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SAMMANFATTNING
Regarding practice. Investigation of practice habits of music students.

Syftet med uppsatsen är att studera övningsvanor hos elever på en kommunal kulturskola.
Detta har gjorts genom en enkät som besvarats av drygt 250 instrumentelever vid en
kulturskola. Det finns en stor skillnad mellan hur mycket tid olika instrumentgrupper lägger
ned på övande. Gitarristerna i undersökningen övar i genomsnitt över dubbelt så mycket som
blåsarna. Ungefär 4 av 5 elever säger att de skulle vilja öva mer, om de hade tid och
möjlighet. Det vanligaste hindret för att öva på sitt instrument hemma är tidsbrist,
familjemedlemmar som stör eller ”det är tråkigt”. De som ”inte har tid” att öva så mycket som
de skulle vilja, ägnar något mer tid (fler dagar) än andra åt datoraktiviteter och idrott, men lite
mindre tid åt tv-spel. I slutändan jämnar det ut sig: grupperna ägnar sammanlagt lika många
dagar på fritidsaktiviteter Som exempel på tillfällen då eleverna övar mer än vanligt anges
främst ”när det finns extra tid” (t.ex. lov, helger, eller när man inte har många läxor från
skolan) och inför uppspelning. För att de skulle vilja öva mer anser de sig behöva mer tid och
mindre skolarbete, men det finns också ett antal elever som uppger att det åligger dem själva
att ta sig tid eller motivera sig själva. Praktiskt taget alla tillfrågade tycker att de förbättrar
sina kunskaper av övningen (sju av tio ”oftast”, tre av tio ”ibland”). Ju äldre eleverna är, desto
längre är den genomsnittliga övningstiden. De högsta värdena på över 300 minuter/vecka
förekommer bara hos 14-åringar och äldre.

Sökord: övning, övande, musikskola, kulturskola, instrumentalspel.
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INLEDNING
Företeelsen övande intresserar mig av flera anledningar. Under min tidiga
instrumentutbildning på musikskola, hade jag alltid relativt lätt för att lära mig det som
förväntades. Jag ”klarade” oftast läxan med ganska lite övning. Därför utvecklade jag inga
speciella övningsvanor. Hemma spelade jag kanske ett par gånger i veckan igenom de stycken
som var veckans läxa. Jag minns inte heller att någon av mina lärare ställde speciella krav på
hur jag övade hemma eller gav råd om hur jag skulle lägga upp ett övningsschema.

Jag ser i mitt arbete som instrumentlärare exempel på elever som lär sig snabbt under
lektionen och därför inte bryr sig om att öva speciellt mycket. Det beteendet verkar tyvärr
hänga kvar även när eleven presenteras för mer utmanande material, som de skulle behöva
arbeta mer med.

I mitt eget musikliv har jag haft perioder då jag övat ganska mycket följt av perioder då jag
inte övat alls på egen hand utan förlitat mig på rutin. I de olika musikaliska sammanhang jag
befunnit mig i, har jag märkt att det finns många sätt att se på övandet, och en stor variation i
hur regelbundet och strukturerat musiker övar.

I mitt arbete som instrumentlärare använder jag mig mycket av personliga erfarenheter när jag
pratar med mina elever om att öva och spela. Men jag märker också att elever har helt andra
sätt att se på övandet.

Något annat som jag upptäckt genom mitt arbete är att det kan finnas ett antal orsaker till att
övandet försvåras för eleven: hur man bor, fritidsaktiviteter, familjemedlemmars attityd till
övandet med mera. Ett exempel som jag själv fått från en elev är en granne som ”bankar i
väggen” så fort spelandet börjar. Det finns också elever som inte får spela hemma för den ena
eller båda föräldrarna. Att dylika hinder för övandet existerar kan vara viktigt för oss
musikpedagoger att känna till.

Ovanstående, och många andra, upplevelser och insikter som instrumentelev och som
instrumentlärare har gjort mig nyfiken på hur elever vid musik- och kulturskolor ser på sitt
övande. Det bör vara intressant för alla instrumentlärare att ha kännedom om hur mycket tid
ens elever ägnar åt sitt instrument hemma, vilka faktorer som försvårar övningen eller gör att
man inte övar alls, och hur eleverna själva ser på sitt övande. Dessa kunskaper är viktiga för
oss lärare när vi pratar med eleverna om vad övning innebär och när vi ska hjälpa eleverna att
utveckla sitt övande och sina musikaliska kunskaper.

Min uppsats kommer därför att undersöka bl.a. hur mycket tid elever lägger ned på att öva på
sitt instrument, men även vissa andra faktorer som rör övande. Hur mycket tid som ägnas åt
övande och vilken kvalitet det är på övandet är inte nödvändigtvis samma sak så jag har också
försökt beskriva hur tidigare forskning ser på förhållandet mellan övningstid och resultat.
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TIDIGARE FORSKNING
Detta avsnitt innehåller forskning om hur färdigheter utvecklas av övning, hur viktig övning
är, och vilka andra faktorer som är viktiga.

Övningskvalitet
Forskning har visat att vad det gäller övning är inte tiden den enda faktorn, och troligen inte
heller den viktigaste. Ur ett experiment av James N. Anderson kommer följande citat, som
säger att ökad övningstid inte nödvändigtvis leder till motsvarande ökning i musikaliska
färdigheter.

Correlations of the amount of practice with the other seven measured sight- reading and
performance skills produced coefficients ranging from only - .05 to + .09. These results
indicated that length of practice had very little, if any, effect on the attainment of sight-reading
and performance skills. This evidence implies that increased practice time does not necessarily
lead to a corresponding increase in the acquisition of these skills. Apparently, other factors such
as quality or on-task time have a greater effect (Anderson 1981, s. 29, min kursivering).

K. Anders Ericsson har bedrivit omfattande forskning på vad som kännetecknar en expert och
hur man uppnår expertis inom skilda områden såsom schackspelande, idrott och musik. Ett
begrepp som är centralt inom Ericssons forskning är deliberate practice, som jag vill
översätta till planlagd övning. Teorin säger, återigen, att det krävs övning för att uppnå
expertis inom ett område men det räcker inte med enbart nedlagd tid. Som ett exempel tas
maskinskrivning: Skrivhastigheten hos collegestudenter berodde i liten grad på hur mycket de
skrev varje dag. För att uppnå förbättring krävdes att de också målmedvetet strävade mot att
skriva snabbare, och alltså ägnade tiden åt avsiktlig eller planlagd övning.

The amount of daily typing by college students is essentially unrelated to current typing
speed during a test. The key findings are that special training and efforts to increase
typing speed are predictive of the typing speed attained. More generally, individuals
can improve typing speed by pushing themselves, as long as they can maintain full
concentration. Straining to type at a faster speed—typically around 10%–20% faster
than their normal speed—facilitates typists to better anticipate the copy, possibly by
extending their gaze further ahead  (Ericsson 2008)

Att övningstiden i hög grad bör ägnas åt regelrätt strukturerad övning, styrks också av
Sloboda, Davidson, Howe och Moore (1996). En undersökning av musikelever visar ett starkt
samband mellan mängden regelrätt övning (”formal practice”) och musikalisk prestation.

It was discovered that there was a strong relationship between musical achievement and the
amount of formal practice undertaken. Weaker relationship were discovered between musical
achievement and amount of informal playing. [...] These data lend strong support to the theory
that formal effortful practice is a principal determinant of musical achievement (Sloboda et al.
1996, s. 287).

Som exempel på regelrätt övning (”formal practice”) anges att spela musikstycken som
föreskrivits av lärare, samt tekniska övningar eller skalor. ”Informal practice” innebär  t.ex. att
spela gamla favoritlåtar från boken, improvisera eller ”messing about” (ungefär larva sig,
spela på skoj). Den regelrätta övningsmängdens förhållande till musikalisk utveckling är så
viktig att undersökningen inte visade några högpresterande som klarade sig på mindre övning
än lågpresterande för att nå samma nivå (Sloboda et al. 1996, s. 287).
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Ett hjälpmedel som antas göra övandet roligare och bättre är inspelad musik, som innehåller
antingen enbart komp/bakgrundsmusik eller förebildande spel på elevens egna instrument.
Enligt Barry & Hallam (2002) visar forskning att musiklyssning leder till mer effektivt
övande:

[...]practice is more effective when musicians [...] listen to appropriate musical examples
including professional recordings and/or teacher demonstrations (Barry & Hallam 2002, s. 151).

Som källor anger Barry och Hallam bl.a. Zurcher (1975) som visar på bättre gehör och längre
övningstid för elever som använt bandinspelningar, samt Linklater (1997) vars experiment
visar att inspelade förebilder vid hemövning kan förbättra tonkvalitet och intonation.
(Barry & Hallam 2002, s. 158). Anderson (1981) visar också flera exempel på forskning som
visar hur inspelad musik framgångsrikt kan användas i undervisning (Anderson 1981, s. 24-
25). Dock stöder inte hans egna experiment tesen att bandinspelningar hjälper musikelever att
öva hemma. Anderson rapporterar att klarinettister som i hans experiment haft
bandinspelningar att lyssna på som vägledning inte skilde sig från en kontrollgrupp i aspekter
som notläsning, rytm och intonation.

Talang
Mycket av det som man tidigare såg som kännetecken på medfödd talang faktiskt är resultat
av intensiv övning. Detta hävdar Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993), som söker göra
gällande att det är medveten övning och inte talang som svarar för vem som utvecklas till
expert på sitt område. De individuella skillnader som uppträder har mycket nära kopplingar
till den fastställda mängden övning.

Individual differences, even among elite performers, are closely related to assessed amounts of
deliberate practice. Many characteristics once believed to reflect innate talent are actually the
result of intense practice extended for a minimum of 10 years (Ericsson et al. 1993, s. 363).

I en annan artikel säger Ericsson et al. att genetiska förutsättningar kan vara helt onödiga för
att uppnå expertis. De pekar på forskning om minnesträning som säger att inga speciella
genetiska förutsättningar eller ”talang” krävs för att uppnå extraordinära resultat:

[...] research suggests that unique genes (innate talent), not possessed by other healthy adults, are
most likely unnecessary for reaching such high levels of memory improvement. (Ericsson et al.
2009)

Påståendet att enbart övning är tillräckligt för att uppnå höga prestationsnivåer eller expertis
möter visserligen ett visst motstånd: Campitelli & Gobet (2011) ger exempel på andra
omständigheter som har betydelse för schackkunskaper. Dessa omständigheter är bl.a.
kognitiva färdigheter, höger- eller vänsterhänthet, samt ålder när man börjar spela
(Campitelli & Gobet 2011, s. 280-). Ericsson et al. har ändå övertygande visat på vikten av
planlagd övning i förhållande till andra faktorer.

Övningstid
McPherson och Davidson (2002) har undersökt nybörjarinstrumentalister. De visar att yngre
barn inte tenderar att ha speciellt sofistikerade övningsmetoder. Under den första tiden av
instrumentspel ägnades 90 % av övningstiden åt ”genomspelning” av musikstyckena, ofta
bara en enstaka gång per stycke. Av detta gör man antagandet att om övningskvaliteten är
densamma kan övningstiden i sig ha en betydande roll för vilka framsteg man gör.
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At this early stage, if the play-through is the major individual practice style, then perhaps
quantity of practice could be a critical determinant of progress (McPherson & Davidson 2002, s.
144, min kursivering).

I deras undersökning visar man också på ett positivt samband mellan mängden övningstid och
benägenheten att fortsätta spela.

[...] across the first 9 months of learning, the children who gave up were in fact undertaking less
than half the individual practice of their peers who persisted [...] (McPherson & Davidson 2002,
s. 145).

Olika grupper av instrumentalister har olika övningsvanor och -traditioner. Bland annat detta
har Harald Jørgensen undersökt i sin studie ”Time for practising? Higher level music students'
use of time for instrumental practising”.

How much time do students in different degree programs, in different years of study, and with
different instruments invest in weekly practising, and are there important differences between
groups (Jørgensen 1997, s. 125)?

Jørgensen väljer att undersöka övningstid som ett av de tre element som Charness et al. (1996)
fastställer som viktiga för övandet: Intensitet (medvetet kontra planlöst övande), innehåll och
varaktighet (duration).

Undersökningen handlar om elever inom en norsk musikhögskoleutbildning. Jørgensen visar
bland annat upp skillnader mellan de olika utbildningarna (instrumental-, vokal-,
kyrkomusiker- och musiklärarutbildning). Intressant i det här sammanhanget är att han även
presenterar övningsstatistik utifrån instrumentgrupper, något som jag kommer att redovisa
längre fram och jämföra med mina resultat. Jørgensen presenterar stora skillnader i övningstid
mellan de olika instrumentgrupperna, vilket förklaras med fysiska förutsättningar samt
historiska traditioner (Jørgensen 1997, s. 136).

Karin Markensten har genomfört en studie om varför elever slutar spela på kulturskolan
(Markensten 2006). Studien innehåller både enkätsvar och djupintervjuer. Somliga faktorer
som påverkar om man fortsätter spela kan eventuellt knytas till övandet och vilken tid man
kan lägga på spelande och övande. Markensten skriver bl.a.: ”Det viktigaste skälet [till att
sluta spela] är att det finns annat, som t ex sportaktiviteter, som tar över.” Jag återkommer
därför längre fram till samband mellan den studien och mina egna resultat.

Gary E. McPherson och Jane W. Davidson (2002) har studerat övningstid och
övningsinnehåll hos nybörjarelever i åldrarna 7-9 år. De inriktar sig på föräldrarnas (moderns)
roll i att stötta och övervaka övningen. De kommer bland annat fram till att de barn som slutar
spela har orealistiskt höga mål för hur mycket de kommer att öva (innan de börjat spela). De
som slutar spela tidigt övar också mindre än de som fortsätter.

Susan O’Neill (1997) jämför i en undersökning hur ofta musikelevers föräldrar a) lyssnar på
övandet, b) sitter med och hjälper till med övandet, c) behövde påminna eleven om att öva,
och c) blev arga när eleven inte övade. Det visade sig att inga av dessa faktorer påverkade
elevens prestation. Dock fanns positiva samband mellan elevens prestation och hur mycket
föräldrarna kommunicerade med musikläraren - att de satt med på lektioner, frågade hur det
gick, och rapporterade hur eleven övade hemma (O’Neill 1997, s. 60-61). Detta gäller för
unga elever, 6-12 år gamla, som är nybörjare på sitt instrument.



5



6

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Problemområde
Sammanfattningsvis finns mycket skrivet kring övande, både rörande kvalitet och kvantitet.
Flera studier framhåller vikten av att framgångsrik övning måste vara av en viss kvalitet -
strukturerad, planlagd osv. Det går dock inte att eliminera övningstidens betydelse. En timmes
ostrukturerad övning ger kanske inte mer än tio minuters strukturerad, men jämför man
övningspass av jämbördig kvalitet är det den sammanlagda tiden som ger resultat i längden.

Jag har valt att fortsätta forskningen på ett lokalt plan och i det sammanhang där jag jobbar,
nämligen en svensk kulturskola. Som ett lämpligt fokus för studien fann jag att undersöka hur
ofta och hur mycket eleverna övar hemma, snarare än vilken kvalitet övandet håller.

Syftet med uppsatsen är att studera övningsvanor hos elever på en kommunal kulturskola.

Forskningsfrågor
• Hur ofta och hur mycket övar eleverna? Står övningstiden i relation till andra

fritidssysselsättningar?
• Hur används övningstiden?
• Vad finns det för faktorer som påverkar övningstiden?
• Finns det skillnader i mängden övande mellan olika instrumentgrupper, mellan flickor och

pojkar, mellan olika åldrar etc.?

Avgränsningar
Endast instrumentalelever (ej sång) ingår i studien.

Kvaliteten på övande är svår att mäta, och den måttstock som jag i huvudsak använder här är
därför mängden övning, alltså hur mycket tid som ägnats åt övande.

Med ”övning” menas i fortsättningen den tid som eleven ägnar åt sitt instrument utanför
spellektion och orkesterundersivning. Man skulle kunna definiera övning ännu snävare genom
att räkna bort den tiden som inte ägnas åt planlagd övning (spelande för nöjes skull osv.), men
det har jag inte gjort här.
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METOD
För att få generella kunskaper om elevernas övande har jag valt att arbeta med statistiska
metoder. Det innebär att man kan få fram allmängiltiga fakta som kan presenteras i diagram
och tabeller eller som numerisk information. Min undersökning av elevernas förhållande till
övande har därför genomförts med en enkät, dvs. ett frågeformulär som delats ut till eleverna.
Till skillnad från intervjuer innebär enkätmetoden att man kan få in ett mycket stort antal svar
på begränsad tid.

Utformandet av enkäten
Jag har strävat efter två motstridiga mål: dels att göra en så kort och enkel enkät som möjligt,
dels att få med så många intressanta aspekter av övandet som möjligt. Det resulterade i c:a 30
frågor. För att så många som möjligt ska ta sig tid att svara på hela undersökningen har jag
försökt göra frågorna enkla att läsa, att förstå och att svara på, och tänkt på att även yngre
barn ska kunna förstå frågorna. Min enkät kan anses ha hög standardisering, dvs. varje
intervjuperson har fått samma frågor i samma ordning. Detta tillvägagångssätt används när
man vill kunna jämföra svaren och dra generella slutsatser (Patel & Davidson 2012, s. 76).

De flesta frågorna är strukturerade, med vilket menas att de har ett antal fasta svarsalternativ.
T.ex. fråga 26* som lyder ”Spelar du i någon grupp eller orkester?” och där svarsalternativen
bara är ”ja” eller ”nej”, eller fråga 5: ”Hur många dagar i veckan övar du på ditt instrument?”,
där respondenten kryssar i en av sju rutor som motsvarar antalet dagar. Att jag valt fasta
svarsalternativ är ett val med tanke på möjliggöra jämförelser och kvantitativ analys av
svaren. Svaren på de frågor som är utformade på detta sätt kan alltså lätt omvandlas till
statistik.

I enkäten har jag också inkluderat ett antal öppna frågor, t.ex. fråga 27 - ”Finns det några
tillfällen då du brukar öva mer än vanligt? När och varför?” I svaren på dessa frågor hoppas
jag få ta del av lite friare tankar, och sådana synpunkter jag inte själv tänkt på. Ungefär 4 av 5
respondenter har lämnat svar på de öppna frågorna (27 och 29) och det anser jag vara ett gott
resultat som visar att tid och tankemöda ägnats åt att besvara enkäten.

Följebrev till enkäten
För utformandet av enkätens följebrev/introduktion* har jag tagit del av Jan-Axel Kyléns råd
ut boken Att få svar:

Till varje enkät bör det finnas ett följebrev eller en inledning så att de som svarar blir motiverade. Följande
uppgifter bör finnas med i ett sådant följebrev:

- Avsikten med undersökningen och vem som ligger bakom den.
- Vilka som får enkäten att besvara.
- Hur lång tid det tar att besvara frågorna.
- Vart och när enkäten ska skickas och vad som händer med svaren.
- När rapporten kommer ut och hur man får tag i den.
(Kylén 2004)

Vissa frånsteg har gjorts från dessa råd med tanke på att det är barn och ungdomar som ska
svara på enkäten. Jag har försökt skriva både frågor och följebrev med ett enkelt språk och

                                                          

* Enkäten samt följebrevet i sin helhet finns som bilaga 1A och 1B.
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stryka onödig information - t.ex. har jag inte preciserat användningen mer än att det handlar
om en uppsats inom musikpedagogisk forskning.

Definition av övande
Orden övning/övande används i den här uppsatsen (om inget annat framgår) i betydelsen att
spela på sitt instrument eller genomföra aktiviteter med det huvudsakliga syftet att utveckla
sin musikaliska kunskap och olika aspekter av sitt spelande. När jag ställer frågor om övning
inbegriper det endast de aktiviteter som eleven lägger ned enskilt på sitt instrument, och alltså
inte den lärarledda lektionen eller orkester. Aktiviteter som inte har tydlig riktning mot
musikalisk utveckling, exempelvis spela låtar man redan kan, ”leka” med instrumentet etc.
kan förstås ingå i övningspasset och blir då inräknade i elevernas rapporterade övningstiden,
även om de aktiviteterna vanligen inte definieras som övning.

Eftersom jag ville skapa en enkät som kan läsas och förstås även av unga elever gjorde jag en
kortfattad definition av begreppet ”öva”. I enkäten presenteras den på följande sätt:

Med ordet ”öva” menas endast den tid som du själv spelar hemma. Räkna inte
med spellektion och orkester.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes under hösten 2009 på en kulturskola. Kommunen har drygt
30 000 invånare och kulturskolan har c:a 1 000 elever varav knappt 600 är musikelever.

Eleverna får börja på kulturskolans instrumentundervisning samma år som de börjar skolår 2
eller 3 (skiljer mellan olika instrument), och spela för samma terminsavgift tills de gått ut
gymnasiet. Följaktligen är respondenterna mellan 8 och 18 år gamla. Diagram 1 visar att
eleverna i undersökningen är ganska jämnt spridda mellan åldrarna 9 och 16 år.

Diagram 1. Respondenternas ålder.
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Åldersfördelning bland enkätsvaren.

Enkäten om övning delades ut och samlades in av musiklärarna. Jag bad dem att ta några
minuter av elevens lektionstid för att fylla i enkäterna, eftersom hemskickade lappar har en
tendens att glömmas bort. För de som ville var det dock möjligt att skicka hem enkäten med
eleverna, tillsammans med tillhörande följebrev.
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Svaren på enkäterna har matats in både som text och sifferkodning (t.ex. 1 för ”ja”, 0 för
”nej”) i ett kalkylprogram. Där har svaren sedan kunnat behandlas både manuellt, genom att
jag exempelvis sorterat svaren i kategorier (se t.ex. tabell 1), och automatiskt, i betydelsen att
jag låtit programmet utföra matematiska beräkningar och skapa diagram.

Bortfall
Efter att ett fåtal enkäter sållats bort av mig på grund av ofullständig eller felaktig ifyllning,
var de återstående användbara svaren 253 st.

Detta kan tyckas vara ett lågt antal med tanke på att skolan hade c:a 600 musikelever vid
tillfället. Dock kan en del av bortfallet ligga i hur många lärare som fick enkäten och hur
många elever den delades ut till. Exempel: Vissa elever går kortare kurser av prova-på-typ
och togs inte med i undersökningen. Vissa timanställda lärare tog inte del av enkäten. Lärare
kan också ha låtit bli att dela ut enkäten av praktiska skäl.

Reliabilitet och validitet
Vid enkätundersökningar finns risk att respondenterna medvetet eller omedvetet friserar sina
svar för att motsvara förväntningar som de har från sig själva eller från den som ska behandla
uppgifterna.

Folk ger ibland svar som inte är sanna, utan svar som de tror man förväntar sig att de skall ge --
det som anses mest socialt acceptabelt eller önskvärt (Wärneryd 1993, s. 67).

Man kan t.ex. förvänta sig att elever ser det som mer socialt acceptabelt (inför sin lärare) att
rapportera en hög övningstid. Det kan också vara möjligt att de själva tror sig öva mer än de
gör. Ericsson et al. (1993) visar att bland vuxna pianister tenderar både experter och amatörer
att överskatta den tid de lägger på övning, jämfört med den faktiska tiden registrerad i en
övningsdagbok (Ericsson et al. 1993, s. 382).

Jag har vidtagit den självklara åtgärden att göra undersökningen anonym, och även upplyst
eleverna som svarar om detta, för att minska risken att de t.ex. lämnar oriktiga svar för att
göra läraren nöjd. Anonymiteten påpekas både i en kort text på själva enkäten och i
följebrevet.

Utöver anonymitetslöftet kan man formulera frågorna på vissa sätt för att undvika
över- och underrapportering. Ett exempel är att bygga in en ”ursäkt” i frågan
(Wärneryd 1993). Det kan t.ex. stå ”Många vill öva mycket men har många andra aktiviteter
som kommer i vägen. Hur ofta övar du?” Detta kan dock göra enkätfrågorna onödigt
”ledande”, och eftersom jag hade en strävan att hålla frågorna korta och enkla att förstå, har
jag inte arbetat med den typen av formuleringar.

Att en undersökning har god validitet innebär, kort sagt, att man mäter det man avser att mäta
(Patel & Davidson 2012, s. 102). Det man kan behöva ha med sig i tankarna när man läser
resultaten är alltså att enkäten och statistiken visar elevernas egna uppgifter om sin övningstid
och inte en faktisk mätning av övningstid.

Vissa osäkerheter kan uppstå vid oklart formulerade frågor, och somliga svar kan tolkas på
flera sätt. Vid de fall jag anser att datan, dvs. de inkomna svaren, kan vara osäker, tvetydig
eller speciellt svårtolkad, meddelar jag det i anslutning till statistiken.
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Statistikens tillförlitlighet har sin grund i att antalet svarande är tillräckligt stort. Om t.ex. en
instrumentgrupp är för liten för att ge trovärdig statistisk information, har jag slagit ihop den
med andra grupper för att skapa meningsfulla diagram och dylikt av datan. Mer om detta går
att läsa bl.a. under rubriken ”Gruppering av instrument”.

Gruppering av instrument
På frågan om vilket instrument eleven spelade, fördelades svaren enligt diagram 2.

Diagram 2. Antal respondenter per instrument.
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Antal elever som svarat på undersökningen, grupperade efter instrument.

Vissa instrumentgrupper innehöll alltså endast ett fåtal elever. Alla instrumentgrupper som
innehöll mindre än 20 elever har slagits ihop med andra liknande instrumentgrupper. Detta
gjorde jag delvis för att anonymisera svaren men framförallt för att få statistiken mer
tillförlitlig. Exempel: En enstaka valthornist ger ingen statistisk relevans, men däremot kan
den ingå i en större grupp, i detta fall bleckblås. När jag slagit samman har jag valt
instrument, t.ex. valthorn och althorn, som bör ha ungefär samma praktiska förutsättningar för
eleven vad gäller övning. Det är ofta samma lärare som undervisar i den sammanslagna
instrumentgruppen.

Gitarristerna uppmanades muntligen att ange vilken sorts gitarr de spelar (el-, bas-, eller
akustisk), men så gjordes inte alltid. Därför slog jag också ihop alla gitarrister till en grupp.

Efter dessa omgrupperingar ser grupperna ut enligt nedan:
• Bleckblåsinstrument, 25 elever (trumpet, kornett, trombon, tuba, baryton, althorn,

valthorn)
• Stråkinstrument, 28 elever (cello, fiol, kontrabas, altfiol)
• Piano/dragspel, 45 elever (piano, dragspel)
• Gitarr, 65 elever (akustisk gitarr, gitarr, elgitarr, elbas)
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• Keyboard, 27 elever
• Träblåsinstrument, 41 elever (tvärflöjt, klarinett, saxofon)
• Trummor, 22 elever

Diagram 3 visar antal elever i varje instrumentgrupp.

Diagram 3. Antal respondenter per instrumentgrupp.
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Antal elever som svarat på undersökningen (indelat i 7 grupper).
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idrott på egen hand

övar på sitt instrument

RESULTATREDOVISNING
I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera resultaten från undersökningen, bl.a.
samband mellan övningstid och andra faktorer: vilket instrument eleven spelar,
föräldraengagemang, ålder etc.

Genomsnittlig övningstid
För att få ett jämförelsetal som anger övningstid/vecka har jag multiplicerat antal
övningar/vecka (fråga 5 i enkäten) med minsta antal minuter/övning (fråga 14). Alltså: Om en
elev uppgett att den övar tre gånger i veckan, och övningstiden är ”10-20 minuter” så blir
veckoövningen 3 × 10 = 30 minuter. Detta tal använder jag när jag jämför elevgrupper med
varandra. Som synes blir övningstiden i diagrammen i genomsnitt något mindre än vad
eleverna uppgett, eftersom jag tar det lägre minutantalet. Det bör inte spela någon större roll
när jag jämför eleverna med varandra, men man kan ha det i åtanke om man vill göra
jämförelser med andra undersökningar.

En bristfällig formulering i undersökningen gör att eleverna har fått uppge hur många dagar i
veckan de övar istället för antal tillfällen [fråga 5 i enkäten]. Jag utgår dock i mina
beräkningar från att antalet övningstillfällen = antalet dagar. Vi tvingas alltså göra
antagandet att eleverna normalt inte övar mer än ett pass per dag.

Eleverna på kulturskolan uppger att de i genomsnitt övar på sitt instrument 3,8 dagar varje
vecka. I jämförelse med de andra fritidsaktiviteterna jag frågat om (diagram 4) är det ganska
ofta. Bara ”se på tv” och ”lyssna på musik” ägnas fler veckodagar (5,5 respektive 5,2 dagar).

Idrottsliga aktiviteter ägnas 3,85 dagar (om man adderar ”idrott på egen hand” och ”idrott
med ledare”).

Diagram 4. Aktiviteter.

Antal dagar i veckan som eleverna sysslar med olika aktiviteter.

När jag multiplicerar antalet övningsdagar med den lägsta rapporterade längden på
övningspassen visar resultatet att genomsnittseleven övar minst 59 minuter per vecka, dvs.
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drygt 8 minuter/dag. Jag kommer nu att undersöka hur övningsmängden skiljer sig åt mellan
olika elevgrupper.

Skillnader i övningstid mellan instrumentgrupper
I diagram 5 jämförs den genomsnittliga övningstiden för varje instrumentgrupp.

Diagram 5. Övningstid per instrumentgrupp.
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Genomsnittlig övningstid (minuter/vecka) för varje instrumentgrupp.

Det är en relativt stor skillnad mellan den grupp som övar mest - gitarristerna med
85 minuter/vecka - och de som övar minst - bleckblåsarna med 32 minuter.

Genom att titta på samma statistik i form av ett ”lådagram” eller boxplot -- diagram 6 -- ser
man att det kan vara mycket stor skillnad på hur mycket individerna övar. Det gäller speciellt
för gitarrister och trummisar. Diagrammet visar övningstid för den som övar mest och minst,
”lådan” i mitten innehåller data från undre till övre kvartilen (vilket innebär hälften av
eleverna), och strecket i mitten är medianvärdet.

Medianvärdet och ”lådorna” skiljer sig åt, men hos de grupper som övar mest är det främst en
mindre grupp som står för den verkligt tidsintensiva övningen. Observera att vertikala strecket
ovanför lådan innehåller 25 % av eleverna, och den fjärdedelen av trumspelarna och
gitarristerna sticker verkligen ut vad gäller övningstid. Gitarristerna övar från 5 till 450
minuter/vecka. Hos t.ex. träblåset finns en mer jämn spridning eller, för att uttrycka det
annorlunda, en enhetligare övningskultur, men fortfarande är det stora skillnader inom
gruppen.
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Diagram 6. Övningstid per instrumentgrupp, lådagram.
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Övningstid (minuter/vecka) i förhållande till instrumentgrupp. Värden: minimum, undre
kvartil, medianvärde, övre kvartil, maximum.

Min undersökning visar en ganska stor skillnad mellan den instrumentgrupp som övar mest
och de som övar minst -- detta visas i diagram 5. Gitarristerna övar i genomsnitt 85 min/vecka
och bleckblåsarna 32 min/vecka (genomsnitt för alla blåsare är 37 min).

Följande två diagram har jag skapat med data från Harald Jørgensens (1997) undersökning.
Diagram 7 visar hans resultat för övningstid fördelat på instrument:
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Diagram 7. Övningstid (Jørgensen).
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Övningstid (min/vecka) per instrument i Harald Jørgensens undersökning.

För att jämföra detta med min egen undersökning har jag grupperat Jørgensens data enligt
liknande principer som i mitt diagram 5. Då ser hans statistik ut så här (diagram 8):

Diagram 8. Övningstid (Jørgensen). Instrumenten grupperade.
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Övningstid (min/vecka) per instrumentgrupp i Harald Jørgensens undersökning.

Pianister och stråkmusiker är de enda som övade mer än vad som förväntades av dem (dvs.
mer än vad som föreskrevs i läroplanen för musikhögskolestudenterna). (Jørgensen 2  s. 133)

Om man jämför dessa data med resultaten från min egen undersökning (dvs. med mitt
diagram 5, som visar övningstid kopplat till instrumentgrupp) finns vissa likheter. Framför allt
kan vi notera att blåsinstrumenten i båda undersökningarna har kortare övningstid jämfört
med stråk och piano. Somliga grupper bör man inte göra direkta jämförelser mellan, eftersom
premisserna för undersökningarna skiljer sig för mycket åt. Slagverk är t.ex. inte exakt samma
sak som trummor och Jørgensen har dessutom bara två elever i den kategorin, ett alldeles för
litet underlag för att vara statistiskt säkert.
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Vad man övar på
Fråga 15 och fråga 16 handlar om vilket material eleverna använder sig av när de övar
hemma. Vad eleverna faktiskt övar på, respektive vad de mest gillar att spela, visas i diagram
9 och diagram 10.

Det eleverna övar absolut oftast/mest på är sin spelläxa (91 %), dvs. det material som de får i
uppdrag av sin lärare att öva hemma på. Traditionellt lär sig många elever att spela genom att
följa en spelbok. Dessa läroböcker följer typiskt sett en progression (lätt till svårt) där olika
tekniska moment och teoretiska kunskaper (skalor, förtecken) bakas in i de musikstycken som
spelas. Läraren planerar dock sin undervisning fritt, och vi kan därför inte vara helt säkra på
vad ”spelläxan” typiskt sett innehåller, eller att undervisningen baseras på progressionen i en
spelbok.

När eleverna svarar på frågan om vad de mest gillar att spela är svaren lite annorlunda: Läxan
är fortfarande det mest populära alternativet, men bara 62 % säger att de gillar läxan mest. Det
verkar som om somliga skulle vilja spela fler kända låtar, och färre skulle spela skalor och
liknande övningar om de fick välja själva.
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Diagram 9, diagram 10. Övningsmaterial.

Diagram 9 - ”Vad brukar du spela när du övar hemma?” samt Diagram 10 - ”[...]Vad gillar
du mest att spela[...]?” jämförs här.

Dessa data ser ungefär likadana ut för båda könen, förutom att ungefär dubbelt så många
pojkar som flickor anger något under rubriken ”annat”.

Under ”annat” där respondenterna själva får skriva ett alternativ, får jag ungefär samma svar
på fråga 15 och 16 (dvs. vad de övar på respektive vad de gillar att spela). Eleverna skriver
bland annat att de improviserar, spelar egna låtar, spelar musik som de inte har noter på eller
musik som de hittar på internet. Bland gitarrister är ”hårdrock”, ”rocklåtar” eller namnet på
olika hårdrocksgrupper ett vanligt svar.

Inverkan av ålder och kön på övningstid
Diagram 11 visar sambandet mellan elevens ålder och hur mycket den övar. Eftersom
materialet innehöll en del extremvärden (några elever som övade väldigt mycket mer än
”normalt”, och därmed avviker kraftigt från resten) har jag valt att presentera det som ett
lådagram (boxplot). Genom att titta på ”lådan” (som visar övre och undre kvartil) kan man
bedöma statistiken utan att se till det avvikande maxvärdet.
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Diagram 11. Övningstid/ålder.
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Övningstid (minuter/vecka) i förhållande till ålder. Värden: minimum, undre kvartil,
medianvärde, övre kvartil, maximum.

Vad vi ser i diagram 11 är att ju äldre eleverna är, desto längre är övningstiden. Både den
genomsnittliga tiden och framförallt den maximala övningstiden ökar med ålder.

Bland enkätsvaren är fördelningen pojkar och flickor 48 % mot 52 %. Följande diagram visar
skillnaderna i övningstid mellan könen:
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Diagram 12. Övningstid, könsfördelning.

Genomsnittlig övningstid för flickor och pojkar.

Som diagram 12 ovan visar, övar flickor och pojkar ungefär lika många dagar per vecka, men
pojkarna uppger att de övar något längre tid vid varje tillfälle. Därför har pojkarna följaktligen
en längre övningstid i genomsnitt – 69 minuter i veckan mot flickornas 50.

Diagram 13. Övningstid uppdelat på kön och instrument.
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Övningstid, minuter/vecka.

Man kan se en tydligare könsskillnad när man tittar på vissa instrument. Inom grupperna
gitarr och trummor, som har övervägande del pojkar som utövare (66 % respektive 91 %), är
det också pojkarna som säger sig lägga ned mest övningstid. I keyboardgruppen finns fler
flickor (78 %), och där är det flickorna som övar mest.

Alltså: De grupper där endera könet lägger ned väsentligt mer övningstid, har också ojämn
könsfördelning. Däremot gäller inte det omvända sambandet, att könsfördelningen i
instrumentgruppen nödvändigtvis inverkar på övningsbenägenhet. T.ex. är övningstiden för
pojkar och flickor lika i bleckblåsgruppen trots övervikt på 80 % pojkar.
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Andra faktorers inverkan på övningstid
Huruvida eleven har möjlighet att spela till kompbakgrund/cd skiljer sig stort mellan
instrumentgrupperna (diagram 14). Det beror troligtvis på att undervisningsmaterialet ser
olika ut för olika instrumenten. Att inga keyboardelever övar till cd kan ha att göra med att de
har inbyggd kompmusik i instrumentet. De instrumentgrupper som i högsta grad utnyttjar
möjligheten att öva ihop med cd är trummor, blås och stråk.

Bland de elever som har möjlighet att öva till cd-komp, har de som faktiskt gör det en något
högre övningstid (64 minuter/vecka mot 56 minuter/vecka för de som inte övar med cd).

Att öva med komp eller inte påverkar inte huruvida eleven tycker att den blivit bättre efter
övning (fråga 18).
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Diagram 14. Övar med cd.
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Hur stor del av eleverna som utnyttjar möjligheten att spela med musikbakgrund.

Ungefär 45 % av skolans elever spelar i någon grupp eller orkester (fråga 26). Dessa elever
övar i stort sett samma mängd som övriga (61 mot 57 minuter/vecka). Det är inte heller någon
skillnad på hur mycket tid orkestermedlemmar lägger på övriga fritidsaktiviteter.

Föräldraengagemang
Två av tre elever påminns om att öva av någon i familjen (fråga 25). En viss skillnad mellan
instrumentgrupper syns, men den beror sannolikt på att de olika grupperna har olika
genomsnittsålder. Det starka sambandet ligger nämligen i hur gammal eleven är och huruvida
någon brukar påminna den om att öva -- ju yngre elev, desto vanligare är påminnelser
(diagram 15):

Diagram 15. Påminnelse om övning.
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Hur många i varje åldersgrupp som blir påminda om att öva (fråga 2 och 25).

Bland de elever som blir påminda om att öva, är den genomsnittliga övningstiden per vecka
hälften så lång (!), 44 minuter, mot de som inte påminns, 88 minuter.
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43 % anger att någon av föräldrarna också spelar ett musikinstrument (fråga 23). Detta
påverkar inte övningstiden. Dock har de föräldrar som själva spelar något högre benägenhet
att påminna sitt barn om att öva (71 % mot 63 %).

Av de som har familjemedlemmar som spelar (föräldrar eller syskon), är det lite över hälften
som ibland eller ofta brukar spela ihop med dem (fråga 24). De som gör det har en högre
övningstid - i genomsnitt 66 minuter/vecka mot 52 minuter.

Samband övningstid – popularitet?
Den instrumentgrupp som i undersökningen låg klart i topp vad gällde övningstid är gitarr.
Kan det sammanfalla med att det är ett populärt instrument? Jag vill titta på om det finns
några andra samband mellan hur populärt ett instrument är, dvs. hur eftertraktat det är att
spela eller hur många som spelar, och övningstiden.

I SMoK:s instrumentenkät från 2011 kan man läsa att

De populäraste instrumenten, inkl sång, på musik- och kulturskolorna är

Gitarr   25,1 procent av alla elever spelar gitarr
Piano   19 procent
Fiol   10 procent
Sång   7,7 procent
Slagverk   7,1 procent
Tvärflöjt 5,4 procent
(SMoK 2011)

Gitarr, som alltså är ett populärt instrument i hela landet, ligger i topp vad gäller övningstid i
min undersökning. Jag jämför övningsminuter/vecka på varje instrumentgrupp (diagram 16)
med antalet elever som är sökande till instrumentundervisning (diagram 17). ”Sökande”
innebär barn och ungdomar som anmält sig till undervisning men ännu inte fått börja spela.
Sökande står kvar på listan tills de tas in i undervisningen eller avanmäler sitt intresse. Man
kan alltså säga att de står på kö.

Grupperna trä- och bleckblås är sammanslagna till en grupp eftersom sökandestatistiken
endast presenterades i den formen.
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Diagram 16, diagram 17. Övning/popularitet.
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Diagram 16 visar hur mycket eleverna övar (minuter/vecka) och diagram 17 visar
instrumentgruppens ”popularitet” (antal sökande till kulturskolan under åren 2007-2010).

Förutom att gitarr ligger i topp i båda kategorierna, syns inga tydliga samband. T.ex. övar inte
trumelever mer än pianoelever. Det är alltså inte nödvändigtvis så att elever som spelar ett
mer populärt instrument övar mer än andra.

Nu bör nämnas att sökandetalet inte är ett strikt mått på popularitet, utan det kan fluktuera av
andra orsaker, såsom lärarkårens sammansättning. (Exempel: Om en lärare går ned i
tjänstetid, ställs fler av de sökande ”i kö” och sökandetalet höjs.) Men även om man jämför
med SMoK:s statistik över populära instrument (dvs de som flest spelar) saknas ett tydligt
samband mellan övningstid och popularitet.

Det finns förstås andra sätt att mäta ”popularitet”, t.ex. genom att ställa frågan om eleven är
nöjd med sitt instrumentval, och om den trivs med sitt instrument och de musikaliska
sammanhang som den kan spela i. Framtida forskning kan undersöka dylika samband med
övning och motivation.

Hinder för övning
Fråga 17, 19 och 20 i undersökningen handlar om faktorer som försvårar övandet, om man
blir störd under sitt övande och om övandet stör någon annan.

De allra flesta, 90 % av de tillfrågade, har ett rum eller en plats där de kan spela ostörda. Dock
uppger 29 % att någon annan störs av deras spelande när de övar hemma. Vanligast är syskon
(25 %); sedan kommer föräldrar (7 %). Att grannar störs av övandet verkar dock, oväntat nog,
vara väldigt ovanligt (endast 1 %). I diagram 18 visas de faktorer som försvårar övningen
hemma.
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Diagram 18. Hinder för övning.
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”Finns det något som försvårar din övning hemma?” (fråga 20).

Det vanligaste svaret på vad som försvårar övningen är tidsbrist. De som anger att de inte har
tid att öva, har mycket riktigt en något lägre rapporterad övningstid, 52 minuter i veckan (mot
genomsnittet 59 minuter/vecka). Vad gör de då istället? De som ”inte har tid” med
instrumentet ägnar något mer tid än andra, eller rättare sagt fler dagar åt datoraktiviteter och
idrott, men lite mindre tid åt tv-spel. I slutändan jämnar det ut sig: grupperna ägnar
sammanlagt lika många dagar på fritidsaktiviteter (förutom instrumentövningen). Märk dock
att min enkät endast frågat hur många dagar i veckan eleven ägnar sig åt respektive aktivitet;
tiden kan förstås variera markant.

Under rubriken ”annat”, där eleverna fick skriva fritt vad som kan försvåra övningen
förekommer bland annat

• läxor eller andra aktiviteter (10 svar)
• trötthet/lathet (9 svar)
• glömska (8 svar)
• någon störs/någon lyssnar (4 svar).

Öva mer?
De flesta (77 %) av de svarande säger att de skulle vilja öva mer, om de hade tid och
möjlighet (fråga 28). Med ett par av de öppna frågorna har jag försökt komma underfund med
vilka faktorer som eventuellt kan påverka övandet i positiv riktning.

Fråga 27 lyder ”Finns det några tillfällen då du brukar öva mer än vanligt? När och varför?” I
tabell 1 har jag sammanställt svaren i olika kategorier, och sorterat kategorierna i fallande
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ordning efter svarsfrekvens. I tabellen syns mina kategoriseringar med förklaring, samt några
exempel på typiska svar för varje kategori.

Tabell 1. Tillfälle då man övar mer.
Antal svar Tillfälle då respondenten övar mer än vanligt

72 Ej svar/”Vet ej”/”Nej”

51 När det finns extra tid. Många av dessa svar handlar även om skolan och
skolarbete/läxor. Exempel:
”När jag har mycket tid över”
”På loven för då har man mer tid”
”När jag inte har många läxor från skolan”
”På loven övar jag nog lite mer”
”När jag inte har något att göra”
”På helgerna för då har man mer tid”
”Kvällar då jag inte har träning eller annan aktivitet”
”På lördagar eftersom då går jag inte i skolan”

49 Inför lektion, uppspelning, tävling etc. ”Uppspelning” kan innebära konsert, men
många elever verkar också använda uttrycket synonymt med lektion. Jag har därför
slagit ihop kategorierna konsert och lektion. Exempel på svar:
”Om jag ska spela upp inför publik”
”Om jag ska tävla”
”Innan en uppspelning för då vill man kunna låten ordentligt”
”Ibland, inför uppspelning och konserter”
”Dagen innan keyboarden”
”Innan spelningen, för då är det lättare att komma ihåg låten”
”På helgen om jag ska spela på något särskilt”
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36 För nöjes skull. Dessa svar signalerar att eleven ibland får extra spellust eller
spelglädje och då övar mer än vanligt. Denna kategori överlappar i många fall
följande kategori (”Om läxan är extra rolig”); svaren återfinns alltså i båda
kategorierna. Exempel:
”När jag går förbi gitarren [...] för då kommer jag ihåg och blir sugen”
”Det är kul att spela ibland i skolan på trummor”
”När jag behöver spela av mig. När jag är glad”
”När man är på spelhumör”
”När jag känner för det/när jag blir inspirerad”
”När jag fått någon låt som jag gillar då spelar jag den mycket”
”När jag inte har något annat att göra brukar jag spela för att det är jättekul”
”Om det är en rolig låt! Så spelar jag för det är kul. [...]”

28 Om läxan är extra rolig/intressant. Exempel:
”När det är läxor jag gillar”
”[...] någon låt som jag gärna vill lära mig”
”Efter blåslägret då har man nya låtar”
”När jag har t.ex. filmmusik i läxa, för det är så kul att kunna spela kända låtar”

4 Om läxan är extra svår. Exempel:
”Vid svåra läxor övar jag lite oftare”
”När läxan är lite svårare”

Flest antal svarar att det inte finns något speciellt tillfälle då man övar mer än
vanligt (72 svar). Om man bortser från det, är det vanligaste svaret att det övas mer när eleven
helt enkelt ”har tid” (51 svar), t.ex. när det är lov från skolan eller de dagar man inte har läxor
eller idrott. Ungefär lika vanligt är att man övar mer inför något, t.ex. konsert eller spellektion
(49 svar). 36 elever svarar att de övar mer för nöjes skull, alltså när de får lust till musiken.

En relaterad fråga är ”Vad behöver förändras för att du skulle vilja öva mer?” (fråga 29).
Även där handlar många svar om att ha tid.

Tabell 2. Motivation för att öva mer.
Antal svar ”Vad behöver förändras [...]?”

85 Ej svar/”Vet ej”

34 Få mer tid. Exempel:
”När jag har tid ska jag göra det”
”Jag skulle behöva mer tid”
”Få mer tid”
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32 Mängden skolarbete och läxor. Exempel:
”Mindre andra läxor i skolan så man hinner/prioriterar gitarren”
”Mer tid, mindre skola”
”Mindre läxor (skolan) :D”
”Inte sluta skolan sent”

32 Eget ansvar/eget initiativ. Svar som handlar om sådant eleven själv vill eller kan
påverka. Exempel:
”Ta mig mera tid till det”
”Att jag tar tag i det och inte glömmer det”
”Att jag skulle ha mer intresse för det”
”Inte vara lika mycket med kompisar”
”Att inte glömma bort att öva”
”Att inte leka för mycket med kompisar eller titta på tv”
”Minska på min lathet”
”Motivation”
”Viljan!”

25 Spelläxa/repertoar. Exempel:
”Roligare låtar”
”Fler låtar jag känner igen”
”Roliga o 'moderna låtar'”
”Svårare låtar”
”'Skönare låtar' (inte för höga toner)”
”Jag vill få andra sorters läxor”

17 ”Inget.” Kan tolkas som att eleven redan övar så mycket som den vill eller som
behövs. Kan också betyda att eleven anser att inga yttre faktorer kan påverka
övningstiden.

14 Yttre faktorer. Här har jag räknat in sådant som eleven inte kan förmodas styra
över helt själv. Jag har dock inte tagit med svar som ingår i de andra kategorierna
såsom skolläxor etc. Exempel:
”En bättre gitarr”
”Att pappa inte sover lika länge”
”Bättre rum till spelandet”
”Att ha trummorna i huset”
”Ha två lektioner istället för bara en i veckan. En halvtimma eller mer”
”Ny gitarr [...]”
”Jag får en häst”
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8 Anser sig inte behöva öva mer. Exempel:
”Jag övar rätt mycket och jag tycker att det är bra”
”Tycker jag övar bra”
”Det är lagom”

De vanligaste svaren handlar om yttre omständigheter och tid. 34 elever uppger att de skulle
öva mer om de hade mer tid och 32 st. om de hade mindre skolarbete och läxor. 32 anser att
det ligger på dem själva att ta sig tid eller motivera sig själva. 25 st. skriver att de skulle öva
mer om de fick andra sorters spelläxor.

Gruppen som anser att de redan övar tillräckligt (sista kategorin) har mycket stor spridning på
antal övningsminuter/vecka, från 15 till 420. Genomsnittet är dock högre än i andra grupper,
118 minuter/vecka.

Upplevelse av övningsresultat
I stort sett alla elever har uppfattningen om att deras egen övning ger färdighet. Sju av tio
uppger att de efter övningspasset ”oftast” är bättre på det de övat (diagram 19). Tre av tio
endast ”ibland”. Någon enstaka elev svarar ”nej”, dvs. att den inte alls utvecklas av övningen.

Diagram 19. Bättre efter övning?
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”Efter att du övat, upplever du att du blivit bättre på det du övat?”(fråga 18).

Sammanfattning av resultat
Eleverna på kulturskolan övar i genomsnitt c:a 4 dagar per vecka. Jämfört med andra
fritidsaktiviteter är det ganska mycket. Den genomsnittliga eleven övar minst 59 minuter per
vecka, alltså endast 8 minuter per dag.

Det är en stor skillnad mellan de som övar mest -- gitarristerna med 85 minuter/vecka - och de
som övar minst -- bleckblåsarna med 32 minuter. Medianvärdet skiljer inte så mycket, men
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däremot finns det i gitarrgruppen ett mindre antal verkligt övningsintensiva som drar upp
snittet. De saknas bland blåseleverna.

Ungefär 4 av 5 elever säger att de skulle vilja öva mer, om de hade tid och möjlighet. Det
vanligaste hindret för att öva på sitt instrument hemma är tidsbrist, familjemedlemmar som
stör eller att ”det är tråkigt”.

De som ”inte har tid” att öva så mycket som de skulle vilja, ägnar något mer tid (fler dagar)
än andra åt datoraktiviteter och idrott, men lite mindre tid åt tv-spel. I slutändan jämnar det ut
sig: grupperna ägnar sammanlagt lika många dagar på fritidsaktiviteter

Som exempel på tillfällen då eleverna övar mer än vanligt anges främst ”när det finns extra
tid” (t.ex. lov, helger, eller när man inte har många läxor från skolan) och inför uppspelning.
För att de skulle vilja öva mer anser de sig behöva mer tid och mindre skolarbete, men det
finns också ett antal elever som uppger att det åligger dem själva att ta sig tid eller motivera
sig själva.

Praktiskt taget alla tillfrågade tycker att de förbättrar sina kunskaper av övningen (sju av tio
”oftast”, tre av tio ”ibland”).

Ju äldre eleverna är, desto längre är den genomsnittliga övningstiden. De högsta värdena på
över 300 minuter/vecka förekommer bara hos 14-åringar och äldre.



30

DISKUSSION
Här kommer jag att ta upp några av de punkter jag undersökt med enkäten, och resonera kring
samband med tidigare forskning och konsekvenser för lärande.

I enkäten har jag undersökt hur vanligt det är att öva med (inspelat) komp hemma.
Undersökningen visar att av de som kan öva med cd, utnyttjar omkring hälften (40-60 %) av
trum-, blås- och stråkeleverna den möjligheten. De elever som övar med cd har en något
längre övningstid (64 mot 56 minuter/vecka) men jag kan inte bedöma om det är ett statistiskt
säkerställt samband. Det finns litteratur som pekar på att övning med komp eller inspelade
förebilder påverkar övandet positivt, t.ex. Barry & Hallam (2002) men även experiment som
visar att bandinspelningar som övningshjälpmedel inte påverkar den musikaliska kvaliteten
(Anderson, 1981). Det vore intressant att upprepa några av dessa experiment för att mer
utröna samband mellan kompmusik/inspelade förebilder och kvaliteten på övandet. Om det
finns ett positivt samband skulle jag också vilja veta mer om varför inte fler elever utnyttjar
möjligheten att spela med bakgrundsmusik, och hur vi som lärare kan stimulera fler till att
göra det. Dagens övningsböcker, både de riktade till nybörjare och de som är för mer
avancerade musikelever, innehåller ofta en cd med antingen bara bakgrundskomp eller både
komp och melodi.

Ensemblespel kan ses som en typ av ”övning” med andra kvaliteter än den enskilda övningen
i hemmet. Det är troligt att flera positiva effekter är gemensamma för ensemblespel och att
öva med inspelad musik, t.ex. att eleven utvecklar en rytmkänsla och förmåga att lyssna
samtidigt som den spelar. Om ensemblemedverkan bidrar till musikalisk kompetens kan dock
inte påvisas i den här undersökningen, som inte mäter musikalisk prestation eller
övningskvalitet. Huruvida en elev deltar i ensembleundervisning eller ej verkar inte påverka
antalet övningstimmar utanför ensemblen.

Jag har undersökt hur mycket eleverna övar i förhållande till sin ålder. Av resultatet framgår
att de äldre elever övar mer än de yngre. Det kan tyda på att eleverna ökar sin övningsmängd
ju äldre de blir. Det kan också vara så att de elever som övar mycket redan från början också
är de som fortsätter att spela ända upp i tonåren (eller en kombination av dessa två
företeelser). Att eleverna skulle öka sin övningstid i takt med att de blir äldre och duktigare
överensstämmer med forskning sammanställd av Barry och Hallam:

Psychological literature on distribution of practice time for motor skills suggests: [...]
Individuals who are more competent in a particular activity can effectively practice that activity
for longer periods than individuals who are less competent. Also, older children can practice
longer than younger children (Barry & Hallam 2002, s. 152-153).

Som lärare bör man alltså kunna ställa högre förväntningar på äldre och duktigare elever, vad
gäller övningstid. Markensten (2004, s 8-9) tar dock upp att det under åren kan tillkomma
andra fritidssysselsättningar och mer skolarbete som hindrar eller försvårar övning.

I McPhersons och Davidsons rapportering, sjunker den genomsnittliga övningstiden under det
första spelåret, både hos de elever som senare valde att sluta spela och de som fortsatte. I min
data syns inte den effekten, utan tvärtom ökar den genomsnittliga övningstiden under det
första spelåret. McPherson och Davidson visar att en låg, eller minskande, övningstid kan ses
som tecken på att eleven kommer att sluta spela.
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[...] across the first 9 months of learning, the children who gave up were in fact
undertaking less than half the individual practice of their peers who persisted,
and at around the time they gave up, their daily average drops (McPherson &
Davidson 2002, s. 145).

I både min undersökning och i den genomförd av Harald Jørgensen uppvisas skillnader i
övningstid mellan olika instrumentgrupper. Den slutsats som Jørgensen drar är att varje
instrumentgrupp har sin egen tradition eller norm vad gäller övning, och att den normen
huvudsakligen beror på fysiska skillnader i instrumentspelandet. Enklare uttryckt: de som
spelar t.ex. piano, orgel eller klaviaturinstrument kan öva längre än blåsare och sångare som
använder andningen. (Jørgensen 1997 s. 135). Min reflektion över detta är dock att det med
rätt teknik inte borde vara fysiskt tyngre eller jobbigare att öva ett långt pass på t.ex. klarinett
än cello. Därför kanske traditionen/normen för övning hos olika instrumentgrupper inte i
första hand grundas på fysiska förutsättningar utan istället på vilken repertoar som spelas på
respektive instrument och därmed vilka tekniska och musikaliska färdigheter som förväntas
av instrumentalisten. Som ett uppslag till vidare forskning kan man tänka sig att studera detta.
Det kan kanske vara svårt att slå fast hur fysiskt krävande ett instrument är i förhållande till ett
annat, men man kan på olika sätt undersöka vilka förväntningar som finns, och vilka
övningskrav som finns inom standardrepertoaren för olika instrument.

Att någon i familjen påminner eleven om att öva är vanligare ju yngre eleven är (diagram 15).
Det stämmer överens med forskningsresultat från McPherson och Davidson (2002) som bl.a.
visar att föräldrastöd och påminnelser är frekvent förekommande under den första tiden av
instrumentspel:

Given that the children perceived their practice as something akin to homework, it was not
surprising to discover during their first few months of learning that a majority (80.25%) needed
some sort of reminder or support from their parents in order to do their practice (McPherson &
Davidson 2002, s. 146).

Susan O'Neill (1997) visar att föräldrars inblandning i övandet inte påverkar elevens
prestation. Dock finns positiva samband mellan elevens prestation och hur mycket föräldern
kommunicerar med musikläraren.

Enligt Nancy Barry och Susan Hallam (2002) säger den rådande forskningen att övervakad
eller handledd övning (supervised practice) är mer effektiv än övning som utförs utan tillsyn.
Men för äldre, mognare, elever som har en större strävan efter självständighet kan det tvärtom
vara skadligt för utvecklingen med en vuxens tillsyn (Barry & Hallam 2002, s. 159).

Jag har visat på ett negativt samband mellan huruvida föräldern påminner eleven och dess
övningstid. De som blir påminda om att öva har hälften så lång övningstid (!), 44 minuter,
mot de som inte påminns, 88 minuter. Man kan dock fråga sig vad som är orsak och verkan i
detta samband. En hypotes kan vara att det är de yngre eleverna som behöver uppmanas att
öva av sina föräldrar, och som jag har visat övar de också mindre. Vad som talar mot det är att
det negativa sambandet mellan påminnelse och övningstid påträffas i så gott som alla
åldersgrupper, vilket visas i diagram 20
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Diagram 20. Övningstid, ålder och påminnelse.
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Diagrammet visar att de som påminns om att öva, är de som övar minst.

Vi kan istället tänka oss att sambandet är det omvända, dvs. att de elever som inte av egen
vilja övar på sitt instrument, är de som behöver påminnas extra mycket. Som pedagog kan
man tillsammans med elever och föräldrar resonera kring hur man kan skapa lämpliga
övningsvanor som passar varje enskild elev. Det kanske går att hitta en rutin som eleven själv
kan hålla sig till, och som fungerar bättre än att föräldrarna påminner om övning.

Att ha familjemedlemmar som spelar, föräldrar eller syskon, har ett samband med en lite
längre övningstid, 60 mot 57 minuter/vecka men det är knappast statistiskt signifikant. Att
eleven spelar ihop med familjemedlemmar har dock ett något starkare positivt samband med
övningstid. De som gör det övar 66 minuter istället för 52. (Här har jag alltså bara jämfört de
som har musicerande familjemedlemmar.)

De flesta elever uppger att de skulle vilja öva mer, om de hade mer tid och möjlighet.  Av
saker som försvårar övningen kommer tidsbrist högst upp i min undersökning (40 %). En
betydande del, 13 %, svarar att det är tråkigt att öva. Dessa argument syns också i en
undersökning som presenteras i Karin Markenstens (2006) studie om varför elever slutat
spela. Enligt den är de tre vanligaste skälen till att högstadieelever slutat på kulturskolan:

Jag tröttnade 50 %
Andra intressen 44 %
Tog för mycket tid 24 %
(Markensten 2006. Som synes kan eleverna kryssa i fler än ett alternativ.)

Markensten rapporterar att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar slutar spela på
kulturskolan är att det finns annat, som t.ex. sportaktiviteter som tar över (s. 6).

De vanligaste skälen, i synnerhet bland de äldre ungdomarna, dvs. de som går i gymnasiet och
högstadiet, är att tiden inte räcker till. Skolan kräver sitt. Efter skoldagen vill man hellre sporta
med kompisar än att sitta ensam och öva på sitt instrument (Markensten 2006, s. 8).

Data från min undersökning tyder inte på att de som idrottar mer övar mindre på sitt
instrument. Men kanske är det så att de som fortsätter med båda aktiviteterna är de elever som
funnit bra rutiner för sitt övande.
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VÄRDERING AV UPPSATSEN SAMT VIDARE FORSKNING
Under arbetet med att analysera resultatet har jag tvingats fundera över vilka frågor jag ställt
och vad jag egentligen fått svar på. I korthet kan jag säga att jag lärt mig en hel del om
nödvändigheten av precision och noggrannhet i enkäter, och enkätens utformning och många
av frågornas formuleringar skulle därför se annorlunda ut om jag gjorde en liknande
undersökning en gång till. Somliga brister har jag redan påpekat i uppsatsen, t.ex. att jag ställt
fråga om hur många dagar i veckan eleven övar istället för hur många tillfällen. Det kan
nämligen vara intressant att veta om några övar flera pass någon dag. Barry och Hallam ger
ett antal förslag på effektiva övningsmetoder och där ingår att öva regelbundet men gärna
korta pass.

Plan regular practice sessions with several relatively short sessions distributed across time
(Barry & Hallam 2002, s. 161).

Om jag genomför fler studier om övningsvanor skulle jag istället för enkät kunna låta ett
mindre antal elever föra övningsdagbok eller spela in sina övningspass. Då har jag möjlighet
att undersöka exakta tider och längd på övningspassen och  även samla information om vad
man övar på och hur. Det kan sedan jämföras med elevernas musikaliska utveckling, dvs.
antingen hur de själva uppfattar sin utveckling eller en uppmätt progression.

Det hade varit intressant att studera samma, eller en liknande elevgrupp, och ställa mer
detaljerade frågor om hur de övar, något som inte fick så stort utrymme den här gången.
Exempelvis kan man undersöka hur strukturerad och planerad deras övning är, huruvida de
följer lärares instruktioner för hur de ska öva (och ifall det överhuvudtaget förekommer
sådana anvisningar).

För övrigt har jag under flera rubriker i diskussionskapitlet (t.ex. "Skillnader mellan grupper”
samt ”Samband övningstid - popularitet”) tagit upp förslag till vidare forskning inom området.

Min undersökning koncentrerar sig mycket på övningstid, men som redan påpekats finns
andra starka faktorer som avgör vad man får ut av sin övning. Jag avslutar därför med ett
tänkvärt citat som påminner om vikten av övningens innehåll:

The old adage practice makes perfect may not necessarily be true, because repetition of
ineffective practice strategies can yield disappointing results (Barry & Hallam 2002, s. 151).
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BILAGA 1A, ENKÄT TILL ELEVER
Numreringen av frågorna - inom parentes - har jag lagt till i efterhand för att kunna hänvisa
till dem i uppsatsen. Enkäten i original ryms på ett A4-blad med frågor på båda sidor, vilket
inte lät sig göras här i uppsatsen. Förutom detta presenteras enkäten här exakt som den såg
ut för eleverna.

ENKÄT OM ÖVNING

Med ordet ”öva” menas endast den tid som du själv spelar hemma. Räkna inte
med spellektion och orkester.

OBS! Ingen får veta vem som svarat vad, så svara ärligt, och bry dig inte
om vilket svar du tror att vi vill höra.

(1) Ditt instrument: _________________________

(2) Ålder: __________           (3) Ålder när du började spela: __________

(4) Du är:
 Tjej
 Kille

Hur många dagar i veckan gör du följande?
0  1  2  3  4  5  6  7

(5) Övar på ditt instrument               
(6) Idrottar på egen hand               
(7) Idrottar med ledare               
(8) Annan utomhusaktivitet               
(t.ex. scouter)
(9) Umgås med kompisar               
(10) Lyssnar på musik               
(11) Ser på tv               
(12) Spelar tv-spel/datorspel               
(13) Andra aktiviteter vid datorn               

(14) När du övar på ditt instrument hemma, hur länge övar du vid varje
tillfälle?
 mindre än 5 minuter
 5-10 minuter
 10-20 minuter
 20-40 minuter
 40-60 minuter
 över en timme

(15) Vad brukar du spela när du övar hemma? Kryssa de vanligaste.
 Läxan
 Gamla låtar i spelboken, som du redan kan
 Nya låtar i spelboken, som du inte kan
 Popmusik, kända låtar eller annat som inte finns i spelboken
 Övningar som inte är melodier (skalor och liknande)
 Annat: _____________________________________

(16) När du spelar hemma, vad gillar du mest att spela? Sätt flera kryss om
du vill.
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 Läxan
 Gamla låtar i spelboken, som du redan kan
 Nya låtar i spelboken, som du inte kan
 Popmusik, kända låtar eller annat som inte finns i spelboken
 Övningar som inte är melodier (skalor och liknande)
 Annat: _____________________________________

(17) Finns det ett rum eller en plats hemma där du kan öva utan att bli
störd?
 Ja  Nej

(18) Efter att du övat, upplever du att du blivit bättre på det du övat?
 Ja, oftast
 Ja, ibland
 Nej

(19) Brukar någon annan bli störd om du övar hemma? Kryssa flera om du
vill.
 Ja, förälder
 Ja, granne
 Ja, syskon
 Nej

(20) Finns det något som försvårar din övning hemma? Kryssa i de vanligaste
orsakerna till att du inte övar. Sätt flera kryss om du vill.
 Föräldrar eller syskon stör dig
 Föräldrar eller syskon som inte gillar att du spelar
 Inget bra rum att öva i
 Har inte tid
 Det är tråkigt att öva
 Spelläxan är ofta för svår
 Det tar tid att packa upp/ned instrumentet
 Annat: _____________________________________

(21) Har du möjlighet att spela låtar med cd-bakgrund?
 Ja  Nej

(22) Brukar du spela med cd?
 Ja, ofta
 Nej, sällan eller aldrig

(23) Finns det någon mer i din familj som spelar ett musikinstrument?
 Ja, förälder
 Ja, syskon
 Nej

(24) Brukar du spela ihop med någon i din familj?
 Ja, ofta
 Ja, ibland
 Nej

(25) Brukar någon i familjen påminna dig om att öva?
 Ja  Nej

(26) Spelar du i någon grupp eller orkester?
 Ja  Nej

(27) Finns det några tillfällen då du brukar öva mer än vanligt? När och
varför?

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

(28) Om du hade tid och möjlighet, skulle du vilja öva mer?
 Ja  Nej

(29) Vad behöver förändras för att du skulle vilja öva mer?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tack för att du hjälpt till med undersökningen! Lämna den här lappen till
din lärare på Kulturskolan.
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BILAGA 1B, FÖLJEBREV TILL ENKÄT
Information om enkät
Till elev och förälder

Hej!

Denna enkät delas ut till musikelever vid XXXXX Värnamo
Kulturskola. Den innehåller frågor om instrumentalövning.
Syftet är att samla information till en uppsats om övande.

Din medverkan i denna enkätundersökning är frivillig, men jag
hoppas att du vill hjälpa till. Den tar cirka 5 minuter.

Det är du som elev som ska svara på frågorna, men en förälder
får gärna hjälpa till på lämpligt sätt, t.ex. med att förklara
ord.

Informationen som du lämnar i denna enkät behandlas
konfidentiellt. Det innebär att jag använder de uppgifter du
lämnar till att sammanställa undersökningens resultat, medan
du som person förblir anonym. Den data jag får fram genom
undersökningen kommer enbart att användas i uppsatsen och som
en del i musikpedagogisk forskning.

Hör gärna av dig om du har några frågor. Tack för din hjälp!

Per Ericsson,
XXXXX VärnamoKulturskola
073-813 65 75


