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I denna studie har jag undersökt hur gitarrelever i åldern 15-18 år övar hemma, jag har undersökt 

vilka strategier de använder sig av och hur medvetna de är över sin egen övning. Jag har 

intervjuat sex elever och har fått ganska skilda svar. Instuderingsprocessen är dock snarlik 

varandra.  

 

När jag jämför svaren med hur professionella orkestermusiker svarat i en liknande 

undersökning visade det sig att eleverna jag intervjuat hade liknande strategier som musikerna. 

Dock fanns en stor skillnad i att orkestermusikerna övade till stor del utan instrument. I min 

undersökning kom jag fram till att eleverna jag intervjuat har reflekterat till viss del och att 

samtliga har utvecklat sina övningsstrategier i någon form, studien visade också att vi som 

lärare antagligen har ett stort inflytande i elevernas övningsstrategier och hur dessa utvecklas. 

Det är därför viktigt att vi som lärare hörsammar och är medvetna över elevernas mål med 

övningen. 
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INLEDNING 
 

Mycket av det eleverna lär sig sker givetvis i skolan, men eftersom jag i framtiden ser mig själv 

som instrumentallärare gissar jag att mycket av elevens utveckling kommer ske utanför 

lektionstid. Detta eftersom 20 minuter lektionstid i veckan är ganska lite tid för att utveckla sina 

färdigheter vid ett instrument och kommer därmed förmodligen behöva kompletteras med egen 

övning hemma. Det är därför viktigt att som lärare ha insikt i elevens egeninlärning hemma 

eftersom den påverkar slutresultatet.  

 
Att öva är ett sätt att undervisa. Varje instrument har sina speciella problem, vilka måste lösas med 

utgångspunkt från dess specifika teknik och den musik som spelas (Lif 1998 sid.5) 
 

I min uppsats vill jag inte ge ytterligare idéer om hur övningen hemma ska gå till eftersom jag 

anser att det redan finns tillräckligt med material för detta. Jag vill istället öppna upp ögonen 

för hur elevers övningsrutiner ser ut, vad anser elever om sin egen övning och hur gör de när 

de lär sig ett nytt stycke eller en ny låt? Har de arbetat fram några metoder och i sådant fall 

vilka? Jag vill försöka se övningen ur elevernas ögon och koppla det till några av de idéer som 

redan finns. Var kommer vi som lärare in i bilden? Behöver vi vara medvetna om elevernas 

övning utanför lektionstid eller kommer de att självmant hitta sin egen strategi? 
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BAKGRUND 
 

Eftersom ett övningspass innehåller flera olika moment har jag därför valt att dela in dessa 

utifrån kategorierna Övning, Motoriska färdigheter, Minnet, Övningsstrategier och 

Övningsrutiner. Inledningsvis har jag även valt att göra en kort presentation av 

bakgrundslitteraturen och författarna. 

 

Litteraturpresentation 
 

Alla författare jag har valt att representera i bakgrunden utom Quantz, Ericsson, Austern, 

Nielsen och Bastian arbetar som professor vid ett universitet. Litteraturen har jag valt ut för att 

visa vilka olika tankar och idéer som finns beträffande övning, nervositet och inlärning. 

Bakgrunden återspeglar givetvis inte alla tankar som finns men jag tycker den ger en god bild 

och stor bredd i att förstå fenomenet övning.  

 

För att skapa ytterligare bredd letade jag mig även från musikundervisningslitteraturen och in i 

andra områden, där Howard Gardners (1993) bok Frames of mind: theory of multiple 

intelligences är en sådan. Jag valde denna eftersom den tar upp musikalitet trots att den inte är 

en bok i musikundervisning. Detta ger förhoppningsvis ytterligare en dimension till vilken bild 

vi har av musikalitet och musik. Även Klingberg (2011) är en sådan bok, då den behandlar 

minnet i allmänhet. Den blev intressant eftersom minnet påverkar all inlärning. 

 

On Playing the Traverse (Quantz 2001[1985]) valde jag för att det kan vara intressant att se 

utvecklingen av idéerna som finns kring övning, det kan också vara intressant att se om vi idag 

tillämpar samma metoder som då. Quantz var under sin tid en känd tonsättare, musiker och 

pedagog, där han bl.a. hade Kung Fredrik den Store av Preussen som elev. Med Levande Musik 

(Nielsen 1991) ville jag föra in en extra dimension, nämligen en kompositörs åsikter kring 

övning. Det är trots allt kompositörernas musik vi framför och då kan det vara intressant att 

veta vad de vill att vi som musiker bör öva på. 

 

Austerns (2009) och Ericssons (2013) arbeten blev en självklarhet att använda sig av, precis 

som Lifs (1998) bok, då alla tre redan i titeln avslöjar att de har en nära relation till mitt eget 

arbete. Det kan också nämnas att Gunnar Lif har undervisat i många år på Musikhögskolan 

Ingesund i klassisk gitarr. Peter Bastian är en idag etablerad fagottist från Danmark och efter 

han utgav sin bok In i Musiken (1996) har han även rest runt i flera länder och hållit 

föreläsningar. Bastian (1996) tillsammans med Stålhammar (2009) skriver mycket om övning 

och hur man gör för att höja nivån på framförandet vid sitt instrument. Dit hör även Schenck 

(2006), men han skriver även bl.a. om vad som sker i hjärnan när vi lär oss osv. 

 

Intressant blir också skillnaden som bl.a. framkommer när man läser Schenck (2006) och 

Lehmann et al (2006). Schenck (2006) har arbetat som pedagog på olika nivåer i över 20 år, 

och för tillfället arbetar han som lärare på musikhögskolan i Malmö där han undervisar i bl.a. 

tvärflöjt. Han har med denna bakgrund skrivit boken Spelrum. Jämfört med Lehmann et al 

(2006) som alla är starkt förankrade i forskarvärlden, där Andreas C Lehmann är professor i 

(Systematic) Musicology på ett universitet i Tyskland, John Sloboda är professor i psykologi 

på ett universitet i England och Robert Woody är bitr. Professor i musikpedagogik på ett 

universitet i USA. Med denna skillnad i författarnas bakgrund blir det intressant att se hur de 

löser olika pedagogiska problem på olika sätt. 
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Lilliestam (2009), Ruud (2002) och Lehmann et al (2006) beskriver vad som händer på ett mer 

emotionellt plan, där de bl.a. behandlar motivation. Schmidt & Lee (2005) blev ett viktigt 

tillskott, då det är den enda litteratur som behandlar den motoriska utvecklingen. 

 

Övning 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera olika allmänna idéer om vad övning egentligen är 

och vad det kan betyda för olika individer. 

 

Lehmann, Sloboda och Woody (2006) menar att övning är den mest fundamentala byggstenen 

för att lyckas som musiker och har uttryckt sig om övning på följande vis 

 
We know of no one who has become (even remotely) famous without it  

(Lehmann, Sloboda & Woody 2006 sid.61) 

 

Undersökningar har visat en direkt koppling mellan antalet övningstimmar och den nivå som 

en musiker befinner sig på. Det krävs alltså ett visst antal timmar vid instrumentet för att nå upp 

till en önskad nivå. Vad som räknas till övning kan dock skilja sig mycket beroende av vem du 

frågar. Det kan vara den tid vid instrumentet då musikern strävar efter att utvecklas, skapa nya 

förmågor eller utveckla och pröva nya idéer. Det finns däremot en skillnad mellan att öva och 

att enbart spela. Om utövaren sitter och spelar en låt eller ett stycke gång på gång utan att 

reflektera över vad denne gör, faller det in under kategorin att spela. Det krävs sålunda att 

utövaren reflekterar, utvärderar och söker efter förbättring mellan genomspelningarna för att 

detta ska kallas övning. (Lehmann, Sloboda & Woody 2006) 

 

Övning kan också ses som något organiskt som hela tiden ändrar sig, det som passade en person 

för ett år sedan fungerar kanske inte alls idag och om ett år kan det behövas ytterligare en ny 

strategi för att övningen ska vara utvecklande. Det gör också att övning är något mycket 

individuellt och strategierna skiftar från person till person, all övning bör dessutom utgå ifrån 

och läggas på en nivå som motsvarar den enskilde utövarens ambitioner. En utövare vars 

ambition är att bli en framtida musiker bör lägga övningen på en högre nivå än en utövare som 

musicerar enbart för sin egen skull, där ambitionen att skaffa sitt levebröd genom musiken 

saknas. Men oavsett ambitioner och nivå ska instuderingen inte forceras, den måste få ta den 

tid som krävs och ett lågt arbetstempo är att föredra (vilket inte är detsamma som att öva med 

låg intensitet). (Lif 1998) 

 

Övning bör alltid födas ur lust och glädje eftersom den i annat fall riskerar att bli 

otillfredsställande och plågsam. Detta ska inte förväxlas med att övningen ska sakna kvalitet, 

vilket innebär att den ska innehålla såväl självreflektion som självutvärdering över den egna 

inlärningsprocessen. Anledningen till detta är att om vi som utövare inte är noga och utvärderar 

vår prestation riskerar vi att lära in ”fel”. Hjärnan kan inte skilja mellan önskad eller oönskad 

inlärning utan lär in alla de rörelser, toner, fraseringar etc. som vi spelar, vilket gör att vi alltid 

måste vara vaksamma i vår inlärning. Detta får dock inte gå till överdrift då alla gör misstag 

och en ”felspelning” är ingenting att vara rädd för. Ibland kan ett misstag vara mer utvecklande 

än att göra ”rätt” eftersom det då kan dyka upp nya idéer och lärdomar, vilka vi annars hade 

gått miste om. Istället för en rädsla att göra ”fel” i övningsrummet bör den här kunskapen ses 

som en motivation till självutvärdering i övningen. Detta kan innebära att vi som utövare frågar 

oss: vad gör jag och varför? (Schenck 2006) 
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Skulle vi ställa frågan ”varför spelar du musik?” till musikutövare skulle det resultera i en 

mängd olika svar, men ett svar som verkar vara ganska typisk för många 

musiker/musikstudenter enligt Lillestam (2009) är att ”man måste”. Om amatörmusiker skulle 

få samma fråga skulle deras svar förmodligen vara annorlunda, ett starkt argument från dessa 

musiker brukar ofta vara att de spelar för gemenskapen. Detta gäller då främst amatörmusiker 

i orkestrar, körer, spelmanslag etc. Musicerandet ger alltså många människor en arena för 

socialt umgänge och en trygghet i vardagen, men det finns också baksidor. Många lider av 

prestationsångest och dåligt självförtroende. Dessvärre finns det en uppsjö exempel på lärare 

som av olika anledningar hånat elever till bristningsgränsen och ibland även förbi denna gräns. 

(Lillestam 2009) 

 

När är egentligen en individ tillräckligt duktig? Ruud menar att den frågan går endast att besvara 

utifrån sig själv. Det hela handlar om att kunna stänga av den prestationsångest och de andra 

tankarna som hämmar det musikaliska uttrycket. Det handlar alltså om att prestera så bra som 

möjligt utifrån sin egen förutsättning, även om denna förutsättning enbart innefattar tre ackord 

på en gitarr. Svaret på frågan får man alltså inte genom att jämföra sin prestation med andras 

utan enbart genom att jämföra den med sin egen förmåga. (Ruud 2002) 

 

Tankar om musikalitet 
 

Något som kan hindra många i sitt musicerande är den allmänna synen på musikalitet. Då den 

allmänna synen på musikalitet är att denna förmåga är något man föds med, utesluter det många 

”omusikaliska” människor som inte kan bli professionella utövare. (Ruud 2002) 

 
Multipla intelligenser 

 

Gardner (1993) har myntat en teori om multipla intelligenser där han menar att varje individ 

har flera intelligenser, inte bara en. Dessa är Linguistic intelligence, Musical intelligence, 

Logical-Mathematical intelligence, Spatial intelligence, Bodily. Kinesthetic intelligence, och 

The Personal intelligences. Av dessa är Musical intelligence mest intressant för uppsatsen. 

 

Musical intelligence är den intelligens som visar sig i tidigast ålder. Det finns många exempel 

på underbarn som börjat studera musik i mycket tidig ålder. Till Musikalisk intelligens räknas 

kunskapen att kunna skilja på olika tonhöjder och att förstå och utföra olika rytmiska mönster 

som det mest centrala, men dit hör även förmågan att höra skillnad på tonkvaliteter och 

tonkaraktärer. Den auditiva förmågan är därför den mest grundläggande förmågan för 

musikalisk intelligens. Huruvida musikalisk intelligens är en nedärvd förmåga är svårt att svara 

på, det finns exempel som stödjer båda teorierna. Mycket verkar dock ha att göra med den 

kulturella omgivningen och uppväxten. Exempelvis lär sig barn i Anang i Nigeria vid bara några 

veckors ålder att spela och dansa, vid två års ålder sätts de in i grupper där de får lära sig sjunga, 

dansa och spela instrument. Antropologer som varit i Anang och studerat grupperna säger sig 

inte ha stött på en enda omusikalisk människa där. (Gardner 1993) 

 

Motoriska färdigheter 
 

Det första som många kanske förknippar med övning är utvecklandet av motoriska färdigheter, 

det är också här jag själv upplever att många lärare och instrumentskolor lägger sitt största 

fokus. 
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När en utövare övar in motoriska mönster är denne begränsad till hur många saker hen kan 

koncentrera sig på samtidigt. Utövaren måste därför lägga fokus på en sak i taget för att kunna 

vara helt säkra på att rörelsen övas in på ett önskat sätt. När hen övar in förflyttningar krävs 

oftast en visuell feedback, eftersom detta ger den mest precisa återkopplingen till hjärnan och 

talar om hur långt det är kvar till målet. Detta för då med sig att vid en förflyttning är det viktigt 

att ögat fixeras vid målet för att få en optimal träffsäkerhet. (Schmidt & Lee 2005) 

 

Det krävs även att den utövande individen är motiverad att öva upp sina motoriska färdigheter 

för att få maximal effekt, ju lägre motivation desto långsammare inlärningsprocess. Viktigast 

vid övning är tiden hen lägger ner, men inlärningsprocessen kan absolut effektiviseras. Vilket i 

första hand innebär att den som övar har tänkt ut vad det är som ska övas och hur. Om det inte 

går att öva fysiskt, ger mental övning också framsteg (dvs. visualisera stycket du ska spela utan 

instrument), men inte i samma takt som övning med instrumentet. (Schmidt & Lee 2005) 

 

En vanlig föreställning om övning är att inlärningen går snabbare om stycket bryts ner i mindre 

delar. Schmidt & Lee (2005) menar att det inte alltid är sant, allt handlar om kontexten i vilka 

dessa bitar befinner sig i. Det kan dock sägas att det oftast lönar sig att plocka ut små bitar i 

taget som man övar på, eftersom då övas enbart ”problemställen” vilket innebär att 

transportsträckan dit som man redan behärskar inte ges lika stor uppmärksamhet. (Schmidt & 

Lee 2005) 

 

En forskare som studerat muskler och koordination är Paul Fitts. Han har bl.a. formulerat något 

som idag kallas för ”Fitts law”, där han gjorde ett försök att genom en matematisk formel räkna 

ut hur lång tid en rörelse skulle ta att lära in. Enligt Fitts sker inlärningen av ett nytt motoriskt 

rörelsemönster genom tre olika stadier, Cognitive Phase, Associative Phase och Autonomus 

Phase. (Fitts i Schmidt & Lee 2005) 

 

I det första stadiet tar vi reda på vad som ska göras och sedan prövar vi olika vägar för att nå 

dit, i det här stadiet kan kvaliteten på rörelsen skifta mycket mellan försöken. Ena stunden kan 

det verka som att rörelsen sitter helt och i nästa kan det kännas som om det vore första gången 

man utför den. Detta är ett resultat av att vi i detta stadium ständigt prövar nya vägar för att 

genomföra den önskade rörelsen på ett så effektivt sätt som möjligt. När vi valt den mest 

effektiva vägen kommer vi till nästa stadium. Här övar vi nu in den väg vi valt och gör små 

motoriska förändringar. Framstegen blir nu mer linjära och vi slipper det lilla lotteri som fanns 

i det föregående stadiet. Det sista stadiet som Fitts nämner är det automatiska stadiet, vilket 

innebär att efter många månader och ibland år av övning blir våra rörelser automatiserade. Vi 

behöver inte längre lägga så mycket fokus vid att utföra den specifika rörelsen utan kan istället 

fokusera på andra saker. (Fitts i Schmidt & Lee 2005) 

 

Mental inlärning 

 

Bastian (1996) menar att det i övningen går åt mycket tid till att lära sig spela rätt ton på rätt 

plats, vi vill helt enkelt att det ska vara vi och inte instrumentet som bestämmer hur vi lyckas. 

För att få denna kontroll krävs stort tålamod, det gäller att öva väldigt långsamt och göra det 

länge för att inte programmera in ”fel” i hjärnan. Mental inlärning är en metod som vissa anser 

är ett snabbt sätt och egentligen ganska enkelt för att lära in ett nytt stycke. Det innebär då att 

lära in ett stycke eller en del av stycket och sedan spela det utan instrument, först långsamt och 

sedan öka tempot successivt. Detta gör att hjärnan programmerar in rörelserna, men det gäller 

att också här vara noga med att inte göra ”fel” eftersom detta också då programmeras in. 
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Fördelen med den här metoden är att det blir lättare att spela låten eller stycket i det tempo som 

angetts eftersom det här enbart krävs att röra musklerna, du slipper oroa dig för missljud och 

orena toner. Det kan också stärka den inre visionen för hur det ska låta vilket ibland kan vara 

svårt när instrumentet kommer med i bilden, då det kan bli svårt att skilja mellan hur man vill 

att det ska låta och hur det låter. (Bastian 1996) 

 

Minnet 
 

Något som vi kanske inte alltid tänker på är att övning och utveckling fordrar ett gott minne, 

hjärnan kan i övningsrummet både hjälpa och stjälpa instuderingen. Det gäller därför att försöka 

vara medveten om hur hjärnan arbetar och använda den smart för att få ut maximal effekt ur 

övningssituationen. Precis som en dator har vi olika typer av minnen, arbetsminnet är ett av 

dessa och antagligen det som är viktigast vid övning. Jag har därför valt att lägga mest fokus på 

detta. 

 

Arbetsminne 

 

Arbetsminnet påverkas av flera faktorer, men det som kanske har störst påverkan på 

arbetsminnet är koncentrationsförmågan. Det finns tre olika sorters koncentrationsförmågor: 

vakenhetsgrad, stimulusdriven uppmärksamhet och kontrollerad uppmärksamhet. 

Vakenhetsgrad förklarar vilken grad av dåsighet till panikliknande stress vi befinner oss i. 

Stimulusdriven uppmärksamhet är den som drar vår uppmärksamhet till något nytt i vår 

omgivning (plötsliga ljud, personer som plötsligt dyker upp i vårt synfält etc.). Kontrollerad 

uppmärksamhet är den uppmärksamhet som vi själva har kontroll över när vi genomför en viss 

uppgift. Det har visat sig vara den kontrollerade uppmärksamheten som påverkat arbetsminnet 

mest. (Klingberg 2011) 

 

Koncentrationsförmågan och Arbetsminnets samverkan 

 

Michael Kane (ur Klingberg 2011) har gjort en undersökning där han ville veta hur elevernas 

koncentrationskurva ser ut under en skoldag. Anledning till detta var att han ville veta varför 

vissa elever ofta sitter och dagdrömmer under lektionerna. Han fann att elever med sämre 

arbetsminne oftare dagdrömde än elever med ett gott arbetsminne. Detta berodde på att när 

uppgifterna blev allt mer krävande och arbetsminnet behövde kopplas in kom elever med gott 

arbetsminne ihåg att de skulle koncentrera sig till skillnad från de elever med sämre 

arbetsminne, som istället började dagdrömma. (Klingberg 2011) 

 

Stress 

 

Stress är också en faktor som har stor effekt på arbetsminnet, psykologerna John Leach och 

Rebecca Griffith (ur Klingberg 2011) har undersökt hur arbetsminnet påverkas av just stress. 

De har studerat hur arbetsminnet förändras hos fallskärmshoppare precis innan hoppet och 

direkt efter landningen, de jämförde sedan resultaten med hur deltagarna presterade i lugn och 

ro. Erfarna fallskärmshoppare som gjort mer än 40 hopp tidigare hade en nedsatt prestation med 

ungefär 30 % innan hoppet, men vid landningen var prestationen i princip densamma som när 

de gjorde testet i lugn och ro. Nybörjarna presterade ungefär 45 % sämre innan hoppet och väl 

nere på marken hade de fortfarande en 35 % lägre prestation i testet. Siffrorna visar alltså att 
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stress har en negativ effekt på arbetsminnet, men också att stressen till viss del går att träna bort. 

Klingberg (2011) menar att arbetsminnet även presterar sämre vid pressen som uppkommer när 

en individ ska hålla ett tal eller hålla en föreläsning. Arbetsminneskapaciteten visade sig i dessa 

situationer vara 10 % sämre än i normala förhållanden. En annan typ av stress som kan försämra 

prestationen är vilka förväntningar vi tror att andra personer har på vår egen prestation. D.v.s. 

när den som utför en viss uppgift tror att omgivningen har låga förväntningar på sig blir ofta 

prestationen lägre. (Klingberg 2011) 

 

Övningsstrategier 

 

En historisk syn på övning 

 

Joachim Quantz var en musiker som levde under 1700-talet. 1752 skrev han en traversflöjtskola 

som är välanvänd idag när dagens musiker tar sig an barockmusik. Men vad anser han om 

övning, skiljer det sig från dagens syn på övning?  

 

Quantz (2001[1985]) har i sin bok skrivit ett kapitel om hur nybörjare bör öva och där nämner 

han den motoriska medvetenheten som en viktig del i övningen. Eleven ska ha kontroll över 

sina rörelser vid instrumentet och vara noga med att inte öva in spänningar och onödiga rörelser. 

Han talar mycket om det rent speltekniska men inte så mycket om själva uttrycket. Han 

prioriterar istället att eleven spelar som det står i notbilden och att elever med fördel spelar 

musik som är så strikt och exakt noterad som möjligt. (Quantz 2001[1985]) 

 

Eleven bör också spela musik från många länder för att skaffa sig en stor musikalisk bredd och 

skaffa sig så många bra stycken som möjligt, samt helst undvika att spela musik av outbildade 

kompositörer. Detta tillsammans med att lyssna på allmänt accepterade verk kommer hjälpa 

eleven att i framtiden kunna skilja på bra och dålig musik. Dessutom bör eleven ta sånglektioner 

då detta kommer kunna föra hen från en amatör till en riktig musiker. Quantz (2001[1985]) 

säger att det inte finns några svar för hur mycket tid en elev bör lägga på sitt instrument. Med 

för mycket övning följer ofta skador och utmattning och med för lite övning går utvecklingen 

långsammare än nödvändigt. Han anser att ändå 2 timmar på morgonen och 2 timmar på 

eftermiddagen är en bra utgångspunkt. (Quantz 2001[1985]) 

 

En kompositörs reflektioner om övning 

 

Carl Nielsen (1991) har skrivit att undervisningen då tillägnade för mycket tid till tekniska 

färdigheter istället för att ge eleverna kunskaper om den goda musiken och att lära dem skilja 

mellan bra och dåliga intervall. Det gäller att inte förhasta sig och glömma bort att finna 

skönheten i varje intervall, här ligger instrumentalisterna mest risigt till då de med sitt tekniska 

försprång gentemot en sångare ofta avancerar i ett alltför tidigt stadium. Det gäller att känna 

och älska varje intervall innan du går vidare till nästa nivå. En rytm är å sin sida alltid något 

helt subjektivt, en metronom tjänar inget större syfte. Rytmen ska betraktas som en egen 

levande organism och kan jämföras med hur strömmarna i bäcken rör sig. (Nielsen 1991) 
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Det konstnärliga resultatets tre steg 

 

Börje Stålhammar (2009) anser att en musikutövare når det konstnärliga resultatet genom tre 

steg 

- Den inre föreställningen 

- Professionella och tekniska förverkligandet 

- Strävan efter att beröra människor, aktörer och publik 

 

Den inre föreställningen 

 

Den inre föreställningen påverkas av tidigare erfarenheter och upplevelser. Utan en inre 

föreställning riskerar musikern att framförandet blir osäkert. Den inre föreställningen behövs 

för att kunna ge musiken den riktning och karaktär som krävs för att framförandet ska verka 

trovärdigt. Musikern har dock ett ansvar inför verket och kompositören att alltid kritiskt granska 

sin inre föreställning. Den egna inre föreställningen måste möta verket i traditioner och vilka 

möjligheter samt begränsningar musikern själv står inför osv. (Stålhammar 2009)  

 

Även Bastian (1996) menar att ingenting ska spelas utan en musikalisk vision, vid skalövningar 

ska du ta vara på de linjer och ledtoner du kan hitta och uttrycka dem. Det krävs en inre 

föreställning om hur stycket ska förmedlas och det är först när denna inre föreställning 

samverkar med det klingande resultatet som musikern kan leverera en så stark upplevelse som 

möjligt till publiken. Detta ställer stora krav på en musiker, det yttre örat måste vara så pass 

tränat att det kan lyssna och utvärdera det som spelas, samtidigt som det inte får stjäla fokus 

från den inre visionen. (Bastian 1996) 

Professionella och tekniska förverkligandet 

 

När det gäller förverkligandet måste musikern vara lyhörd för det som spelas och inte blint lita 

till sin inre föreställning, denna ska enbart ligga till grund men måste allt som oftast modifieras 

under framförandet. Det gäller alltså i det här stadiet att reflektera och analysera, när det är gjort 

ska man spela igen och sedan jämföra med den första inre föreställningen. (Stålhammar 2009) 

Strävan efter att beröra människor, aktörer och publik 

 

För att kunna beröra en publik måste musikern ta in musiken och göra den till sin egen, musiken 

måste alltså få ett eget personligt värde hos den som framför verket. Samtidigt gäller det att få 

till en helhetskänsla och en stämning som publiken kan ta del av och som känns genuin från 

musikerns sida. (Stålhammar 2009) 

 

Höger och vänster hjärnhalva 

 

Den högra hjärnhalvan anses vara den ”musikaliska” och den vänstra är den logiska, vilket är 

en liten förenklad bild av sanningen. Vid undersökningar om att komma ihåg en melodi har det 

visat sig att den vänstra hjärnhalvan är mer aktiverad än den högra hos individer som studerat 

musik jämfört med individer som inte studerat musik. Det innebär alltså att musiken inte enbart 

sitter i den högra hjärnhalvan utan de samarbetar, men det visar också att ju mer teoretiska 

kunskaper en individ har om musik desto mer aktiveras den vänstra hjärnhalvan. Eftersom vissa 

individer föredrar att göra kopplingar till den vänstra hjärnhalvan istället för den högra och tvärt 
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om innebär det att olika individer kräver olika ingångar till det de ska lära sig, vilket då borde 

göra att övningssituationen ser väldigt olika ut för olika individer. (Schenck 2006) 

 

 

 

Varifrån kommer motivationen? 

 

Det är en sak att lägga upp ett övningsschema och en annan att genomföra det. Motivation är 

en viktig byggsten i övandet eftersom utan denna är risken stor att övningen inte blir av alls, 

och ytterligare en följd kan bli att den utövande helt enkelt tappar lusten att över huvud taget 

fortsätta spela. I ung ålder är det föräldrarna som bidrar till den största motivationen, 

uppmuntrande feedback från föräldrarna stärker elevernas motivation och gör hela processen 

roligare. Dock finns en fara i att vissa föräldrar är lite för angelägna om sina barns framgångar 

och driver dem för hårt vilket ofta får konsekvensen att glädjen i musiken försvinner och efter 

några år hoppar eleverna av. Läraren har också en stor inverkan på motivationen, en 

undersökning visade att en lärare som får eleverna att känna sig duktiga och framgångsrika 

ökade elevernas motivation. Vid lägre åldrar kopplar eleverna ofta ihop sina känslor för läraren 

med sina känslor för instrumentet, detta sker upp till runt ca: 10 års ålder. När eleverna sedan 

blir äldre är det i större utsträckning vänner och umgängeskretsar som står för motivationen. 

(Lehmann, Sloboda & Woody 2006) 

 

Övningsrutiner 
  

Om valet att bli professionell musiker 

 

Musikeryrket är ett krävande karriärval och innan man bestämmer sig för att bli musiker bör 

man göra sig medveten om att det kräver en stor personlig insats för att lyckas. Ruud (2002) 

menar att yrket kräver enormt mycket övningstid och innebär ofta en stor mental press i form 

av prestationsångest. Muskelskador är vanligt förekommande och den psykiska pressen från de 

egna prestationskraven och från omgivningen gör sig ofta påminda. När vi ser på musikeryrket 

genom dessa glasögon är det inte svårt att tänka sig att amatörmusiker har ett mer hälsosamt 

förhållningssätt till sitt eget musicerande. (Ruud 2002) 
 

En inblick i professionella musikers övningsrutiner och strategier 

 

Austern (2009) har undersökt vilka metoder orkestermusiker i en professionell orkester 

använder sig av i sitt eget lärande. Studien visar hur orkestermusiker disponerar sin tid i 

övningsrummet, och det visade på att det fanns flera olika sätt att angripa en ny stämma. En av 

musikerna angriper en ny stämma med att läsa igenom notbilden utan instrument, han brukar 

inte öva in dynamik etc. innan första repet. Han analyserar noterna och letar upp svåra passager 

vilka han övar, resten läser han in a-vista vid repet.  

 

Nästa musiker börjar sin instudering med att lyssna igenom hela stycket med partitur, detta för 

att enklare kunna finna musikaliska höjdpunkter i stycket och få en klarare bild över känsliga 

ställen. Han övar mycket på tekniska färdigheter och undviker att öva på stämman där den är 

enkel, han fokuserar enbart på de svåra passagerna. Resten av stämman läser han in utan 

instrumentet.  
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En tredje musiker började instuderingen med att läsa igenom notbladen lite snabbt utan 

instrument för att få en övergripande bild av tidsdisponeringen som kommer krävas. Efter detta 

läser hon sedan igenom en gång till men mer noggrant. Hon brukar försöka lyssna på 

inspelningar till moderna stycken eftersom det oftast går snabbare än att direkt försöka avkoda 

notbilden, i mer traditionell musik anser hon att en genomlyssning inte behövs. Hon övar noga 

in nyanser i musiken eftersom detta får konsekvenser för stråkföringen.  

 

En av musikerna hade en fastlagd tid varje kväll då han övade eftersom detta gjorde det lättare 

att hålla fokus i övningen och få den mer effektiv. Han ägnade mycket tid på att öva avspänning, 

skalor och klang. Hans fokus i instuderingen skiftar mycket beroende av vilken musik som 

spelas.  

 

Den sista musikern planerar sin övning för varje vecka. När han ska börja instuderingen av 

något nytt brukar han först bläddra igenom noterna (även han gör detta utan instrument) för att 

få sig en uppfattning av hur mycket tid han kommer behöva lägga på instudering nästkommande 

vecka. Han anser att uppvärmningen är den viktigaste delen i övningspasset och ägnar mycket 

tid åt det. Ofta spelar han även in sig själv för att lyssna och analysera hur det låter då han tycker 

detta är svårt att få en uppfattning av under tiden han spelar. (Austern 2009) 

 

Kulturskolelevers övningsrutiner 

 

En annan uppsats som behandlar ämnet övningsrutiner är Per Ericssons (2013) uppsats, 

Undersökning av instrumentalelevers övande, som handlar om hur kulturskolelevers 

övningsrutiner ser ut. Ericsson (2013) har genom en enkätstudie undersökt hur 253 

kulturskolelever övar på sina instrument, undersökningen är inte bunden till en specifik 

instrumentgrupp utan representerar allt från elbas, till slagverk, sång, fiol osv. Det visar sig att 

eleverna som Ericsson (2013) undersökt övar olika mycket, dels beroende av vilken 

instrumentgrupp de tillhör och dels beroende av ålder (där de äldre eleverna övar mest). I 

studien spelar 65 stycken av eleverna gitarr och gitarristerna övar i genomsnitt 85 minuter per 

vecka. Dock ingår i den här sammanställningen elbas, elgitarr och akustisk gitarr under 

kategorin gitarr. När Ericsson (2013) jämför sitt material med Harald Jørgensens undersökning 

som han gjorde 1997 i Time for practising? Higher music students use of time for instrumental 

practising visar det sig att fenomenet kvarstår, vissa instrumentgrupper övar mer än andra. I 

båda fallen övar blåsinstrumentalister mindre än t.ex. gitarrister och pianister. Den största 

skillnaden mellan gitarrister och de grupper som har ett lägre genomsnitt i övningstid, är att 

gitarristerna har en stor spridning i övningstid mellan den som övar mest och den som övar 

minst. De gitarrister som övar mest ägnar mer än 400min/vecka, vilket motsvarar ca: 1h/dag, 

medan de som övar minst ägnar mindre än 30min/vecka (Ericsson 2013).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att förstå hur elever på kulturskola i åldern 15-20 år övar. Läsaren kommer 

få en inblick i vilka övningsrutiner eleverna har och ges en uppfattning om vilka tankar och 

idéer som finns kring övning. Jag ska genom intervjuer försöka förstå hur eleverna övar och 

hur deras övningsrutiner ser ut och sedan jämföra detta med litteratur/teorier som finns kring 

hur vi bör öva. Hur mycket påverkar läraren övningen och bör vetskapen om detta finnas med 

i lektionsplaneringen?  

 

 

Frågeställningar 
 

- Vilka övningsstrategier använder sig eleverna av? 

 

- Vad motiverar eleverna till att öva? 

 

- Hur kan vetskapen om elevernas övningsrutiner påverka lärarens undervisning?  
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METOD OCH MATERIAL 
 

Urval 
 

Mitt urval hade jag från början byggt på att det skulle bestå av 4-6 klassiska gitarrelever vid 

kulturskola och att dessa elever inte ska studera för samma lärare utan det ska finnas minst 2 

lärare representerade. Dessa lärare hade jag sökt på olika orter och jag fick ganska snabbt tag i 

en lärare men de övriga var svårare att få kontakt med. Detta resulterade tillslut i att jag bad den 

lärare jag fått svar från om ytterligare några elever. Han hjälpte till med detta och hade tillfrågat 

elever som studerar för andra lärarkollegor. 

 

Det hela resulterade i att jag nu fick totalt sex elever som studerar för tre olika lärare på en 

kulturskola i en medelstor svensk stad. Eleverna är i åldern 15-18 år, de yngsta går alltså i 

nionde klass och den äldsta representanten studerar sista året på gymnasiet. Det var min kontakt 

som fick agera förmedlare och ta kontakt med de elever han ansåg skulle passa för intervjun. 

Detta resulterade att en av eleverna studerar på musikestetiska programmet, två elever studerar 

på s.k. f-linje (dessa elever är oftast de flitigaste eleverna och får därför lite mer 

musikundervisning än övriga kulturskolelever) och de övriga tre studerar som vanliga 

kulturskolelever.  

 

Metod 
 

Jag har valt att utföra min undersökning med kvalitativa intervjustudier. Repstad (2007) 

förklarar att en kvalitativ undersökning ger ett material som till större del består av text och är 

på så vis att föredra om forskningen handlar om att beskriva ett fenomen. En stor fördel med 

kvalitativa intervjuer i min undersökning är att frågorna kan omformuleras i stunden vilket gör 

att de då kan anpassas efter individen och förhoppningsvis ge bredare och mer utvecklade svar 

än t.ex. frågorna i en enkätstudie skulle ge, där de skrivna frågorna står fast.  

 

Intervjuerna har jag genomfört på kulturskolan i ett av undervisningsrummen, vilket eleverna 

gick till före eller efter sin respektive gitarrlektion. Vid intervjuerna satt jag mittemot eleven 

jag intervjuade, bredvid oss fanns ett bord där jag placerade diktafonen och en kopia av frågorna 

jag skulle ställa. Min kontaktperson befann sig i rummet intill och hjälpte mig och eleverna att 

finna varandra. Tanken med att genomföra intervjuerna intill min kontakts rum beror dels på 

att det inte blir så långt avstånd att gå för mina informanter, samtidigt som det förhoppningsvis 

inger ytterligare trygghet inför intervjusituationen som var lite främmande för de flesta. 

Samtliga deltagare hade spelat gitarr i minst 5 år, en av deltagarna hade dock enbart studerat 

för lärare i 3 år. Rummet där intervjuerna genomfördes var inte ett bekant rum för eleverna, då 

det i första hand var en undervisningssal för flöjtelever. Jag upplevde att alla eleverna var 

positivt inställda till studien och de tyckte det var roligt att dela med sig av sina egna kunskaper 

och erfarenheter i ämnet.  

 

 

Innan jag startade intervjun gick jag igenom vad det är för typ av undersökning och att den ska 

mynna ut i en uppsats vid terminens slut. Jag förklarade att det är frivilligt deltagande och att 

de har chans att ändra sig och dra sig ur när de vill, vilket jag förtydligade genom att förklara 

att det gäller både under intervjun och ända till uppsatsen skickas in till examinator. Jag 
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förklarade också att de skulle få fingerade namn och att de inte ska kunna kopplas till uppsatsen. 

Sedan frågade jag om lov att spela in samtalet på en diktafon, vilket alla gav sitt samtyckte till. 

 

Intervjuerna varade i ungefär 10-15 minuter, viket jag anser räckte för att besvara de frågor jag 

ställt. Under intervjuerna utgick jag från några på förhand utarbetade frågor. Frågorna finns 

bifogade som bilaga 1 i uppsatsen. Frågorna hade jag arbetat ut tillsammans med min 

handledare och var tänkta att vara relativt öppna. Jag valde också att fråga hur de upplever andra 

ämnen än instrumentlektionerna, detta för att kunna jämföra och se om det finns några likheter 

eller skillnader mellan de olika ämnena. 

 

För att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet utformat i sin rapport God 

forskningssed (Hermerén 2011) har jag valt att förse informanterna med fingerade namn. I 

rapporten kan man läsa att informanterna inte ska utsättas för skada eller risker och de ska också 

vara anonyma. För att ytterligare säkerställa informanternas anonymitet har jag dessutom valt 

att inte avslöja i vilken stad intervjuerna ägt rum, då jag anser att detta inte har någon större 

inverkan på slutresultatet. De fick också, som jag nämnde ovan, möjlighet att dra sig ur studien 

när de vill fram till dess att uppsatsen ska publiceras. Detta kunde de göra dels direkt till mig 

via mail eller till min kontakt.  
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RESULTAT 

 

Resultatpresentation 
 

Anders 

 

Anders är 18 år gammal och har spelat gitarr i ungefär 6 år. Han går för tillfället på ett 

musikestetiskt program, men ser inte att han i framtiden kommer att hålla på med musik på en 

professionell nivå. Han kommer däremot att musicera på en hobbynivå. På fritiden spelar han 

även i rockband och säger att det främst är där hans musikutövande kommer att finnas i 

framtiden. 

 

Jag frågade honom hur han vill att en lektion ska läggas upp i ett vanligt teoretiskt ämne (ex. 

matte, naturkunskap etc.) i skolan för att han på ett så bra sätt som möjligt ska komma ihåg och 

förstå det nya området. På det svarade han att han inte lär sig genom att bara lyssna på någon 

som står och pratar ”jag måste läsa i alla fall, jag kan inte bara lyssna. Jag har svårt för det. 

Kollar jag på film måste jag se också, jag kan inte bara lyssna på vad de säger”. Han vill helst 

att lektionen ska byggas från grunden, att läraren ger en övergripande bild och inte går in på 

djupet från start. Han vill gärna ha en lärobok att följa som har ett tydligt upplägg så att han kan 

se vad som kommer att hända härnäst.  

 

Vi kommer sedan in på musikämnet och där dyker gehör och musikläran upp som exempel. 

Anders förklarar att han skulle vilja ändra på vissa saker i undervisningsformen för det ämnet. 

Han vill kunna koppla det teoretiska till något praktiskt och menar då att han vill kunna se 

konkreta exempel på hur han kan koppla teorin till sitt instrument. Han säger: ”har vi jobbat 

med rytmer så har vi suttit och klappat och sådär. Men jag menar att man skulle göra det 

tillsammans med sina instrumentlektioner”. Han talar om att det ofta blir allt för abstrakt när de 

enbart lär sig teorin utan att få en praktisk koppling till hur den kan användas. Han ger ett 

exempel från när han undervisades i septim-ackordens uppbyggnad och tillämpning ”när man 

håller på med 7-ackord och massa såna där grejer då förstod man nånting på pappret men inte i 

praktiken”.  

 

När Anders övar vill han helst ha lugn och ro i sin omgivning, han medger att det även går att 

öva när det inte är lugnt, men det är inget han föredrar ”det är skönt om man kan sitta och tänka 

för sig själv”. Ännu en orsak är att han lättare kan ge utlopp för sina känslor, framförallt när det 

går trögt i övningsrummet ”ibland går det inte alltid som man vill heller och då vill man ju säga 

det högt [skratt]”. Anders erkänner att han för tillfället inte övar så mycket och att det inte är 

helt ovanligt att han inte övar alls mellan lektionerna. Han brukar försöka öva minst ett pass 

mellan gitarrlektionerna och när han övar brukar ett pass vara ungefär 20-30 minuter.  

 

Anders övar olika mycket beroende på vilken läxa han har fått, ibland behöver läxan inte så 

mycket jobb hemma och då övar han mindre på den. Målet han satt upp med sin övning är att 

kunna spela hela låten utan att några tekniska hinder står i vägen. När han övar sitter han med 

läxorna han har fått och spelar oftast inte på något annat. Här gör han dock en skillnad mellan 

elgitarr och klassisk gitarr, elgitarr spelar han på eget bevåg och övar därmed på andra saker 

vilka han inte räknade in i vårt samtal om övning. Vad beträffar klassisk gitarr lägger han upp 

övningen på så vis att han börjar med en genomspelning för att se vad han behöver öva på, 

sedan väljer han ut vissa partier som han övar och efter ett tag sätter ihop det med resten. När 
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han övar elgitarr spelar han både låtar och teknikövningar, där teknikövningar är något som han 

säger att han saknar när han spelar klassisk gitarr.  

 

Anders menar att ett stycke aldrig blir ”klart”. Det finns alltid saker som kan förbättras. Däremot 

började han prata mycket om ”rätt” och ”fel” när han spelar. Ibland medger han att han får en 

känsla av att ett stycke inte är klart trots att han känner att han inte spelar ”fel”. Att inte spela 

”fel” anser han är viktigast i svåra partier när han spelar, om det skulle bli ”fel” i ett enklare 

parti gör det inte lika mycket ”det är dom svåra sakerna man vill uppnå”. Han menar också på 

att det är lättare att hänga upp sig på ”fel” som dyker upp när han spelar än att ta tillvara på alla 

”rätt” han gör som gitarrist. 

 

Anton 

 

Anton är 16 år och studerar sitt första år på gymnasiet, han har spelat gitarr i 8 år och innan det 

spelade han lite trummor. Anledningen till att Anton började spela gitarr var för att hans 

storebror spelade innan honom, vilket gjorde att Anton också ville lära sig spela ”jag vill också 

kunna det och bli bättre än sin bror då”. Det var alltså en blandning av tävlingsinstinkt mot och 

inspiration från sin bror som gjorde att Anton började intressera sig för gitarr, numer spelar han 

däremot för att det är kul och han känner sig trygg i det han gör. 

 

När Anton ska lära sig ett nytt teoretiskt ämne vill han att läraren ska ha en genomgång om 

ämnet och att eleverna sedan får tillfälle att sitta och diskutera i små grupper, där de får chansen 

att reflektera över ämnet och hur de andra förstått det. När det gäller musik anser Anton att det 

är skillnad. Han säger att det blir mycket mer arbete och att tiden med lärare då blir viktig. ”det 

blir lite annorlunda för man får ju sitta och nöta tills man klarar det” säger han och syftar till 

den egna övningen. 

 

Anton tycker inte att omgivningen spelar någon större roll när han övar, han sitter gärna på 

något mjukt ställe (ex. soffa eller säng) med ett bord där han kan lägga fram sina noter. Han 

störs inte alls av oljud i omgivningen och förklarar det med att: ”Man är inne i sin värld liksom”. 

Han menar att det snarare kan bli ett eget övningsmoment, att koppla bort omgivningen 

eftersom det oftast inte är helt tyst och lugnt under en konsert.  

 

När han övar brukar Anton inleda med en uppvärmning där han spelar något som han kan från 

tidigare. Ibland letar han upp någon ny låt som han gillar och spelar på den tills han är nöjd, 

sedan är det dags att börja med stycket han ska jobba på djupet med. Då spelar han igenom 

stycket för att sedan analysera vad han vill ändra på och var det blev ”fel”. De ställen han vill 

ändra på spelar han sedan om och om igen tills det sitter. Han brukar öva ungefär en timma om 

dagen men säger att det skiftar, däremot brukar det bli mer på helgerna för då anser han sig ha 

mer tid till övandet. 

 

När han ska studera in ett nytt stycke brukar Anton börja med att först göra några 

genomlyssningar så han får en bild av hur det ska låta, när han gjort det brukar han spela igenom 

stycket lite långsamt för att se till att han får alla fingrar på rätt plats. Sedan delar han upp 

stycket i mindre bitar och övar bitarna var för sig och sätter sedan ihop. Tidigare övade han 

oftast genom att spela låten/stycket om och om igen men numer föredrar han att spela korta 

delar och sätta ihop ”tar man kortare bitar då liksom kan man lära det sig mycket fortare”, han 

brukar dock blanda detta med att spela igenom hela stycket.  
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Anton anser att ett stycke aldrig blir färdigt. Han talar mycket om att spela ”rätt” och att använda 

dynamik och menar på att även om alla tonerna spelas på rätt ställe tappar man lätt fokus på 

dynamiken, när man sedan försöker korrigera dynamiken brukar det komma en och annan felton 

istället. Han menar på att det aldrig går att spela ett stycke helt perfekt eftersom så fort vi ändrar 

fokus från en detalj i spelet försvinner det från en annan och det medför att vissa smådetaljer 

kommer bli sämre än andra. Ett stycke är dock: ”konsertklart […] när allting sitter”. Då menar 

han i första hand tonerna men tycker också att det ska finnas en dynamisk idé med i musiken.  

 

Anton säger att han nästan uteslutande spelar efter noter både i övningsrummet och på konsert, 

i vissa undantagsfall har han spelat utan noter men det hör till ovanligheterna. Noterna tillför 

en slags trygghet, genom dem kan han hela tiden kontrollera huruvida han spelar rätt eller fel.  

 

Anna 

 

Anna är 15 år och går i nionde klass i grundskolan, hon har spelat gitarr i ca 5 år. Anna tar även 

lektioner i sång och säger att gitarrspelet främst är till för att hon vill lära sig ackompanjera sig 

själv, men även för att det är en kul fritidssyssla. Hon nämner även ensemblen som något extra 

roligt i sitt musicerande. Hon säger att hon spelar och övar: ”för min egen skull. Annars skulle 

jag inte göra det” och verkar inte känna av någon press från omvärlden att prestera. 

 

När hon ska lära sig något nytt i ett teoretiskt ämne i skolan vill hon helst att läraren börjar med 

en liten föreläsning och sedan skriver ned det de gått igenom ”så att man kan titta på det sen 

och komma ihåg”. På så vis har hon fått en förförståelse till det som skrivits och helst ska läraren 

dessutom sammanfatta sina anteckningar.  

 

Hon övar gitarr ungefär 2-3 pass i veckan och längden på passen brukar skifta och förklarar det 

med att ”när jag väl sitter och övar så övar jag ju tills jag känner mig nöjd”. Hon brukar oftast 

sitta på sitt rum vid skrivbordet när hon övar och tycker inte alls om att bli störd i sitt övande 

utan vill ha lugn och ro från omgivningen. Anna har ingen särskild tidpunkt när hon helst övar 

utan det sker när tiden finns och andan faller på, sång övar hon däremot mycket mer ”men 

sången går jag ju runt och sjunger hela dagarna”.  

 

Hon har inget direkt uppvärmningspass som hon spelar men ibland spelar hon på gamla läxor. 

Anna brukar öva in nya stycken i delar, hon spelar först en del till hon kan den och sedan bygger 

på med en del till. När hon kan båda sätter hon ihop dem och fortsätter med nästa del tills hon 

kommit igenom hela stycket. Tidigare har hon prövat att spela hela stycket utan att dela in det 

i mindre bitar, hon ändrade sin metod därför att hon upplevde att när hon ”kört hela bara direkt 

och liksom stakat mig fram, men då kommer jag inte ihåg från början sen”. 

 

För att ett stycke ska kännas konsertklart vill Anna känna att det flyter, alltså inga onödiga stopp 

eller hack i musiken. Hon brukar alltid ta med sig noterna upp på scenen oavsett om hon kan 

ett stycke utantill eller inte ”fast jag inte tittar på det är det skönt och ha papper”. Hon brukar 

även ta med noter på de stycken eller låtar som hon fått lära sig och övat på utantill därför att 

det ger henne en extra trygghet på scen.  
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Amanda 

 

Amanda är 15 år och går i nionde klass, hon har spelat gitarr i ungefär 5 år och förutom det tar 

hon dessutom lektioner i sång och piano. I framtiden skulle hon vilja bli sångpedagog och ser 

gitarren som ett bra hjälpmedel vid ackompanjemang. Anledningen till att hon spelar är att hon 

brinner för det och för att musiken är något som hjälper henne när hon känner sig nere, hon 

säger: ”om man är på dåligt humör kan man spela och då blir jag glad”.  

 

När hon ska lära sig ett nytt område i ett teoretiskt ämne i skolan vill hon helst delta själv, hon 

vill prova det tillsammans med läraren. Hon känner inte att hon lär sig lika effektivt om hon ska 

sitta tyst för sig själv och läsa sig till kunskaperna. Hon säger att det är viktigt: ”att man är med 

och får försöka liksom och prova på nya saker, för det fastnar bättre än om man bara sitter och, 

asså, läser i en bok”.  

 

Amanda sitter oftast hemma på golvet när hon övar gitarr och tycker inte att omgivningen har 

någon större påverkan på hennes övning, men om hon får välja ska det helst vara lugnt. Hon 

brukar öva direkt när hon kommer hem från skolan och övar ungefär varje dag. Hur länge ett 

övningspass kan hålla på varierar, det beror på hur mycket tid hon har till förfogande ”det är 

lite olika hur mycket tid man har och sådär, men jag kan hålla på hur länge som helst. Har jag 

tid så, ja, då fortsätter jag”.  

 

Under ett övningspass brukar Amanda ta de låtar eller stycken hon ska arbeta med och öva dem 

först i ett långsamt tempo och sedan öka. När hon däremot börjar från början med en låt eller 

ett stycke säger Amanda att hon brukar gå igenom och spela några takter åt gången, långsamt. 

När det känns som hon kan det sätter hon sedan ihop allt och spelar hela låten eller stycket från 

början till slut, även här spelar hon långsamt innan hon senare ökar tempot lite. Hon menar att 

hon hämtat idén från gitarrlektionerna och säger: ”Det är ju så lite vi gör på lektionerna också, 

man kör lite i taget och då blir det att man gör så hemma också”.  

 

Innan hon ska spela upp en låt eller ett stycke på konsert vill Amanda kunna spela det i ett högre 

tempo än det som ska spelas på konserten. Hennes mål är också att kunna spela utantill, vilket 

hon motiverar med att hon tycker det ser mer professionellt ut. Hon säger: ”Det är inget fel att 

ha noter när man spelar på en konsert, men alltså sen när man spelar, det ser ju bra ut också om 

man kör utan, det ser ju lite såhär proffsigt ut”. 

 

Agnes 

 

Agnes är 15 år och går i nionde klass, hon har spelat gitarr i ungefär 5 år och innan dess spelade 

hon lite flöjt. Hon spelar gitarr främst för att det är kul och för att hon fascineras av alla 

möjligheter som finns med instrumentet, t.ex. att hon inte är låst vid att enbart spela melodier 

utan att hon kan spela flera stämmor samtidigt och dessutom ackompanjera andra. Hon påpekar 

även att gitarr är ett oerhört vackert instrument att lyssna till, men främsta orsaken är att hon 

tycker det är kul som motiverar henne mest till övningen. 

 

Agnes anser att det är oftast bilder som stannar kvar i minnet. Hon vill därför få kunskapen 

illustrerad för sig när det gäller teoretiska ämnen. 
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När hon övar brukar Agnes oftast sitta hemma men ibland sitter hon på kulturskolan. Hon 

försöker öva varje dag men medger att det inte alltid finns tid till det. Ett övningspass brukar 

variera mellan 20-30 minuter. Hon vill helst ha det lugnt i omgivningen och brukar för det mesta 

stänga dörren om sig när hon övar. Agnes beskriver inte några särskilda övningar till 

uppvärmningen men hon brukar däremot leta fram låtar på internet som hon blandar in i 

övningspasset. Hon tycker övningen går som bäst direkt efter gitarrlektionen, ”för då är man 

lite speedad”.  

 

När hon ska lära sig ett nytt stycke eller en ny låt brukar Agnes börja med att spela igenom hela 

en gång. När hon gjort det brukar hon plocka ut mindre delar av stycket som hon vill öva extra 

på och öva dessa separat, när hon gjort det ett tag spelar hon sedan igenom hela stycket igen för 

att få en helhetsbild av de separata delarna. Hon säger att hon börjar med A-delen och går sedan 

över till B-delen. Det innebär att hon: ”Övar in små bitar i taget”.  

 

Agnes brukar nästan uteslutande spela efter noter, både i övningsrummet och under ett 

framträdande på konsert. Hon ger ingen djupare förklaring till varför utan det verkar vara en 

rutin hon fått, hon säger dock att det finns några stycken och låtar hon kan spela utantill. Trots 

att hon alltid övar med noter säger hon att ett stycke eller en låt känns färdig när den sitter 

nästintill utantill och att hon känner i handen hur hon ska spela det och säger: ”jag kan nästan 

känna innan jag ser noterna, utan ja vet ungefär hur greppet ska vara”.  

 

Antonia 

 

Antonia är 17 år och studerar andra året på ett gymnasium med inriktning mot teknik och natur. 

Hon har spelat gitarr i ungefär 7 år men har inte tagit lektioner i mer än 3 år, hon sjunger även 

och spelar piano. Motivationen finner hon hos sig själv då hon vill bevisa för sig själv att hon 

kan och hon vill hela tiden prestera bättre. Hennes favoritinstrument att utöva är gitarr och sång 

och hon har funderat på att söka vidare till folkhögskola men har inte bestämt sig ännu. Hon är 

inte helt säker på om hon vågar satsa helt på att bli musiker.  

 

I teoretiska ämnen vill Antonia ha en kort genomgång och sedan helst se den nya kunskapen 

användas i praktiken, och gärna använda den själv i praktiken då det är möjligt. Hon anser att 

det är viktigt att få ta del av kunskapen och bakgrunden till den men det är minst lika viktigt att 

få se hur den kan användas. 

 

När hon övar brukar Antonia för det mesta sitta på golvet i sitt rum. Hon lägger fram alla noter 

på det hon vill spela och gör gitarrerna (stålsträngad och nylonsträngad) lättillgängliga, då hon 

inte vill behöva göra en paus i övandet för att hon måste leta fram nästa notpapper/instrument. 

I övningspassen brukar hon oftast spela på stycken och låtar som påminner om varandra, om 

hon t.ex. börjar spela en Singer/Songwriter-låt på den stålsträngade gitarren brukar också resten 

av övningspasset bestå av den musiken. Hon har inget specifikt uppvärmningspass som hon 

spelar, men om hon får en läxa som påminner om något hon spelat tidigare brukar hon spela 

det gamla också. 

 

Antonia brukar öva varje dag och under veckodagarna brukar det vara ungefär 30-60 min/dag, 

under helgerna blir det ofta mer. Vilken tid på dagen hon övar spelar inte någon större roll, men 

att öva på morgonen kan göra att hon tappar lusten att gå till skolan till förmån för gitarren. Hon 

vill sitta ensam och helst ska det vara lugnt i omgivningen när hon övar, gärna städat också så 

det är ordning och reda i omgivningen. 
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När hon ska studera in ett nytt stycke brukar Antonia börja med att spela det från början och 

öva de ställen där hon märker att det är svårt. Dessa ställen övar hon på några gånger till dess 

att hon kan spela dem och sedan fortsätter hon. Denna metod följer hon för det mesta när hon 

får tabulatur att spela efter, men hon säger sig vara svagare som notläsare och då ser upplägget 

något annorlunda ut. När hon ska lära sig efter noter tar hon och delar in stycket i kortare delar 

och övar dessa till det att hon kan dem och sedan sätter hon ihop det. Antonia vill helst kunna 

ett stycke utantill när hon ska spela det på konsert, hon spelar alltid med noter oavsett om hon 

kan det utantill eller inte, men hon motiverar utantillinlärningen med ”att man kan spela den 

[musiken] utan att fokusera på själva tonerna utan på mer känslan”. Hon anser att det är viktigt 

att kunna framföra musiken så det låter bra och kan hon stycket utantill är det enklare att nå det 

målet. Noterna följer med hela processen i övningsrummet och på konserten oavsett om hon 

kan spela det utantill eller inte, detta för att hon känner en extra trygghet när hon har noterna 

med sig på scen. 

 

Resultatanalys 

 

Resultatanalysen har jag valt att lägga upp enligt följande modell. Först ge en kort 

sammanfattning av hur eleverna svarat på intervjufrågorna, sedan ska svaren kopplas samman 

med bakgrundslitteraturen. Jag har valt att dela in Resultatanalysen utifrån teman: Teknik, 

Instudering, Inlärning i en klassrumsmiljö, Övningspasset och slutligen Ett ”klart” stycke. Det 

kan vara bra att veta vilken musikalisk bakgrund eleverna har och därför har jag sammanfattat 

denna innan analysen. 

 

Sammanfattning av elevernas musikaliska bakgrund 

 

Samtliga deltagare har spelat gitarr i minst 5 års tid, dock har en av deltagarna enbart studerat 

för en lärare på kulturskola i 3 år. Ingen av deltagarna säger sig arbeta för att bli musiker på 

heltid, två av dem, Anton och Antonia, medger dock att de har funderat i de banorna. En av 

deltagarna, Amanda, säger att hon vill bli sångpedagog i framtiden.  

 

Teknik 

 

Ingen av deltagarna nämner specifika teknikövningar när de beskriver sina övningspass. Anders 

säger sig till och med sakna sådana. Han säger dock att han övar speciella teknikövningar när 

han spelar elgitarr men att han inte har några för klassisk gitarr. När det gäller teknik kan det 

finnas med tekniska övningar i de styckena eleverna fått i läxa, utan att de själva reflekterat 

över detta. De som säger sig stanna upp och öva de svåra partierna i ett stycke har även i och 

med detta plockat fram små teknikövningar som de övar på och blir sålunda bättre på dessa 

fingerkombinationer. Endast en av deltagarna säger sig värma upp, men när vi samtalat kring 

övning visar det sig att många av de andra deltagarna ofta spelar gamla stycken eller letar upp 

någon låt på internet. Vilket kan betraktas som uppvärmning utan att de själva är medvetna om 

detta. 

 

Enligt Schmidt & Lee (2005) krävs det en visuell återkoppling när en förflyttning ska övas in, 

något som eleverna inte kan göra om de sitter och hela tiden tittar in i notbilden. För att följa 

modellen av Schmidt & Lee (2005) kräver varje nytt stycke några månaders arbete, kanske år. 

Denna process kan dock gå snabbare för varje nytt stycke man lär sig, eftersom det finns 

återkommande mönster och rörelser i olika stycken och låtar som gör att vissa rörelser och 
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mönster kommer att bli automatiserade förr eller senare. En annan aspekt som talar för specifika 

teknikövningar är att det är svårt att hålla full koncentration på flera saker samtidigt. När 

eleverna spelar något nytt efter ett notpapper innebär det att koncentrationen ska täcka upp 

många fält: dels ska de avkoda notbilden med korrekta rytmer och toner, de ska spela rätt toner 

med rätt fingrar, pulsen ska hållas etc. Här blir det en motsättning mellan elevernas första 

instuderingsfas och vad Schmidt & Lee (2005) skriver om att öva in rörelser, då de menar att 

vi som musiker inte bör lägga fokus på för många olika moment samtidigt utan helst ska fokus 

ligga på ett moment.  

 

Att eleverna i föreliggande studie inte i någon större utsträckning använder sig av 

teknikövningar kan bero på att de aldrig introducerats till dessa. De vet helt enkelt inte om att 

det finns, eller så saknar de kunskap om hur de förvärvar sig sådana övningar. Det krävs alltså 

att någon i elevernas omgivning berättar för dem om dessa övningar, men det krävs också ett 

visat intresse från elevernas sida därför att om en omotiverad elev ges en sådan övning kommer 

utvecklingen inte ge så stor effekt som önskat. Teknikövningar ses ofta som ett eget moment i 

övningen, vilket gör att det tar upp övningstid. Eleverna har inte obegränsat med tid, många av 

dem nämner att de övar så fort de har tid vilket tyder på en saknad av denna vara. Detta gör att 

de i övningen måste prioritera vilka moment som ska ingå och få mest fokus, kanske till och 

med utesluta vissa moment (såsom teknikövningar). En annan aspekt är att teknikövningar helst 

ska vara så allmängiltiga som möjligt, dvs. att de ska kunna användas i så många stycken som 

möjligt, inte bara i ett. Detta kan göra att övningarna ofta kan upplevas som omusikaliska och 

enformiga, vilket kan göra att eleverna upplever dem som trista och utesluter övningarna till 

förmån för andra moment som är roligare.  

 

Konsekvenserna av att eleverna inte har teknikövningar kan vara att processen när de ska lära 

sig ett nytt stycke eller en ny låt tar längre tid, eftersom de inte har några automatiserade 

rörelser. Automatiseringen kommer antagligen att ta längre tid eftersom det finns många fler 

mönster som övas samtidigt, och det tillkommer en lång transportsträcka mellan de upprepade 

mönstren som finns. Om eleverna istället skulle spela teknikövningarna skulle de öva mer 

effektivt på de mönster som ska läras in och de kommer snabbare nå det automatiserade stadiet. 

Nästa gång eleven ser samma mönster sitter det automatiskt och de behöver inte lägga någon 

tid i instuderingen av det mönstret. Övningen ska dock alltid födas ur lust och glädje och om 

teknikövningar ses som ett trist och påtvingat moment i övningen kan det störa elevens 

motivation. En konsekvens av detta kan då bli att eleven så småningom även kopplar dessa 

känslor till instrumentet och gör att eleven övar mindre. Sålunda bör övningen anpassas till 

individen som Lif (1998) skriver. 

 

Instudering 

 

Här har deltagarna lite olika strategier, Anders och Agnes brukar spela igenom hela stycket och 

sedan öva på de ställen där de tyckte det var svårt. Anders brukar dessutom disponera tiden på 

övningspassen utifrån svårighetsgrad på stycket och om det finns en stundande konsert. Anton 

börjar oftast med att försöka få tag i en inspelning av musiken han ska spela och lyssna några 

gånger innan han själva börjar spela. När han sedan spelar börjar han med att spela genom hela 

stycket långsamt och se till att sätta rätt finger på rätt plats, sedan gör han som Anna och delar 

upp stycket i mindre delar och övar dessa för att sedan sätta ihop igen. Amanda gör också så att 

hon spelar några takter i taget, men hon säger specifikt att hon spelar det långsamt innan hon 

sen ökar tempot. Antonia säger att hon använder olika metoder beroende av vad det är för typ 

av stycke som ska övas in, när hon spelar efter tabulatur brukar hon öva som Anders och Agnes, 

när hon spelar efter traditionella noter brukar hon göra likt Anna och Anton. 



21 
 

 

Instuderingsstrategierna som eleverna har liknar de strategier som musikerna i Austerns (2009) 

undersökning, den största skillnaden är att musikerna som Austern (2009) nämner börjar sin 

instudering med att läsa genom noterna utan instrumentet. Varför eleverna inte börjar sin 

instudering på detta vis kan bero på att det är alltför abstrakt och ligger på en nivå som eleverna 

inte uppnått ännu. Om vi ser till Antonia, som säger sig använda olika metoder för instudering 

beroende av vilken typ av noter hon får. Eftersom hon själv angav att en av anledningarna till 

dessa olika sätt att studera in beror på att hon är en svagare notläsare av traditionella noter än 

tabulatur, visar det på att valet av instudering kanske inte alltid är ett fritt val. Alla metoder 

kräver sin kompetens och valen måste då ske utifrån dessa krav samt utifrån hur individen lär 

sig. Orkestermusikerna har förmodligen programmerat in fler automatiserade rörelser och 

känner därmed igen fler mönster i notbilden än vad eleverna gör. Detta bidrar antagligen till att 

denna metod är mer åtråvärd för musikerna än eleverna, eftersom det inte kräver några 

muskelanspänningar utan de sparar sina krafter till de svåra partierna. Eleverna å andra sidan 

jobbar fortfarande med att automatisera rörelserna och måste sålunda öva detta med instrument. 

 

Nielsen (1991) önskar att musikerna stannar upp och lyssnar på musiken och tonföljderna för 

att få en djupare bild av det som ska spelas. Detta är något som eleverna saknar i sin instudering, 

Anton och Antonia nämner dock i intervjun att de vill göra mer av musiken än att bara spela 

rätt toner. Schenck (2006) menar att allt vi spelar programmeras in i hjärnan oavsett om vi vill 

det eller ej, vilket gör att vi redan i instuderingsfasen helst ska få med så många delar som 

möjligt. Det innebär alltså att det är viktigt att vi redan i instuderingsfasen har en tydlig 

föreställning av hur vi vill att verket ska framföras. Detta är något som Anton kanske är ute 

efter att skapa sig då han försöker hitta och lyssna på inspelningar av verket innan han börjar 

instuderingen vid instrumentet. Detta kan även gälla Antonia, då hon i intervjun menar att hon 

vill uttrycka något mer än enbart tonerna som finns angivna på pappret.  

 

Inlärning i en klassrumsmiljö 

 

Eleverna gav många olika förslag till hur en lärare ska genomföra en teoretisk lektion på bästa 

sätt. Anders säger att han måste läsa för att få bästa resultat i inlärningen, i musikteori är han 

också inne på att ämnet inte får vara alltför abstrakt utan det måste finnas en koppling till 

verkligheten. Han vill gärna att det ska finnas en planering så att han vet vad som kommer 

härnäst. Anton å andra sidan vill först ha en genomgång i ämnet och sedan sitta och diskutera 

det, detta för att han vill ha så många infallsvinklar som möjligt. Anna föredrar om läraren först 

håller en föreläsning i ämnet och sedan skriver ned det som sagts och slutligen gör en kort 

sammanfattning av hela området. Medan Agnes vill ha en illustration i form av bilder eller 

kanske koppla det till rörelser, något visuellt som inte är text. Antonia vill ha en kort genomgång 

för att inte tappa koncentrationen, sedan vill hon precis som Amanda se hur den nya kunskapen 

kan användas i praktiken, gärna använda den själv också. Det visar alltså att eleverna premierar 

olika sinnen för sin inlärning, vissa vill ha en visuell inlärning medan andra klarar sig bättre 

med en mer auditiv inlärning, andra vill ha en kommunikativ undervisningsform. 

 

Eleverna föredrar alltså olika delar av hjärnan när de ska lära sig något nytt, att t.ex. vilja se 

ämnet illustreras visuellt kan kopplas till den mer estetiskt lagda delen av hjärnan, att läsa kan 

höra till den mer logiska. I skolmiljön har eleverna själva konkreta exempel på hur de ska kunna 

lära sig på bästa sätt och de skiljer sig åt avsevärt, men när de övar finns det inte lika stort 

spektra av idéer. Musik är ett ämne som väldigt tydligt innehåller både en teoretisk och en 

praktisk sida, som båda är viktiga för helheten. Det borde sålunda finnas stora 

variationsmöjligheter vid undervisning och övning i ämnet. 
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Lif (1998) skriver att övning är något personligt och ska anpassas efter individen, detta ger fritt 

utrymme för kreativiteten eftersom inga strategier kan ses som fel så länge önskat resultat nås 

på bästa sätt utifrån den enskilde individen. Detta kan innebära att eleverna t.ex. börjar spela 

från sista takten och arbeta sig takt för takt från slutet till början av stycket, att spela enbart en 

stämma i taget och sedan sammanfoga alla till en helhet eftersom det kan underlätta för den 

musikaliska visionen, analysera musiken och skriva en ackordanalys ovanför noterna innan de 

börjar spela. I slutändan måste dock den utövande själv bestämma vad som fungerar och inte. 

Eleverna verkar obekanta till den gehörstraderade musiken, några av dem nämner att de ibland 

får utantill läxor. Undervisningen kan anpassas till eleverna utifrån vilket sinne (eller 

intelligens) de premierar, då en elev som premierar en auditiv inlärning kan få spela mer efter 

gehör än en elev som premierar en visuell inlärning.  

 

Övningspasset 

 

Alla deltagare utom Anton vill helst arbeta ostört när de övar, Anton ser det istället som ett 

extra tillfälle att öva på att stänga av omgivningen. Anton är också den enda av deltagarna som 

säger att han värmer upp innan han börjar spela, detta genom att spela läxor som han tidigare 

spelat. Men både Anna och Antonia säger att de också brukar spela gamla läxor och Agnes 

brukar leta fram egna låtar som hon vill spela på internet. Anton är också den enda deltagaren 

som säger att han brukar lyssna igenom musiken han ska spela innan han spelar den, de andra 

säger att de börjar direkt. Alla deltagare utom Antonia och Anton säger att de övar när de har 

tid, Antonia och Anton spelar visserligen mer på helger än vad de gör under veckorna så de 

påverkas också av scheman men säger inte att de saknar tid till övning. Hur mycket de olika 

deltagarna övar skiftar mellan ca 30min/vecka till 60min/dag, vilket stämmer väl överens med 

Ericssons (2013) undersökning. 

 

Något som är en mycket viktig byggsten i övandet är motivationen, eftersom en större 

motivation gör att vi övar oftare och mer effektivt. Att Anders inte övar så ofta kan bero på att 

han funnit nya intressen och att motivationen till övandet har minskat. Att Anton och Antonia 

övar mest kan även det ha sin förklaring i motivationen. De var de enda som inte uttryckte en 

saknad av tid i intervjun, vilket kan bero på att de inte har några andra intressen som de tillsätter 

lika högt värde som de gör för musiken. Därmed finns inte samma konkurrens om tiden mellan 

musiken och andra aktiviteter som det gör för de andra eleverna.  

 

Uppvärmning är något som några av musikerna i Austerns (2009) studie har satt högt värde vid, 

en av musikerna menar att han inte påbörjar sitt övningspass förrän han känner sig ordentligt 

uppvärmd. Uppvärmningen är ett viktigt moment i övningsrutinerna eftersom den minskar 

risken för skador och gör kroppen mer avspänd. Att det är så få av eleverna som värmer upp 

kan ha att göra med att de inte vet hur man gör. En annan orsak kan vara att de inte förstår 

varför det är viktigt. Eftersom problemen oftast kräver många övningstimmar innan de visar sig 

har eleverna kanske inte råkat ut för skador och dylikt ännu, och anser på så vis att en 

uppvärmning är överflödig.  
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Ett ”klart” stycke 

 

Alla personer i intervjustudien verkar vara överens om att ett stycke hela tiden kan utvecklas 

och bli bättre, vilket också ger påföljden att ett stycke aldrig kan bli ”klart”. Jag utvecklar frågan 

och ber dem förklara hur ett stycke är när det är konsertklart och då får jag helt andra svar. De 

flesta koncentrerar sig på att spela rätt toner och att få dessa på rätt plats, de vill helst att stycket 

ska flyta på utan några onödiga pauser eller hack. Alla nämner att stycket ska sitta så bra att de 

kan i princip spela det utantill, de talar om att fingrarna ska ”gå av sig själva”, vilket ger ett 

bättre flyt i spelet. Amanda vill helst spela utantill eftersom hon tycker det ser proffsigare ut, 

men övriga deltagare spelar med noter eftersom de upplever notbladet som en trygghet. Anton 

är den enda bland deltagarna som nämner att han vill utveckla stycket ytterligare musikaliskt 

än att enbart spela rätt toner, han vill få med sig dynamiken också. Antonia nämner också att 

hon vill kunna förmedla en känsla med musiken hon spelar på konsert men säger inget mer om 

hur. 

 

Enligt Bastian (1996) blir ett stycke ”klart” först när musikern kan genomföra sin inre 

musikaliska föreställning, vilken ofta förändras med tiden och även under ett framförande. Att 

bli ”klar” med ett stycke är därför svårdefinierat då ett stycke uppfattas som ”klart” på olika 

sätt av olika individer. Nielsen (1991) menar att det alltid ska finnas en djupare förståelse för 

musiken än att bara spela rätt toner, musikern ska alltså ha förvärvat sig musiken och gjort den 

till sin egen innan verket är klart att framföras.  
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DISKUSSION 

 

Att undervisningen påverkar elevernas övning hemma tycker jag tydligt framkommer i den 

intervjustudie som jag genomfört, inte minst i intervjun med Amanda som berättar att hennes 

övningsstrategier är direkt hämtade från gitarrlektionerna. Även i intervjun med Anders visar 

det sig att läraren påverkar övningen, då han inte har några teknikövningar till klassisk gitarr 

eftersom läraren inte visat honom några sådana. Det innebär således att lektionerna bör byggas 

upp och genomföras på ett sådant sätt som läraren vill att eleverna ska arbeta på hemma. Mycket 

talar för att övningen är något organiskt som förändras över tid, vilket då gör lärarens situation 

ännu mer komplex eftersom det innebär att undervisningen också ska vara organisk och 

förändras i takt med eleverna.  

 

Det framgick också i intervjuerna att eleverna premierar olika metoder och sinnen för inlärning, 

då vissa vill lyssna, andra vill praktisera, någon vill läsa osv. för att förvärva den nya kunskap 

som ska läras in. För att tillgodose alla elevernas individuella metoder för kunskapsförvärvning, 

vilka också förändras under tid, måste en lärare vara bekant med en mängd olika metoder och 

modeller för in- och utlärning.  

 

Dessa olika metoder återspeglades till viss del i elevernas övning, som när Anton berättar om 

sitt upplägg. Anton vill helst diskutera ett nytt ämne och höra hur andra har uppfattat ämnet, 

detta kan återkopplas till hans vilja att lyssna på ett stycke innan han börjar instuderingen. Det 

kan på sätt och vis ses som ett sätt för honom att lyssna till flera röster som förklara hur de 

förstått och avkodat notbilden. Anders som vill ha en tydlig överblick av vad han ska göra och 

gärna få det visuellt framställt inleder övningspasset med att göra en genomspelning för att 

sedan se var och vad han bör öva på. Detta kan ses som ett sätt att strukturera upp övningen på 

samma sätt som han vill arbeta i t.ex. naturkunskap.  

 

Även i Annas övning kan vi se liknande strukturer mellan det hon berättar om naturkunskap 

och mellan övningspasset. Hon vill få kunskapen presenterad för sig, sedan se anteckningarna 

och till sist få en sammanfattning över det som gjorts. Hennes övningspass brukar inledas med 

att spela en gammal läxa, vilket kan ses som ett sätt för henne att läsa igenom lärarens 

anteckningar och sedan få sammanfattningen presenterad för sig, och då kanske det de 

diskuterade med den läxan finns färskt i minnet när hon sedan börjar spela på den nya läxan. 

Amanda som vill vara med och pröva den nya kunskapen direkt visar vissa likheter mellan 

teoretiska ämnen och övningspasset hemma, då hon börjar öva på gitarrläxan direkt och spelar 

den långsamt. 

 

Antonia vill precis som Anna få en kort genomgång, men sedan vill hon se kunskapen användas 

i sin rätta kontext och gärna själv vara med och använda den. I övningsrummet brukar hon spela 

en gammal läxa som liknar den nya läxan som ska läras in, om en sådan gammal läxa finns. 

Detta kan vara ett sätt att återuppleva lärarens tidigare instruktioner för den gamla läxan och 

sedan försöka använda denna kunskap på den nya läxan. Agnes å andra sidan har ett bildminne 

och när hon övar brukar hon dela in stycket i flera mindre delar. Här fann jag ingen direkt 

koppling mellan den teoretiska inlärningen och den egna övningen. 

 

Frågan är då om alla inlärningsmodeller kan användas i alla ämnen, eller om metoderna skiftar 

mellan olika ämnen. Det finns trots allt stora skillnader mellan t.ex. naturkunskap och att spela 

gitarr vilket således borde ge olika strategier för inlärning. Gemensamt bör dock vara att 

eftersom inlärningen i naturkunskap och instrumental instudering är individuellt betingat blir 

kommunikation mellan lärare och elev något centralt i undervisningen.  
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Det visade sig att alla elever använder liknande instuderingstekniker, vilket öppnar upp för nya 

frågor att diskutera. Resultatet kan tyda på att det finns ett mycket begränsat antal metoder för 

att instudera ett stycke, och det är först i nästa steg då den musikaliska visionen ska utvecklas 

tillsammans med stycket som metoderna blir flera. Det kan även bero på att det är den metod 

som eleverna introducerats för av lärarna, vilket gör att okunskapen om andra metoder styr in 

eleverna i samma bana. Vad som talar mot detta är dock att det finns tre lärare representerade, 

och varje representerad lärare har två elever. Det talar snarare för att det inte finns särskilt 

många strategier att välja bland, eller så talar det för att vi har en djupt rotad tradition för hur 

instuderingen ska gå till. Man kan t.ex. ställa sig frågan varför alla eleverna anger att de oftast 

spelar efter noter och inte mer efter gehör? Instudering på gehör som är så starkt förankrad i 

den folkmusikaliska traditionen framstår i intervjuerna som något mycket ovanligt och sällsynt, 

vissa elever nämner att de ibland lär in läxor utantill och ibland utifrån tabulatur.  

 

Varför nottraditionen är så stark inom den klassiska musikgenren är en fråga väl värd att lyfta. 

Med tanke på elevernas olika inlärningsmetoder i teoretiska ämnen i skolan, skulle det då inte 

vara möjligt att några av dessa skulle föredra att spela musik utifrån andra utgångspunkter, t.ex. 

sitt gehör? Med detta menar jag inte att de eleverna ska vara helt utan notspel eftersom 

kunskaper inom notläsning gör att man som musiker och musikutövare kan lära in ett stycke 

utan att vara beroende av en inspelning eller lärare. Däremot menar jag att man som lärare bör 

fundera över vad man anser är det viktigaste att eleverna lär sig i undervisningen och att vi 

måste fundera över varför vi gör på ett visst sätt. Vi måste som lärare reflektera över vad som 

är det väsentliga med undervisningen, om det är att bibehålla den tradition som finns eller om 

det är den instrumentala färdigheten som är det viktigaste, eller andra delar av innehållet som 

man vill prioritera högre. Det ena utesluter inte per automatik det andra, men det är viktigt som 

lärare att vara fullt medveten över de val vi gör i undervisningen och att vi kan motivera dem 

fullt ut eftersom det kan få konsekvenser för eleverna i framtiden. 

 

Om vi ser till elevernas svar var det en elev som utmärkte sig och inte följde exakt samma 

mönster som de övriga, han inledde sin instudering med att först lyssna igenom det som skulle 

spelas innan han sedan övade in mindre bitar åt gången. Att även den eleven följde samma väg 

som de andra eleverna kan förklaras så enkelt som att stycket måste övas in motoriskt och då 

krävs repetition i alla de partier som inte är inprogrammerade i muskelminnet. Det mest 

effektiva sättet att repetera in mönster som inte finns i muskelminnesbanken är att öva endast 

dessa mönster, vilket eleverna kommer åt genom att dela in stycket i mindre delar. De slipper 

då transportsträckan som är hela stycket innan de kommer till svårigheterna. Varför de inte 

använder samma metoder som musikerna i Austerns (2009) arbete, dvs. att läsa ut de svåra 

partierna i musiken och sedan öva endast det, kan bero på att eleverna saknar den kompetens 

som krävs för att behärska metoden. Då denna metod blir mer abstrakt än att själv spela alla de 

angivna tonerna, kräver den både mer kunskaper om notläsning samt en stor bank av 

inprogrammerade rörelsemönster. 

 

Vid en grundligare analys av elevernas svar inser man snabbt att det inte är säkert att de menar 

samma sak när de talar om att öva in stycket i mindre delar, Agnes talar om att öva in stycket i 

A-och B del. Vad hon menar med det är oklart, men i dagens populärmusik brukar A-del få 

representera vers och B-del representerar refräng. I intervjun med Anton fick jag intrycket av 

att han delade in stycket i ännu mindre delar, vilket då skulle göra instuderingsmetoderna olika 

trots att de båda använder samma begrepp för att förklara hur de gör. Detta är enbart 

spekulationer men de lyfter fram en viktig aspekt av att ett ord kan ha olika innebörd för olika 

individer. Som Schmidt & Lee (2005) poängterar, behöver alla rörelser en viss tid på sig för att 
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programmeras in, vilket innebär att för en elev som inte spelat lika mycket kommer de flesta 

rörelserna behöva programmeras in till skillnad från en elev som har programmerat in flera 

rörelser. Den senare nämnda eleven kan därför plocka ut mer specifikt vilka takter som behöver 

övas in, medan nybörjaren kommer behöva öva lika mycket på allt. Detta kan föra med sig att 

de delar in stycket i olika stora delar, nybörjaren kanske känner att det blir enklare att komma 

ihåg rörelserna om de sätts in i ett större musikaliskt sammanhang (dvs. en längre fras) eftersom 

det annars skulle bli många rörelser att öva in utan sammanhang. Eleven som spelat mest av de 

båda i studien nöjer sig kanske därför med att öva in enbart ett kort mönster som denne senare 

kan sätta in i sammanhanget. 

 

Schmidt & Lee (2005) säger att det är kontexten som avgör hur rörelserna ska övas in, vilket 

fick stå ospecificerat i boken. Detta kan ses som en uppmaning till musiker att utvärdera hur 

instuderingen ska gå till, eftersom det är kontexten som avgör vilken metod som är den mest 

effektiva. Vilket skulle styrka Schenck (2006) som anser att kvalitativ övning innehåller både 

självreflektion och självutvärdering. Det finns sålunda inte några färdiga metoder för vad som 

ses som effektiv och kvalitativ övning utan det är något som individen måste avgöra själv. 

Lärarens roll blir här att bistå eleven med så många metoder som möjligt, samt finnas till som 

rådgivare och i samtal med eleven utvärdera och analysera de olika metoderna utifrån elevens 

egna förutsättningar.  

 

Lehmannn, Sloboda och Woody (2006) menar att motivation är något oerhört viktigt och som 

kan ge konsekvenser för hur mycket tid en elev/musiker kommer att lägga på sin övning. 

Motivation kan även ge konsekvenser för hur övningspasset kommer att läggas upp. Om 

motivationen är att i framtiden bli en enastående musiker, bör eleven/utövaren öva sig i allt från 

att bli en skicklig instrumentalist till att klara av pressen att spela inför publik. En utövare som 

har ambitionen att musik ska vara kul och nöjer sig med det kan däremot välja helt fritt vad hen 

vill göra under ett övningspass. Hen behöver då inte känna samma krav att utvecklas till en 

virtuos och kraven att klara av att spela under press existerar inte heller i samma utsträckning 

som för en musiker.  

 

Eleverna svarade inte exakt vad som motiverade dem när jag ställde frågan, de angav att den 

största motivationen kommer från att de helt enkelt tycker det är kul att spela gitarr. Dock 

framkom det längre in i intervjuerna vad gitarren hade för funktion i deras tillvaro. Andres ville 

spela på en hobbynivå och vill enbart känna att han klarar av att spela de svåra partierna i sina 

stycken, han har också börjat skaffa sig ett större intresse för elgitarren. Medan Anton från 

början kände att han ville spela för att bli bättre än sin bror, men på senare år har ändrat fokus 

till att spela mer för sin egen skull. Han nämner också att han övar för att spela inför en publik, 

trots att han själv medger att han inte har som mål att bli musiker i framtiden. Dessa olika svar 

i motivation märks också tydligt i tiden de lägger ned på sitt instrument där Anders övar ca.30 

min/vecka medan Anton övar ca.60 min/dag. Motivationen återspeglas även bland de andra 

informanterna, där Amanda och Antonia förklarar att de eventuellt vill söka vidare inom 

musikområdet. De övar i princip varje dag, men Amanda som vill bli sångpedagog övar lite 

kortare och kanske färre pass på gitarren än Antonia som vill söka vidare på gitarr. Anna och 

Agnes som verkar ha musiken mer som fritidssyssla övar lite mindre än alla utom Anders. 

Denna fördelning mellan motivation och tiden eleverna lägger på sin övning är något som även 

poängteras i litteraturen. 
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Metoddiskussion 

 

Det finns en mängd olika problem man ställs inför vid en undersökning av denna karaktär, som 

jag nämnde i metoden var det min kontakt som skötte urvalet av elever åt mig. Det innebär 

alltså att min kontakt har möjligheten att välja elever utifrån den bild han vill ge mig om 

undervisningen och elevernas ambitionsnivåer. Här kan vi alltså ställa oss frågan huruvida 

eleverna jag intervjuat verkligen representerar en ”normal” kulturskolelev. Detta är ett problem 

som alltid yttrar sig när man inte slumpmässigt väljer ut sina informanter, men i det här fallet 

känner jag en tilltro till min kontakt och tror snarare att han valde utifrån vilka elever han tror 

kan tala fritt om sig själva och sitt spel.  

 

Ytterligare ett problem som jag funderat över är i vilken mån eleverna talar utifrån sig själva 

och i vilken mån de berättar vad de tror att jag som intervjuare vill höra. Men jag tycker att den 

breda spännvidden av svar jag har fått från eleverna talar för att svaren är tillförlitliga, dock 

skulle jag gärna kompletterat intervjun med någon form av övningsdagbok eller liknande. Det 

hade gjort det möjligt att jämföra det de berättar med det som kommer fram i dagboken. Det 

ska också tilläggas att det endast är ett fåtal elever från samma kulturskola som har ingått i 

studien, vilket gör undersökningen för liten för att kunna göra några större generaliseringar 

beträffande övningsrutiner bland kulturskolelever. Men i en jämförelse med hur många timmar 

eleverna lägger på övning i Ericssons (2013) arbete visar det sig att eleverna jag har intervjuat 

har ungefär samma spännvidd. Detta kanske talar för att eleverna svar i mina intervjuer ändå i 

viss mån kan representera hur elever i allmänhet övar. 

 

Framtida forskning 
 

Det här arbetet har öppnat upp många nya idéer om vad jag kunde ha gjort annorlunda eller hur 

jag kunde fortsätta med ny forskning. Om jag fick göra om arbetet skulle jag försöka få tag i 

lite fler elever att intervjua. Jag skulle också vilja begränsa urvalet ytterligare, t.ex. skulle jag 

på den skola jag genomförde mina intervjuer kanske enbart valt att intervjua 

fördjupningselever, eller enbart vanliga elever. Jag kunde också valt att intervjua hälften av 

varje, och sedan göra en jämförelse mellan dessa två grupper, men då skulle jag behöva ha 

ytterligare lite fler elever att intervjua. 

 

I efterhand har jag också insett att en loggbok hade varit en oerhört stor hjälp som komplement 

till intervjuerna, då jag insåg att det jag utgår ifrån är eleverna egna uppfattning om sin övning 

som de har precis före eller efter sin gitarrlektion. Här kanske ett säkrare alternativ för att se 

hur deras övningsrutiner ser ut kan vara en loggbok som de fyller i varje gång de övar under en 

till två veckor, och sedan komplettera detta med intervjuer. Här kan det eventuellt vara till fördel 

att läsa igenom loggboken innan intervjun, eftersom man då har chans att få vissa delar av 

loggboken förklarad för sig.  

 

Det hade också varit intressant att se hur elevernas inlärning svarar till olika övningsmetoder. 

Med det menar jag alltså att ge eleverna en metod som de ska följa under några veckor när de 

övar, det skulle antagligen även behövas en loggbok för att säkerställa att metoden fått tid. 

Förmodligen skulle en undersökning av detta slag vara ganska tidskrävande eftersom metoden 

först måste befästas i eleven innan den kan prövas och jämföras med andra metoder. Eftersom 

målet med en sådan studie är att se hur en inlärningsmetod påverkar processen krävs sålunda 

elever som övar mer hemma än den lektionstid de har, där ett minimum på kanske 4 dagars 

övning per vecka är rimligt. 
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Det jag däremot skulle tycka var mest intressant i framtiden vore att följa ett 40-tal elever under 

flera år (kanske 5-10 år), där man har en eller två intervjuer per termin för att se hur rutinerna 

utvecklas med åren. Det skulle också vara intressant att lägga till en övningsdagbok för att se 

huruvida rutinerna utvecklas efter ett visst antal övningstimmar eller ej, och om de följer samma 

utveckling och mönster. Kanske kräver vissa metoder att eleven innehar en viss ålder eller har 

övat ett visst antal timmar, eller så kanske det är vissa lärare eller andra förebilder som påverkar 

inlärningsmetoden.  
 



 

REFERENSER 
 

Austern, Daniel (2009) Orkestermusiker - Hur övar de? Karlstad Universitet, Musikhögskolan 

Ingesund [Examensarbete Musikpedagogik] 
 
Bastian, Peter (1996). In i musiken: om musik och medvetande. [Ny utg.] Göteborg: Ejeby 

 
Ericsson, Per (2013) Om övande- Undersökning av instrumentelevers övande Musikhögskolan 

vid Örebro Universitet [Examensarbete Musikpedagogik I] 
 
Gardner, Howard (1993). Frames of mind: theory of multiple intelligences. 2. ed. London: 

Fontana Press 

 
Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet (tillgänglig på 

Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf ) 

 
Klingberg, Torkel (2011). Den lärande hjärnan: om barns minne och utveckling. 1. utg. 

Stockholm: Natur & kultur 
 

Lehmannn, Andreas C., Sloboda, John A. & Woody, Robert H. (2006).Psychology for 

musicians: understanding and acquiring the skills. New York, NY: Oxford University Press 
 

Lif, Gunnar (1998). Konsten att undervisa i musik. 3, Konsten att öva. Stockholm: Gehrmans 

musikförl. 
 

Lilliestam, Lars (2009). Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. 

2. rev. uppl. Göteborg: Ejeby 
 

Nielsen, Carl (1991). Levande musik. [Ny utg.] Göteborg: Ejeby 

 

Quantz, Johann Joachim (2001[1985]). On playing the flute. 2nd ed London: Faber and Faber 
 

Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur 
 

Ruud, Even (2002). Varma ögonblick: om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Ejeby 
 

Schenck, Robert (2006). Spelrum: en metodikbok för sång - och instrumentalpedagoger. 2., 

omarb. uppl. Göteborg: Ejeby 
 
Schmidt, Richard A. & Lee, Timothy Donald (2005). Motor control and learning: a behavioral 

emphasis. 4. ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics 
 

Stålhammar, Börje (2009). Musiken tar gestalt: professionella tonkonstnärers musikskapande. 

Stockholm: Gidlunds 
 
  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf


 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor. 

1. Hur gammal är du? 

2. Ung. hur länge har du spelat? 

3. Vad är din största källa till motivation (varför spelar du)? 

4. Om en lärare ska hålla en lektion om något helt nytt i skolan t.ex. (naturkunskap el. en 

ny idrottsgren), hur skulle du vilja att lektionen skulle läggas upp för att du ska lära dig 

så bra som möjligt? 

5. Finns det någon tidpunkt på dagen du anser att du lär dig bättre/någon speciell plats? 

6. Vad har du för mål med ditt spel (ex. professionell musiker, amatörmusiker, annat)? 

7. Hur ofta övar du/hur långa pass? 

      8. Berätta hur ett typiskt övningspass ser ut (vad som övas, hur, var, när) 

 -har du provat olika sätt att öva på? 

      9. När är ett stycke ”klart”? 

     10. För vems skull övar du? 
 


