ställen svåra eller använda liknande strategier på samma ställen i musiken när de 
övade. Informanterna fick ett stycke med mer romantisk, tonal karaktär som var tänkt som 
mer bekant rent genremässigt sett för dem. De fick även ett mer modernt klassiskt stycke som 
kunde vara utmanande i rytm, taktartsbyten och melodik. Sammanlagt skickades alltså fyra 
musikstycken ut. Vid valet av stycken låg fokus på att notbilden inte skulle vara alltför svår, 
som tenorklav för cello eller väldigt mycket tillfälliga förtecken. Målet var att eleverna skulle 
hinna spela igenom stycket på 20 minuter, och även hinna repetera en del ställen. För att de 
skulle hinna detta fick eleverna i ett av styckena enbart ett utdrag ur sin stämma. För både 
violinisten och cellisterna valdes stycken skrivna för ett stråkinstrument och piano. Däremot 
skickades bara stråkstämman till eleverna, så de kunde inte använda sig av pianostämman vid 
sin instudering. Anledningen till detta var att inte belasta eleverna med alltför mycket 
uppgifter, som att de först skulle läsa igenom och skapa sig en bild av pianostämman, för att 
därefter öva sin egen stämma och spela in sig själva. Min erfarenhet, som även stöds av 
litteraturen (Hallam 1997b, s. 95), är att det först och främst är professionella musiker, eller 
studenter på hög nivå, som lägger tid på att studera andra stämmor än sin egen som en del i 
sin övning.  

Violinistens  stycken  
Romanza av Louis Spohr (1784-1859), med fingersättning 

Andante moderato ur F ive Madrigal Stanzas av Bohuslav  (1890-1959), utan 
fingersätting 
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Cellisternas  stycken  
Trauerwalzer av Franz Schubert (1797-1828), med fingersättning 

Aftonstämning av Erik Nordström (1959-) (utdrag), med fingersättning 

Fingersättning  
 (för fiol), hade redan en tryckt fingersättning i noterna som jag 

skickade ut till informanterna. I Spohr och Schubert berodde det antagligen på att de var tagna 
ur spelböcker med inriktning i stil med Äldre mästare för yngre elever. I sådana utgåvor är det 
vanligt att man som en hjälp i elevernas instudering har bistått dem med en fingersättning som 

-stycket inte hade 
någon fingersättning kan bero på att det inte är skrivet eller arrangerat för barn och unga, och 
att det därför är upp till violinisten själv att välja sin fingersättning. Innan noterna skickades ut 

-
noterna innan informanterna fick dem, men det slutade med att jag valde att inte skriva in 
någon fingersättning. Tanken med detta var att det är en del i övnings- och 
utbildningsprocessen att som elev vara tvungen att sätta sina egna fingersättningar. Samtidigt 
är det många lärare som ger sina elever fingersättningar till styckena de ska lära sig även upp i 
gymnasieåldern. Att kunna sätta en bra fingersättning har inte bara med ålder utan också med 
spelteknisk nivå att göra. I många fall finns det heller inte ett rätt och fel, utan olika bara olika 
varianter med sina egna för- och nackdelar. Att välja fingersättning kan handla om att göra en 
passage lättare och mer bekväm att spela, exempelvis genom att undvika strängväxlingar. 
Men valet av fingersättning kan också ha med klangfärg att göra, eftersom samma ton på ett 
stråkinstrument klingar olika beroende på vilken sträng/i vilket läge den spelas. När det gäller 
tryckta fingersättningar kan det dessutom vara så att eleven ändå inte förstår hur de ska spelas, 
trots att det står vilka fingrar han/hon skall använda. Det kan fortfarande behövas en muntlig 
förklaring och en någon som visar på ett instrument hur man ska spela. 
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Resultat 
I alla observationer, dvs de inspelningar som informanterna har skickat, verkar alla 
informanter vara ensamma när de genomför sina inspelningar. Det innebär att det inte finns 
några tecken på att någon annan person befinner sig i rummet. Detta syns eftersom det på 
inspelningarna inte syns några andra personer än informanterna och eftersom informanterna 
själva slår av och på sina kameror. Under observationerna sitter cellisterna och spelar framför 
sina notställ, medan violinisten står upp och spelar. De lägger alla sina mobiler nära sig så att 
de lätt kan kontrollera hur lång tid som har gått medan de spelat. Av bakgrundsmiljöerna att 
döma verkar åtminstone violinisten Amanda och cellisten Erik befinna sig i någon form av 
hem, vilket skulle kunna vara deras egna hem. Att det skulle kunna vara hemmiljöer märks 
exempelvis på att man i Eriks fall ser något i bild som skulle kunna vara en säng. I alla tre 
inspelningarna framstår rummen som informanterna övar i som relativt små, vilket tyder på 
att de skulle kunna vara rum i ett hus. Hade de befunnit sig i exempelvis en skola hade 
rummen troligtvis varit större. Under alla inspelningarna är informanterna spatialt sett relativt 
stilla, vilket innebär de antingen sitter på en stol eller står framför sitt notställ och inte går runt 
i rummet. Deras kameror är placerade så att de syns i ett lätt nerifrånperspektiv och lite från 
sidan. Cellisten Emelie har placerat kameran till höger om sig, vilket gör att hennes stråkarm 
ibland skymmer sikten i vad som händer i vänster hand för observatören. I de andra två 
informanternas inspelningar ser man tydligt såväl höger som vänster arm och hand. 

Violinisten  Amanda  övar  Spohr  
Amanda börjar sin övning med att spela från början och genom hela stycket vilket tar drygt 
tre minuter. Vid något tillfälle tar hon om enskilda toner under genomspelningen, men annars 
flyter den på utan problem. Amanda spelar hela tiden i ett jämnt tempo och läser alla rytmer 
rätt. Stycket har inget angivet metronomtal utan har endast uppmaningen Poco andante i 
början av stycket. Det tempo hon väljer när hon övar, ligger nära vad andante innebär (76-108 
bpm). Hon hade dock kunnat välja ett något snabbare tempo för ett bättre flyt i stycket. I äldre 
klassisk musik ska man inte lägga för stor vikt vid metronomtal när man väljer tempo utan 
snarare försöka känna genom tempovalet att man uppnår rätt karaktär enligt styckets 
karaktärs-/tempoangivelse. 

 Bild 1. Utdrag ur Spohr. 

När hon spelat igenom stycket för första gången går hon inte tillbaka till början utan börjar 
istället spela från mitten på stycket. Hon spelar därefter oftast i längre passager, men upprepar 
ibland enskilda toner och ibland tar hon en enskild takt två gånger. I noterna finns en 
föreslagen tryckt fingersättning som mestadels är i första läget, men även i andra, tredje och 
fjärde läget. Amanda spelar dock mest i första och tredje läget, även när något annat anges i 
noterna. Från takt 22 och två takter framåt i ovanstående utdrag ligger Amanda kvar i tredje 
läget, trots att fingersättning säger att den som spelar ska gå upp i fjärde läget. Det gör att hon 
tvingas göra ett obekvämt stråkbyte till e-strängen på tonen A i takt 22 som är väldigt svårt att 
spela så att det låter smidigt. Dessutom medför hennes val av läge att hon i takt 23 spelar A 
med första fingret på e-strängen och sedan måste sträcka fjärde fingret till Giss på a-strängen. 
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För det första är första och fjärde fingret de svåraste att spela vibrato med och det dessutom 
besvärligt få vibratot att klinga hela tiden och samtidigt växla från första till fjärde fingret. För 
det andra är sträckningen från första fingret till ett höjt fjärde finger stor, särskilt om man är 
flicka och har mindre händer. Den obekväma sträckningen ökar dessutom risken för att inte 
spela rent.   

Amanda  övar     
Det första Amanda gör är att spela igenom utdraget hon fått på -stycket och det gör 
hon utan större problem på drygt två minuter. Vid några tillfällen tar hon om enstaka toner en 
gång under första genomspelningen, men hon repeterar inte hela takter eller fraser. Hon hakar 
inte upp sig på något ställe utan läser både rytm och melodi i stort sett korrekt. Amanda håller 
dessutom en tydlig och jämn puls när hon spelar igenom stycket. Efter att Amanda har spelat 
igenom hela utdraget går hon tillbaka till olika passager som hon övar separat. Hon övar alltså 
inte stycket kronologiskt, dvs bit för bit i den ordning det är komponerat. När hon övar och tar 
om separata delar av stycket fokuserar hon sig längdmässigt ofta på en fras, vilket i det här 
stycket motsvarar ca tre takter. Hon repeterar ofta enskilda noter en eller två gånger, men 
däremot tar hon sällan om flera toner i rad. Ibland går hon tillbaka och spelar om en hel fras. 

 

Bild 2. Utdrag ur . 

Som tidigare nämnts, fanns det ingen tryckt fingersättning i -noterna och jag hade 
heller inte bifogat någon. Amanda väljer att spela i första läget hela tiden, vilket är fullt 
möjligt eftersom utdraget inte går högre än tvåstrukna G (andra fingret i första läget på e-
strängen). I utdraget ovan syns hur musiken är komponerad över relativt stora intervall, vilket 
innebär att den innehåller flera obekväma strängväxlingar. Några av dessa hade kunnat 
undvikas om Amanda valt att spela i andra lägen, men det finns ingen självklar fingersättning 
som i Spohr. När notbilden innehåller så mycket tillfälliga förtecken som ovan är det oftast 
lättare att spela i första läget. I högre lägen måste stor fokus läggas på att analysera vilka 
fingrar som ska vara höjda och sänkta, vilket oftast går lättare i första läget. En annan 
svårighet i , vilket också syns i utdraget, är skillnaden i hur många toner som är i varje 
stråk. Om man följer de tryckta stråken måste hela tiden man växla stråkhastighet och tryck 
på stråken för att behålla samma klang. Detta kräver en mycket hög teknisk spelskicklighet 
samt en välutvecklad förmåga att lyssna till och utvärdera sin egen klang. Stråken hade kunnat 
ändras genom att göra en del nya bindebågar och därmed förenkla stråkföringen. Men att sätta 
stråk som är till gagn för det musikaliska uttrycket och inte enbart praktiska kräver en god 
förståelse av styckets karaktär. 
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Amanda spelar även nästan hela tiden utan vibrato när hon övar , även om hon på 
slutet av övningstiden lägger till ett lätt vibrato på några toner. Hon spelar heller inte med 
speciellt mycket nyanser, även om det finns nyansskillnader tryckta i noterna.  

Cellisten  Erik  övar  Schubert  
Erik börjar med att spela igenom hela stycket, med repriser, vilket tar ca 3,5 minuter. Därefter 
tar han åter från början, men den här gången i en svagare nyans. När han sedan övar vidare 
sker detta oftast genom att han spelar igenom längre delar av stycket. Övningen sker tämligen 
kronologiskt genom att Erik hela tiden fortsätter öva där han slutar, och inte hoppar mellan 
olika ställen i stycket. Överlag övar Erik musiken i längre passager, och om han tar om något 
är det oftast en takt och inte en enskild ton. Det händer dock att han stannar för att upprepa en 
eller två toner, exempelvis vid ett oktavhopp. Vid något tillfälle gör Erik en egen övning till 
stycket, som att han spelar första reprisens melodi (se första raden i utdraget nedan) 
tillsammans med lös g-sträng. På stråkinstrument är en sådan metod ett sätt att kontrollera 
intonationen, eftersom den lösa strängen ger musikern en referenspunkt att intonera efter. 

 

Bild 3. Utdrag ur Schubert. 

Erik  övar  Nordström  
När Erik övar på stycket Aftonstämning börjar han, precis som med Schubert, från början. I 
detta fall innebär det att han börjar spela från takt 18, som är första takten i det utdrag som 
han fått. Den här gången använder han metronomen på sin mobil, vilken han ställer på ca 62 
som anges som tempo i början av stycket, och låter sedan metronomen ticka med när han 
spelar. Redan i takt 31 stöter han på problem när han kommer fel gentemot metronomen (se 
Bild 4).  

  

Bild 4. Utdrag ur Nordström. 
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I tabellen nedan syns hur Erik tar om dessa takter och även specifika figurer i takterna flera 
gånger. Att han tar om takterna så många gånger beror på att han läser fel på överbindningen 
på tonen F i takt 31 och därmed hamnar fel i pulsen. Takt 31 är dock besvärligt noterat och 
med en bindebåge mellan de två F:en hade den blivit mycket lättare att läsa. Takterna 30-32 är 
också svåra för att de innehåller inte bara överbindningar utan kombinationer av olika 
notvärden. Han pausar också sitt spel för att titta på noterna och knäpper samtidigt med 
fingrarna. Detta gör han troligtvis i ett försök att analysera musiken kognitivt. 

 

Tidpunkt   Vad  informanten  gör   Reflektion/analys  

01:27   Bryter  vid  t  31.  Tar  om  fr  t  30   Svårläst  överbindning  

01:45   Tar  om  t  31  två  gånger.  Tittar  
undrande  i  noterna.  Tar  fr  30  

Spelar  fel  bindning/puls  

02:05   Tittar  i  noterna  och  knäpper  m  
fingrarna.  Tar  om  t  30,  bryter  
efter  2  takter.  Tittar  och  
knäpper  m  fingrarna  
(åttondelar)  

  

02:25   Tar  från  t  30.  Spelar  om  32-‐
ondelar  i  t  32  några  gånger.  Tar  
om  t  32.  Fortsätter  

Fortfarande   fel   överbindning.  
Spelar  inte  alltid  rätt  stråk  

Tabell 2. Utdrag ur övningspass. 

I tabell 2 ser man att när Erik inte får rätsida på rytmen i takt 31, går han ändå vidare utan att 
ha spelat rätt någon gång. Senare under övningspasset återvänder han dock till passagen kring 
takt 30 och lyckas lista ut hur det ska vara. Detta gör han genom att ställa in sin metronom så 
att den betonar första slaget i varje takt, istället för att alla slag är lika. Han tittar även i 
noterna som om han studerar takten och pekar med stråken i noterna som om han spelar med 
mentalt i frasen. En övningsteknik som Erik också använder är att göra nya bindebågar 
exempelvis när han övar kadensens snabba figurer. Detta är en vanlig metod för stråkmusiker 
när man vill öva snabba passager i ett långsammare tempo. Det är också värt att notera att 
Erik, både i Schubert och i Nordström, inte alltid spelar de stråk som står tryckta.  

Precis som när Erik övar Schubert, inleder han övningen med att spela igenom hela stycket. 
Den här gången sker det, vilket syns i stycket ovan, med fler avbrott och omtagningar än i 
Schubert. Detta beror på att stycket är svårare och Erik spelar fel vid fler tillfällen som han 
korrigerar under första genomspelningen. Vid kadensen i Aftonstämning, som består av en 
takt med flera 32-ondelsfigurer, använder han som strategi att sänka tempot och ta om de 
snabba figurerna flera gånger. Till skillnad från när Erik övar Schubert tar han ofta om 
enskilda takter, ibland bara en gång och ibland flera gånger. Han övar inte heller kronologiskt 
utan väljer istället att gå tillbaka till olika delar av stycket, oberoende av om de kommer i rätt 
ordning eller inte. Men Eriks övning karaktäriseras också till stor del av att han spelar igenom 
längre passager av stycket. 

Cellisten  Emelie  övar  Schubert  
Emelie börjar med att spela igenom hela stycket, med repriser, i ett relativt lugnt tempo. Hon 
övar sedan oftast i musiken i längre delar, och hon repeterar sällan specifika takter. Snarare tar 
hon istället om någon eller några toner, som exempelvis upptakten till stycket (tre åttondelar i 
en båge, se Bild 4). Jämfört med Erik håller hon ett lugnare tempo i sin övning. Hon väljer ett 
något lägre tempo att öva i på båda styckena och hon gör längre pauser under övningspasset. 
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Hon gör dessutom ibland pauser då hon tittar i noterna ca 20 sekunder innan hon fortsätter 
spela. Det är svårt att uttala sig om varför hon gör dessa pauser, men en förklaring är att hon 
försöker granska notbilden för att få klart för sig hur stycket ska spelas. Hon kan också 
granska noterna för att fundera över om hon ska fokusera på någon särskild aspekt när hon 
börjar spela igen som intonation eller nyanser. 

Vid några tillfällen skapar Emelie vad som skulle kunna ses som egna övningar till musiken, 
som att hon provar att spela stycket från början men inte med de tryckta stråken utan istället 
spelar fram och tillbaka med stråken. Därefter tar hon passagen igen, men nu med rätt stråk. 
Förutom att ändra stråken, byter hon även klangfärg genom att spela med mindre tryck på 
stråken, mer avskilt mellan tonerna och mer på övre hälften av stråken. Emelie lägger 
dessutom vid några tillfällen in övningar som inte är tagna från stycket. En gång spelar hon en 
g-durskala och en annan gång gör hon någon slags vibrato- och glissandoövning. Att hon 
spelar en g-durskala kan bero på att stycket går i g-dur och hon där
tonarten. Att göra en glissandoövning kan en stråkmusiker göra för att känna att han/hon är 
mjuk och följsam i vänster arm och hand och således lättare kan göra lägeväxlingar. 
Övningarna kan vara sådana som hennes lärare har lärt 
sedan in dem i när hon övar just detta stycke. Det kan också vara så att hon fått höra, eller 
själv har en uppfattning om, att hon behöver öva och fokusera på att spela rent och inte 
spänna sig i vänster arm. Då kan övningarna hon gör vara en del i att öva på sina svagheter. 

Emelie  övar  Nordström  
Även här inleder Emelie med att spela från början av utdraget hon fått, och efter ca 6,5 
minuter har hon spelat igenom hela utdraget. Under denna genomspelning stannar hon vid 
flera tillfällen och upprepar olika saker, vilket oftast är en takt eller en halv takt. När hon har 
spelat igenom hela stycket tittar hon på noterna och börjar därefter spela från kadensen, som 
består av snabba noter. I tabellen nedan ser man hur hon, precis som Erik, repeterar 
kadenstakten flera gånger. Man kan också se hur hon använder övningsstrategin att successivt 
ta ner tempot i passagen hon övar. 

Tidpunkt   Vad  informanten  gör   Reflektion/analys  

05:15   Bryter  efter  några  snabba  toner  
i  kadensen  (t  48),  tittar  i  
noterna,  lutar  sig  närmare,  tar  
om  kadensen  i  långsammare  
tempo  

  

05:45   Tar   om   kadens,   bryter   efter  
några   toner,   tar   om   igen,  
fortsätter  

Ännu  långsammare  tempo  

Tabell 3. Utdrag ur övningspass. 

Emelie övar också i längre passager, men hon bryter även för att ta om enskilda toner. Hon tar 
nästa inga pauser, förutom vid några tillfällen för att titta i noterna, utan spelar hela tiden på 
stycket. Emelie spelar även i hög grad de stråk som står tryckta, även om hon vid något 
tillfälle ändrar dem och spelar egna varianter. Tyvärr är materialet för litet för att se om hon 
ändrar stråken enligt ett speciellt system. Under de knappt 20 minuter hon övar hinner hon 
spela igenom stycket, samt koncentrera sig på att ta om flera partier. I det stora hela klarar hon 
av att läsa stycket, alltså spela någorlunda rätt på både rytm och melodi. 
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Sammanfattande  analys  
Alla informanter har inlett sin övning med att spela igenom sitt stycke, även om detta kunnat 
ske med vissa stopp för övning av särskilda partier. Detta kan ses som ett sätt för 
informanterna att skapa sig en bild av stycket vilket stöds av forskning på både elever och 
professionella musiker (Hallam 1997b, s. 95, s. 100). I Hallams tabell för olika strateginivåer 
(se Tabell 1) görs vid alla nivåer utom den första nivån alltid en genomspelning (1997b, s. 
100) men frågan är om genomspelningen görs med samma syfte av de yngre eleverna som av 
de äldre eller de professionella musikerna. Medan de professionella gör genomspelningen för 
att bilda sig en uppfattning om musiken (Hallam 1997b, s. 95) kanske de yngre eleverna 
snarare gör genomspelningen eftersom det är deras uppfattning av hur man ska öva. Yngre 
elever har troligtvis redan gått igenom stycket på sin lektion, medan professionella i högre 
grad är nödgade till att spela igenom musik a vista på egen hand. I den här studien är musiken 
troligtvis ny för eleverna, såvida de inte har lyssnat på någon inspelning av den på egen hand 
innan de börjat öva. Detta talar för att informanterna i denna studie, liksom professionella 
musiker, spelar igenom materialet för att bilda sig en uppfattning om det.  

Syftet med denna studie är inte att söka passa in de deltagande informanterna i Hallams 
strateginivåmodell (se Tabell 1), men däremot att se om deras strategier på något sätt återfinns 
hos Hallam. Som tidigare nämnt spelar alla informanter först igenom sitt stycke, precis som 
informanterna hos Hallam gör (1997b, s. 100). Vid vissa stycken spelar informanterna igenom 
utan att i princip ta om någonting. Men båda cellisterna tar om flera takter och enskilda toner 
vid genomspelningen av Nordström. Detta kan bero på att stycket upplevdes som svårare och 
informanterna vid flera tillfällen märkte att de spelade fel och direkt gick tillbaka för att 
korrigera det. Om man relaterar cellisternas strategier till Hallam så ser man att informanterna 
i denna studie använder mer avancerade strategier än exempelvis studier av hennes av 
nybörjare, eftersom nybörjarna spelar igenom materialet och inte verkar notera och inte heller 
korrigerar det som blivit fel (1997c, s. 214). I den här studien däremot, verkar cellisterna 
noterna vilka ställen i Nordström som kräver extra övning och går också tillbaks och spelar 
mer på dem. Violinisten motsvarar i sin genomspelning av de två styckena den tredje nivån 
hos Hallam (1997b, s. 100), då hon stannar upp för att ta om enskilda toner men inte takter 
eller fraser. Samtidigt verkar även violinisten förstå vilka ställe som är extra svåra, då hon i 

 går tillbaka och övar passager med svår intonation. Att cellisterna i högre grad 
identifierar svåra passager kan också bero på styckets svårighetsgrad. I ett lättare stycke 
behöver inte eleven repetera särskilda passager i lika hög grad som i ett svårare stycke. 
Kanske kan tabellen för övningsstrategier också läsas så, att när man är på den högsta nivån, 
kan man även begagna de andra nivåerna. I så fall visar den här studien att informanterna, 
framför allt de två cellisterna, övar på den högsta nivån, men de samtidigt begagnar strategier 
från de lägre nivåerna. 

Den mest avancerade nivån på övning hos Hallam är när eleverna efter att de spelat igenom 
stycket, går tillbaka och övar passager som de identifierat som svåra (se Tabell 1) (1997b, s. 
100). Hos alla informanter i denna studie visas detta då de ibland väljer att inte gå tillbaka och 
öva sina stycken kronologiskt utan istället fokuserar på det som de identifierat som 
svårigheter. Exempel på vad informanterna gått tillbaka för att öva på är snabba passager, 
komplicerade rytmer, svår intonation och passager med lägeväxlingar. Forskning visar att 
även professionella stråkmusiker identifierar passager med sådana tekniska aspekter som 
svåra (Hallam 1997b, s. 97). Med tanke på att alla informanterna verkar kunna identifiera 
särskilda svårigheter i musiken, skulle detta kunna ses som att de alla har nått det sista steget i 
Hallams övningstabell.  
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Interpretation  
En aspekt som skiljer de tre informanternas övning åt, är vilken vikt de lägger vid musikalisk 
interpretation. De två cellisterna, och framför allt Erik, spelar mer uttrycksfullt under 
övningen än vad violinisten Amanda gör. Detta kan ses som ett tecken vilken nivå 
informanterna befinner sig på och att cellisterna befinner sig på en högre nivå än violinisten. 
Detta innebär således att det först är elever på en högre nivå som kan göra en musikalisk 
tolkning av stycket de spelar (Hallam 1997b, s. 99). Ett sätt att tolka hanteringen av 
interpretation presenteras här genom exemplet när Amanda övar på . Det kan ses som 
en medveten övningsstrategi hos Amanda att först koncentrera sig på att spela rätt melodi, och 
först därefter lägga till musikalisk tolkning eftersom hon på inspelningen i princip inte gör 
några musikaliska tolkningar i form av nyansskillnader, vibrato eller avfraseringar. Men hon 
kan också ha upplevt stycket svårt att förstå och relatera till rent musikaliskt, vilket lett till att 
hon övat det mer som en etyd. En tredje tolkning skulle kunna vara att Amanda uppfattar 
stycket som modernt och att det därmed ska spelas utan vibrato. Denna tolkning känns dock 
inte speciellt trolig då det kräver en genrekunskap om utförandepraxis inom klassisk musik på 
mycket hög nivå. En sista tolkning som knyter an till föregående stycke är att hon helt enkelt 
ännu inte är på den nivån att hon arbetar med musikaliska tolkningar i musiken hon spelar.  

Eftersom studien enbart innehåller observationer av informanternas övning, är det omöjligt att 
säga om de gjort något förarbete inför övningen, som att studera noterna eller lyssna till 
inspelningar av musiken. Därför går det inte heller att svara på vilken inställning eleverna har 
till instudering, dvs om den är analytiskt, intuitiv eller en blandning av de båda (Hallam 
1997b, s. 96). För att kunna besvara det spörsmålet hade observationen behövt kompletteras 
med intervjuer där informanterna kunnat förklara sig kring hur de resonerar kring 
interpretation av olika musikstycken. Just den här studien kan ha styrt eleverna in i ett mer 
intuitivt övande, om de känt att de inte haft tid att söka upp och lyssna på musiken via 
exempelvis Internet. De kan också vara så att de tolkat instruktionerna de fått som att 

-
möjligt, och därmed avstått från att lyssna på musiken innan de spelade in sin övning. En 
slutsats som skulle kunna dras är att informanterna och därmed också musikelever i samma 
ålder utför de instruktioner de blir tillsagda, alltså att öva på stycket de får tilldelat sig, men 
däremot inte gör något arbete utöver detta. Ett sådant resonemang antyder dock att det skulle 
vara av högre spelmedveten nivå att ha en analytisk inställning till instudering än en intuitiv. 
Men det finns inget i studierna som presenterats i den här uppsatsen som säger att en intuitiv 
inställning till instudering skulle fungera sämre. Däremot kan en stråklärare försöka förklara 
de båda instuderingsmetoderna, och kombineringen av dem, för sina elever så att de kan 
försöka använda metoderna i sin egen övning. Studierna av musikers inställning till 
interpretation är utförd med vuxna professionella informanter (Hallam 1997b, s. 96) och det är 
tänkbart att det krävs en viss mognad och erfarenhet för att kunna skapa en musikalisk 
interpretation. Något som stöder ett sådant resonemang är erfarenheten av att nybörjare och 
yngre elever inte verkar lägga någon vikt vid musikalisk tolkning i sin övning (Hallam 1997b, 
s. 99). Samtidigt skulle en rimlig slutsats också vara att förmågan att arbeta med interpretation 
är något som utvecklas under en elevs musikaliska utbildning, och att en elev därmed visst 
kan arbeta med musikaliska tolkningar i sin övning även om det inte sker på samma nivå och 
med samma metoder som en vuxen professionell musiker. I de olika observationerna som 
ingår i den här studien finns märks vid flera tillfällen hur informanterna, och då framför allt 
Erik och Emelie, gör musikaliska tolkningar medan de övar. Detta märks i hur de tar hänsyn 
till och lyfter fram aspekter av musiken som dragningar i tempo, nyansskillnader och 
betoningar av särskilda toner. 
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Att  sätta  egen  fingersättning  
Som tidigare nämnts i resultatpresentationen spelar violinisten Amanda hela  i första 
läget. Hon hade vid flera tillfällen kunnat välja andra fingersättningar och lägen och därmed 
kunnat undvika obekväma strängväxlingar och gjort det lättare att använda vibrato på långa 
toner. En annan fingersättning hade också kunnat skapa en annan klang som lyft styckets 
musikaliska uttryck. Men frågan är om Amanda har kunskapen och erfarenheten att sätta en 
bra teknisk och musikalisk fingersättning. Amandas övning skulle kunna ses som en del av en 
ytlig övningsstrategi, vilket kunde inneburit att hon vänt sig till sin lärare för att få hjälp med 
fingersättning (Hallam 1997b, s. 90). Att Amanda i högre grad än cellisterna Erik och Emelie 
väljer att spela i första läget, behöver nödvändigtvis inte ha att göra med vilket nivå 
informanternas spel ligger på, utan kan istället ha med instrumentets uppbyggnad att göra. En 
violinist når i första läget mellan pekfingret och lillfingret i vänster hand en kvart i 
tonomfång, medan en cellist med samma fingrar endast når en ters. Det innebär att den ton 
som violinisterna når med sitt fjärdefinger måste cellisterna gå upp i läge för att kunna spela. 
Det för med sig att cellister tidigare i sin utbildning vänjs vid att gå upp i läge när de spelar 
och troligtvis är mer bekväma med lägespel än violinister som spelat lika länge. 

Egna  övningar  
Alla informanterna använder sig vid något eller några tillfällen av strategin att skapa 
egenkonstruerade övningar (Hallam 1997b, s. 95) för att lära sig styckena. En vanlig metod 
som de använder är att spela melodin på en sträng och låta en annan lös sträng klinga med 
vilket görs för att kontrollera intonationen. Informanterna sänker ofta tempot när de gör denna 
övning, vilket tyder på att de koncentrerar sig på att lyssna extra noga. En annan egen övning 
som eleverna använder är att göra om stråken i snabba passager, vilket innebär att de spelar 
färre toner per stråk än vad som är noterat. De sänker även tempot när de övar särskilt på 
snabba passager. Dessa egna övningar hör både till den analytiska och den intuitiva 
(repetitiva) inställningen till instudering (ibid). Att skapa egna stråk är en analytisk metod, 
medan att öva något långsamt för att därefter öka tempot är en repetitiv (intuitiv) metod. 
Cellisten Erik spelar ofta andra stråk än de som står i noterna, medan violinisten Amanda 
alltid håller sig till de tryckta stråken. Det är svårt att uttala sig om varför Erik väljer att inte 
följa de stråk som är tryckta. En förklaring kan vara att han väljer att i sin övning först 
fokusera på melodi och rytm och först därefter tar itu med att spela rätt stråk. En annan 
förklaring kan vara att Erik gör musikaliska avväganden som leder till att han väljer att spela 
andra stråk. Men det troliga är snarast att han helt enkelt inte är noggrann när han läser 
noterna, vilket resulterar i att han spelar fel stråk. Något som stärker denna teori är att Erik, 
framför allt när han övar Schubert, håller ett högre övningstempo än Emelie vilket ökar risken 
för slarv. Han både spelar stycket i ett snabbare tempo än Emelie och gör inte så långa pauser 
som henne under övningen för att reflektera övar vad han spelat. Att inte vara noga med att 
spela rätt stråk kan vara en del i den tidiga övningens faser, då fokus istället kan ligga på att 
spela rätt melodi och rätt rytm. En fara med en sådan strategi är att vissa stråk påverkar 
aspekter som klangfärg och hur väl lägeväxlingar hörs. Om man inte använder de tryckta 
stråken, riskerar man att inte uttrycka musiken på det sättet som var tänkt. Samtidigt är inte 
alla tonsättare lika väl insatta som stråkmusiker i hur man trakterar instrumentet, och 
instrumentalisten kan därmed göra ändringar i stråken som faktiskt är till gagn rent teknisk 
både för honom/henne samt för det musikaliska uttrycket.  

 

 

     



19  
  

Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka övningsstrategier hos stråkspelande 
gymnasieungdomar. Hur eleverna har övat under observationerna har sedan jämförts med 
Hallams teorier om olika strateginivåer för övande (Jørgensen & Lehmann 1997). 
Informanternas övningsstrategier har till stor del överrensstämt med den mest avancerade 
övningsnivån enligt Hallam (ibid), även om också andra strategier har observerats hos 
informanterna. Men för att övning ska kunna bli effektivare, så lyfts betydelsen av den 
planlagda övningen fram (Hallam 1997a, s. 27). Tanken med den här studien har inte varit att 
skapa en planlagd övning, då det hade krävt lektioner både före och efter observationerna, då 
musiken hade gåtts igenom för eleverna och de sedan fått feedback på sin övning. Däremot 
var avsikten, precis som i planlagd övning, att välja stycken som var på en lagom nivå för 
eleverna, dvs utmanande med ändå genomförbara sett till elevens speltekniska nivå. 
Användningen av planlagd övning är komplicerad och kanske inte ens möjlig för gymnasister, 
men meningen var ändå att ge informanterna en möjlighet att sträva mot planlagd övning. Att 
välja ett stycke på rätt nivå förutsätter en god kännedom av elevens kunskaper, och i det här 
fallet blev ibland styckena för lätta för eleverna. Det märktes genom att de lätt kunde spela 
igenom dem a vista och inte stötte på så mycket problem som de behövde öva mer på. Hade 
eleverna fått svårare stycken så hade resultatet av studien kunnat bli annorlunda. Då hade de 
kanske övat på kortare passager istället för att spela igenom längre delar, vilket de ofta gjorde 
i observationerna som hör till den här studien.  En möjlighet hade kunnat vara att även om 
eleverna fick relativt lätta stycken, så hade de fortfarande kunnat få ut mycket av sin övning, 
genom att fokusera på aspekter som interpretation. Men denna tes stöds inte av de inspelade 
observationerna, då man exempelvis hos Amanda inte såg att hon fokuserade extra på den 
musikaliska tolkningen då styckena tekniskt sett var enkla för henne. Iakttagelserna från 
observationerna som visar när informanterna lämnar passager eller hela stycken, trots att det 
finns mer i spelet att förbättra, väcker frågor om hur väl informanterna lyssnar på sitt eget 
spel. Det kan vara så att kvalitéer som korrekt intonation och musikalisk interpretation som en 
vuxen observatör saknar i informanternas spel, är kvalitéer som informanterna inte själva 
mogna att höra. Utvärderingen av det egna spelet hör samman med den planlagda övningen på 
det sättet att det ljud informanten produceras hela tiden måste jämföras mot informantens inre 
representation av musiken (Hallam 1997a, s. 42). Ett sådant ständigt ifrågasättande av det 
egna spelet kräver stor koncentration, och det kan vara så att informanterna inte var tillräckligt 
fokuserade när de övade för att lyssna tillräckligt noggrant till sitt eget spel. Det kan också 
vara så att en informant inte förmår att koncentrera sig på för många aspekter samtidigt, utan i 
ett tidigt instuderingsskede väljer att fokusera på t.ex. att spela korrekta notvärden, medan 
musikalisk interpretation får vänta till senare övningstillfällen.  

Många frågor lämnas obesvarade när det gäller vad planlagd övning egentligen innebär. 
Ramarna kring den planlagda övningen förklaras tydligt: eleven ges en vällavvägd uppgift 
som efter egen övning spelas upp för läraren och läraren ger eleven feedback (Hallam 1997b, 
s. 93). Ett antagande om övningens innehåll är att den delvis styrs av de instruktioner som 
getts av läraren vid styckets genomgång samt vid den återkoppling eleven fått nästkommande 
lektion. Vad litteraturen däremot inte förklarar, är vad själva övningen, alltså när eleven är 
ensam, ska innebära. En tolkning skulle kunna vara att elevens enskilda övning, vid planlagd 
övning, skulle försöka efterlikna det som identifieras hos professionella musiker som effektiv 
övning i form av planering av övning, genomförande och utvärdering (ibid). Detta skulle 
också innebära att läraren skulle försöka lära eleven att använda effektiva strategier när denne 
övar så att övningen ger bästa och snabbaste resultat. Men som nyss nämnt, är detta enbart en 
tolkning av vad planlagd övning faktiskt skulle kunna innebära, då litteraturen inte ger några 
tydliga svar. Kanske är det enbart ramarna som definierar den planlagda övningen, och inte 
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dess innehåll? Eller så måste innehållet i övningen vara olika beroende på den som övar, och 
därför kan endast de yttre ramarna kring övningen beskrivas.  

Det insamlade materialet till den här studien består av de sex inspelningarna som 
informanterna själva har spelat in. Instruktionen var att de skulle prestera sammanlagt 40 
minuter inspelat material var, men en av inspelningarna var betydligt kortare än de 20 minuter 
som var önskade. -inspelning var betydligt kortare än de andra 
inspelningarna kan bero på att Amanda inte visste hur hon skulle öva på stycket, eller att hon 
inte tyckte att hon behövde öva mer på det. Svårigheten i att välja stycken åt informanterna 
låg till stor del i att musiken skulle vara lagom utmanande, och i detta fall var kanske stycket 
för lätt och Amanda kände då att det inte fanns något att öva på. Men hon kan också blivit 
uttråkad och därför slutat öva eller slutat öva eftersom hon sällan övar så länge som 20 
minuter på ett och samma stycke. En kortare inspelning på 20 minuter eller mindre ger inte 
möjlighet att se speciellt mycket av informanternas övningsstrategier, då de helt enkelt inte 
hinner fokusera på och bearbeta speciellt många passager. Ett sätt att få in mer material hade 
kunnat vara att åter kontakta informanterna och be dem skicka ytterligare en inspelning av 
önskad längd. Man kunde också ha bestämt sig för att låta informanterna skicka två 
inspelningar av varje stycke, gjorda vid två olika tillfällen. Då hade övningsstrategier kunnat 
bekräftas om de förekom vid båda tillfällena. Dessutom hade det getts möjlighet att studera 
informanternas inlärning, vilket hade kunnat ses i att informanternas spel hade förbättrats från 
övningsgång ett till övningsgång två. Att studera informanternas utveckling i kombination 
med deras övningsstrategier hade också erbjudit analys av vilka strategier som verkar vara 
mer eller mindre effektiva.  

Det önskade antalet informanter för denna studie var fyra deltagare, två violinister och två 
cellister, men inspelningar kom endast in från tre informanter. Det är naturligtvis skillnad 
mellan att ha material från tre informanter och att ha material från fyra informanter, och det 
finns stora möjligheter att den fjärde informanten kunnat tillföra viktig och avgörande 
information till studien. Å andra sidan är ett så litet antal som fyra informanter ändå för litet 
för att dra generella slutsatser med syftet att applicera dem på en hel population. En nackdel 
med att bara ha en violinist i studien var att det inte fanns någon annan informant att jämföra 
med hur hon lade upp sin övning med sina stycken. Om det hade varit två violinister hade 
kanske slutsatser kunnat dras i större utsträckning om vilka passager i styckena som var svåra. 
Ett alternativ hade kunnat vara att bara ha deltagare i studien som spelade samma instrument, 
eftersom skapat mer lika observationstillfällen. Samtidigt tillhör fiol och cello samma 
instrumentfamilj, och uppvisar till hög grad samma konstitution och speltekniska 
förutsättningar.  

Fokus i analysen av observationerna har till stor del gått ut på att identifiera övningsstrategier 
från Hallam (1997b) i informanternas övande. Sedan har även notis tagits om vissa strategier 
uppträder ofta eller inte. Ett problem med Hallam är hennes studie av nybörjares 
övningsstrategier som redovisas i Tabell 1. Drygt hälften av informanterna hon studerat 
befinner sig på samma nivå, medan vissa nivåer utgör en väldigt liten procentandel av 
informanterna. Om 50 % av de undersökta deltagarna hamnar i samma kategori i en studie, så 
kan kategoriseringen vara för grov och resultatet blir inte särskilt användbart. Men även hur 
den här studiens informanters övningsstrategier har analyserats och kategoriserats kan 
ifrågasättas. Som tidigare nämnts har flera av Hallams strategier identifierats i den här 
studien, även om slutsatsen är att informanterna, och då framför allt Erik och Emelie har 
befinner sig på den mest avancerade nivån. Kanske har liknande resultat förekommit hos 
Hallam, dvs att informanterna uppvisat strategier från olika nivåer, men ändå i redovisningen 
av studien placerats i en kategori. Kategoriplaceringen kan då ha berott på vilket strategi som 
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var vanligast förekommande hos informanten eller så fick informanten ingå i den nivå som 
han/hon uppvisat som graderats högst enligt Hallam.  

En mer statistisk inställning, som hos Hallam (Jörgensen & Lehmann 1997), är bra när olika 
typer av kategorier ska identifieras, men den svarar sämre på frågeställningar som försöker 
beskriva en utveckling. Denna studies syfte har dock varit att analysera tillvägagångssätt i 
övning från ett tillfälle, och ämnar därmed inte svara på hur övning gestaltas under en 
utsträckt period. För att kunna se hur spelnivå utvecklas behövs fler observationer gjorda vid 
flera tillfällen med samma informanter, vilket är ett intressant ämne för vidare forskning. 
Varför övning är ett fält värt att undersöka och uppmärksamma för såväl den blivande som 
den utövande instrumentalläraren är övertygelsen om att en bättre utförd övning har goda 
resultat på en elevs spelutveckling. Därför är det av yttersta vikt att försöka besvara frågor om 
exempelvis vilka övningsstrategier som ger effekt för eleverna. Ett förslag på vidare forskning 
är också i vilken grad lärare kan påverka hur eleverna utformar sin övning. Detta skulle kunna 
undersökas genom att elever får bestämda instruktioner från sin lärare om hur de ska öva, och 
att denna övning sedan observeras för att se om eleverna gjorde så som läraren tänkt. Det är 
också möjligt, vilket Hallam visar (1997a, s. 43), att elever på lägre nivå inte kan begagna mer 
avancerade och kanske också mer effektiva övningsstrategier. Då kan det istället vara viktigt 
för läraren att inse vilken typ av instruktioner och uppgifter en elev kan ta till sig och 
genomföra, och vad som är för svårt. Att skapa egna övningar är något som stråklärare kan 
arbeta med i sin undervisning då övningarna kan läras ut i förhand till eleverna. Ofta kan 
övningar som att t.ex. dela upp en snabb passage i flera stråk eller att ge den en ny rytm 
appliceras på flera stycken och behöver inte vara knutet till ett visst stycke. Det är också en 
vinst om eleven själv kan förstå olika övningsstrategier och övningar och när dessa kan 
användas, eftersom detta blir ett steg i att lära sig att lära. Det blir också en del i den analys 
som eleven gör av ett musikstycke för att finna vilka passager som är svårare och tarvar mer 
övning. 

I kapitlet Teoretisk bakgrund i den här uppsatsen har främst Jørgensen och Lehmanns antologi 
Does practice make perfect? (1997) använts där texterna Susan Hallam har skrivit ingår. Det 
är naturligtvis en nackdel i forskningssammanhang om den bakgrundlitteratur som används i 
en studie kommer från ett begränsat antal författare eller studier, även om studierna i sig är 
välgjorda och relevanta. I denna uppsats refereras främst till Hallams studier och resultat, 
vilka är gjorda med brittiska informanter (ibid). Frågor väcks då naturligtvis huruvida hennes 
resultat är relevanta för svenskt musikliv. Sverige och Storbritannien är båda västerländska 
länder med många likheter, men länderna skiljer sig också åt i kultur. Tyvärr finns inte 
speciellt mycket forskning kring övning i svenska förhållanden, även om exempelvis 
Calissendorff har berört området i sin avhandling kring yngre stråkelever (2005). I hennes 
studie finns dock inga observationer av elevernas övning utan bara intervjuer med elever och 
föräldrar om övningen. Här finns med andra ord ett stort behov om studier på just svenska 
elevers övning. En del av övningsproblematiken som också är värt att undersöka är 
föräldrarnas påverkan på elevernas resultatutveckling. Suzuki-metodiken som bl.a. 
Calissendorff (ibid) har studerat lägger stor vikt vid föräldrarnas roll som engagerade 
musikaliska förebilder i sina barns spelutveckling. I den uppsatsen har inte fokus legat på 
föräldrarnas roll för elevernas utveckling, men ett antagande som ofta görs inom 
instrumentalundervisning är att engagerade föräldrar har en positiv effekt på sina barns 
musikaliska utveckling. 

I den här studien, precis som i stora delar av litteraturen som presenterats i Tidigare forskning, 
har tyngdpunkten legat på att söka ta reda på hur elever övar. Men den fråga som egentligen 
är den som många vill besvara är den om hur elever ska öva. Inom all pedagogisk verksamhet 
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finns en önskan att finna den metod som effektivast och snabbast får eleverna att utvecklas. 
Att många redan har svarat på det spörsmålet syns tydligt i de olika undervisningsmetoder 
som utvecklats inom instrumentalundervisning av exempelvis Suzuki eller den ungersk-
amerikanske violinpedagogen Paul Rolland. Även Fostås (2002), som presenterats i denna 
uppsats inledning, har redovisat idéer kring hur övning kan genomföras även om hon inte 
skapat någon särskild skola med sin bok. Men läromedel och läror av denna typ som nyss 
nämnts är inte uppkomna ur vetenskapliga studier, även om de har föregåtts av att pedagoger 
under många år observerat hur elever har lärt sig olika saker. En framgångsrik pedagog som 
undervisar i enligt en viss lära har ingen egen kontrollgrupp att jämföra sina elevers resultat 
mot. För att kunna svara på frågor om hur elever ska öva på det effektivaste sättet, behövs 
studier där elever både observeras och intervjuas om hur de resonerar kring hur de utför sin 
övning. Man behöver även söka svara på i vilken grad lärare kan styra sina elevers övning i 
aspekter som innehåll och strategi. Olika elevgrupper behöver också använda olika metoder, 
för att sedan kunna jämföra metodernas resultat med varandra. När det kommer till just 
lärande är det dessutom väldigt svårt att skilja orsak från verkan. Troligtvis kan man i en 
studie konstatera vilken nivå en elev befinner sig på, men att sedan svara på vad som har lett 
till detta är betydligt svårare. Det kan handla om medfödda aspekter som talang, men också 
om vilken pedagogisk metod eleven har blivit utsatt för. Men det kan också bero på hur 
mycket eleven övat. Andra miljömässiga aspekter som elevens sociala situation med t.ex. stöd 
från föräldrar kan också påverka elevens nivå på sitt spel. Vilken pedagogik som är 
framgångsrik kan också vara kontextberoende och innebära att det inte går att importera en 
särskild metod från en del av världen och förvänta sig samma resultat av den i en annan del av 
världen. Frågan om vad som är en optimal undervisningsmetod inom instrumentalpedagogik 
är alltså oerhört mångfasetterad och kommer kanske aldrig kommer få ett entydigt svar. 
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