
Uppsats HT 2014  Handledare: Christer Bouij 
Musikpedagogik I, avancerad nivå  
________________________________________________________________ 
Uppsatser på avancerad nivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Att lära ut övning 
 

En kvalitativ studie om instrumentallärares syn på övning 
 

 
 
 
 

Joel Nylén 
Erik Slättberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FÖRORD 
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till våra informanter som har ställt upp på att delta i denna 
undersökning. Vi vill även passa på att tacka för stödet från vår handledare och den tekniska 
möjligheten från Dropbox och Google Docs som har underlättat för oss i vårt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Författare: Joel Nylén och Erik Slättberg.  
 
Titel: Att lära ut övning. En kvalitativ studie om instrumentallärares syn på övning. 
 
English title: Teaching practice. A qualitative study about instrumental teachers’ views on 
practice. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka instrumentallärares syn på övning.  
  
Våra frågeställningar: 
Lär instrumentallärare ut hur deras elever kan öva för att utvecklas på sina instrument, och i så 
fall på vilket sätt? 
Vilka faktorer ser instrumentallärarna som viktiga för övningen? 
 
Vi har inom denna studie använt oss av kvalitativa intervjuer och har intervjuat fyra verksamma 
instrumentallärare vid fyra olika kulturskolor.  
 
Studien visar på olika tillvägagångssätt för att undervisa övning och belyser även viktiga faktorer 
som påverkar övningen. Ett par av lärarna ser som sin främsta uppgift att peka ut det som är svårt 
för eleven för att därefter hjälpa eleven att öva på det. Vad gäller övningen så anser flera av 
lärarna att innehållet av lust och spelglädje är en viktig drivkraft för att vilja öva – kanske rent av 
den allra viktigaste. Även reflektion, koncentration och mål framhålls som viktiga faktorer.  
 
Sökord: Övning, kulturskola, instrumentalundervisning. 
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INLEDNING 
 
I skrivande stund har vi som är författare till denna uppsats studerat i fyra och ett halvt år på 
Musikhögskolan i Örebro. Vi läser där på musiklärarprogrammet med särskild inriktning mot 
instrument och ensemble vilket innebär att vi har praktiserat på olika kulturskolor. Vi är båda 
fascinerade av musikalisk utveckling och har sedan en tid tillbaka särskilt intresserat oss för 
övning och hur man kan få den att bli effektivare. Då vi båda planerar att vara verksamma som 
lärare under en lång tid framöver ser vi det som mycket relevant och viktigt att bära med sig 
kunskapen om övning till kommande elever i syfte att främja deras utveckling.  
 
Dessvärre har vi i många fall upplevt att det finns en diffus bild om vad övning faktiskt är och 
vad den egentligen har för betydelse sett till förmågan att musicera. Det talas idag fortfarande 
mycket om vilka som har en musikalisk talang eller begåvning och att gåvan för musik är något 
den enskilde personen antingen har eller inte har. Vi själva har genom egna erfarenheter dock 
upplevt att själva övningen är en av de allra mest avgörande aspekterna för att kunna utveckla sitt 
musicerande. Därför kommer vi i detta arbete att undersöka begreppet övning. Vi är nyfikna på 
instrumentallärarens förhållande till övning och kommer att undersöka hur några olika 
instrumentallärare resonerar kring begreppet och hur dessa lär ut övning till sina elever. Vi 
kommer att jämföra detta resultat med vad den forskning vi tagit del av säger om övning. Det är 
vår förhoppning att detta arbete ska bli en pusselbit inom det kunskapsområdet.  
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BAKGRUND 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera olika definitioner av vad övning innebär. Vi kommer – 
utifrån forskning och musikdidaktisk litteratur – även att presentera viktiga faktorer som påverkar 
övningen och hur vi som instrumentallärare utifrån detta kan undervisa övning på ett effektivt 
sätt.  
 
Definitioner av övning 
Till att börja med vill vi lyfta fram vad några olika författare och forskare menar med begreppet 
övning, för att på så sätt skapa en bredare bild av det ämne vi berör. Per Ericsson (2013) 
definierar i sin uppsats övning som “att spela på sitt instrument eller genomföra aktiviteter med 
det huvudsakliga syftet att utveckla sin musikaliska kunskap och olika aspekter av sitt spelande” 
(s. 8). Forskarna Nancy H. Barry och Susan Hallam refererar till Bernard Cayne som definierar 
övning som “repeated performance or systematic exercise for the purpose of learning or acquiring 
proficiency” (2002, s. 151). Gunnar Lif (1998), tidigare instrumentallärare på gitarr och 
lärarutbildare vid Ingesunds Musikhögskola i Arvika, menar att “öva är ett sätt att undervisa” och 
“syftet med att öva är att utveckla så stor teknisk färdighet på instrumentet att det möjliggör en 
god tolkning av musikstycket” (s. 5). Citaten ovan definierar övning som en aktivitet med syfte 
att utveckla någon form av färdighet eller kunskap. Vi kan av detta utläsa att all form av 
musicerande inte nödvändigtvis klassas som övning och att det krävs någon form av 
övergripande mål och en riktning i musicerandet för att det ska kunna klassificeras som övning. 
Andreas C. Lehmann, John A. Sloboda och Robert H. Woody (2007) – forskare inom 
musikvetenskap, psykologi och musikutbildning – beskriver i sin bok Psychology for Musicians 
övning som en strukturerad, i regel lärarutformad aktivitet med tydligt utformade mål med syfte 
att utveckla individens nuvarande färdighetsnivå. De lyfter även in reflektion som en nödvändig 
faktor för att kunna klassificera sitt musikutövande som övning – så kallad deliberate practice  
(s. 63). 
 
I linje med Lif definierar Robert Schenck, instrumentallärare vid Musikhögskolan i Göteborg, 
övning som “undervisning i egna händer” (2000, s. 167). Detta pekar mot att övning är en 
aktivitet som den enskilde individen utför på egen hand utanför lektionerna, snarare än något som 
sker i grupp. Samtidigt ska det tilläggas att de källor vi tagit del av inte på något sätt säger att 
övning nödvändigtvis behöver vara en aktivitet för den enskilde, så länge aktiviteten i grupp 
uppfyller kriterierna för övning som en aktivitet med mål, syfte och reflektion. En intressant 
motsättning till definitionerna av övning finner vi även hos Schenck som citerar författaren 
Joseph O’Connors (1987, s. 87) uttalande om att “all övning är egentligen spel, och allt [som] är 
spel är övning” (Schenck 2000, s. 199). Schenck påpekar också att det är viktigt att spela och öva 
på sådant som eleven redan kan, för att skapa motivation. “Att spela det du redan kan utgör 
kanske din viktigaste övningstid”, menar Schenck (2000, s. 199). 
 
Faktorer som påverkar övningen 
Att vi behöver öva för att utveckla våra färdigheter inom musik betonas bland annat av Lehmann, 
Sloboda och Woody (2007, kap. 4). De menar rent av att övning är den mest fundamentala 
byggstenen för att utveckla sina musikaliska färdigheter. Men det räcker inte enbart att lägga ner 
tid på sitt instrument. Medan vi i förra avsnittet gick in på hur övning kan definieras vill vi i detta 
avsnitt belysa flera viktiga faktorer som påverkar övningen, som den övande kan ta hänsyn till för 
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att bättre lyckas uppfylla övningens olika syften och mål. 
 
Vikten av reflektion och självreglering 
Den tidigare forskningen verkar vara överens om att en av de allra viktigaste faktorerna som 
påverkar övningen är hur individen reflekterar över den och därefter gör de förändringar som 
behövs för att den ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Enkelt uttryckt går det rörande 
konsekvenserna av bristande reflektion att säga att “de fel man inte hör eller ser kan man heller 
inte rätta”, samt att utan reflektion förblir troligtvis de flesta felen dolda (Lif 1998, s. 6). 
 
Lehmann, Sloboda och Woody (2007) menar att de individer som har kommit långt i sitt 
utövande inom musikeryrket har funnit olika övningsstrategier som innefattar ‘self-regulation’: 
“The experts strategies vary considerably but are all guided by effective self-regulation, that is, 
finding out what is needed and having the right tool to address the problem” (s. 80). Vi kan ur 
detta citat utläsa att effektiv ändamålsenlig övning inte innebär en given modell utan snarare är 
ett tillvägagångssätt som växer fram hos varje individ. Detta är något som också styrks av de 
båda forskarna Gary McPherson och James Renwick (2001) som refereras till i Sandström och 
Snell (2010). De menar att “effektiv övning, till exempel effektivt hemarbete fordrar 
självreglering, vilket är relevant när studenterna är mentalt motiverade och engagerade i sin egen 
inlärningsprocess” (Sandström & Snell, 2010, s. 4). 
 
I en amerikansk studie (Duke, Simmons & Davis Cash, 2009) med 17 pianopedagoger och 
akademiskt studerande pianostudenter hade de tre forskarna som mål att se om det fanns några 
övningsbeteenden som särskilde de som lärde sig som mest effektivt ifrån de andra i gruppen. 
Pianisterna hade som uppgift att öva på en tre takter lång passage tills varje enskild pianist kände 
att denne hade lärt sig de tre takterna. Ett dygn senare fick de i uppgift att – utan ha övat på 
passagen sedan föregående tillfälle – framföra dessa så felfritt som möjligt. Om resultatet av 
studien skriver musikern och psykologen Noa Kageyama: 
 

The researchers note that the most striking difference between the top three pianists and the rest, was 
how they handled mistakes. It’s not that the top pianists made fewer mistakes in the beginning and 
simply had an easier time learning the passage. The top pianists made mistakes too, but they managed 
to correct their errors in such a way that helped them avoid making the same mistakes over and over, 
leading to a higher proportion of correct trials overall (2014). [kursivering i original]  

 
Att kunna öva effektivt kräver medvetenhet ifrån utövarens sida, men inte bara gällande de rent 
tankemässiga aspekterna kring övningen. Det krävs även någon form av inre föreställning av 
själva musiken, en mental representation. I Börje Stålhammars (2009) – forskare i 
musikvetenskap – bok Musiken tar gestalt går det att läsa att “Det musikaliska förverkligandet 
kan bli osäkert och famlande om den inre ledstjärnan saknas” (s. 203). Detta visar på att den inre 
föreställningen behövs för att kunna ge musiken den riktning och karaktär som krävs för att 
framförandet ska upplevas som säkert av såväl utövaren som åhörare. Även musikern Peter 
Bastian (1996, s. 115-118) menar att ingenting ska spelas utan en musikalisk vision. Utifrån 
dessa källor framgår att vi i vår övning och vårt musicerande kan vara medvetna på flera olika 
plan och att den musikaliska medvetenheten inte enbart innefattar det rent tänkande planet, utan 
att vi även har stor hjälp av en inre klingande vision. Som lärare bör vi, vilket framhålls av Barry 
och Hallam (2002, s. 160), kombinera mental övning – med syfte att stärka den klingande 
visionen – med övningen vid instrumentet. 
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Tid, mängd och koncentration 
Den tidigare forskningen verkar även vara överens om att mängden tid vi investerar i vår övning 
är en bidragande faktor till det resultat vi får, och att den som övar i många fall verkar få ut mer 
av kortare övningspass än längre. Övningen bör allra helst ske utspritt under kortare tidsintervall 
och under en längre tidsperiod än tvärtom. Lehmann, Sloboda och Woody (2007) skriver att “It is 
advisable to distribute practice time over several shorter practice sessions than to cram a whole 
day’s work into one sitting.” (s. 78) 
 
Även Barry och Hallam (2002) menar att övning fördelat över flera tillfällen generellt är mer 
effektiv för lärandet än ett längre övningspass vid ett tillfälle. De framhäver också att färdigheter 
som utvecklas under en längre tidsperiod finns kvar bättre hos utövaren än färdigheter som övats 
under en kortare period (s. 152). Att öva under kortare pass hänger ihop med vår förmåga att 
koncentrera oss. Under längre och oavbrutna övningspass kan vi efter ett tag inte hålla 
koncentrationen på samma nivå och riskerar att tappa vår kontroll över vad vi lär in. Schenck 
(2000, s. 189) framhåller detta genom att poängtera att vi hellre bör genomföra ett fåtal 
upprepningar av mycket god kvalitet än att riskera att öva okoncentrerat och därmed skapa dåliga 
ovanor i vårt spel. Lif (1998) menar också att “reflektion, fantasi och kontinuitet ger bättre 
resultat än många timmars okoncentrerad övning” (s. 5). Lif betonar med detta att kvalitén på 
övningen, snarare än tiden, är av stor vikt för resultatets utgång. 
 
Att öva reflekterat kräver stor koncentration. Barry och Hallam (2002) menar att i ändamålsenligt 
övande har vi specifika mål som ligger något utanför vår nuvarande nivå, och vi behöver nå fram 
till dessa mål med stor koncentration. Större och mer komplexa aspekter av övning kan i vissa 
fall behöva innefatta något längre övningspass och i dessa fall kan vår förmåga till koncentration 
komma att ställas på sin spets (s. 153). Utifrån dessa källor förstår vi det som att inte bara 
mängden tid – utan även mängden information – är avgörande för vår förmåga att öva effektivt. 
För den berörda eleven kan allt för komplexa uppgifter innebära svårigheter som är för stora för 
att denne ska kunna bibehålla koncentrationen och i ett sådant läge behöver vi som lärare kunna 
bryta ner materialet i mindre delar. Lif (1998) anser att “en av instrumentallärarens viktigaste 
uppgifter är att visa eleven hur olika svårigheter i stycket skall övas. Det betyder alltså att 
pedagogen bör vara beredd på att bryta ner svåra passager och ge förslag på övningsmetoder som 
passar varje specifik elev” (s. 5). Schenck (2000, s. 194) framhåller även att vi bör låta kvantitet 
uppstå ur kvalitet snarare än tvärtom, och menar med detta att vårt övande bör ta utgångspunkt i 
att vi övar med god kvalitet, snarare än att vi övar mycket och under långa tidsperioder. Ericsson 
(2013) framhåller även att “hur mycket tid som ägnas åt övande och vilken kvalitet det är på 
övandet är inte nödvändigtvis samma sak” (s. 1). 
 
Mål   
Gunnar Lif (1998) belyser vikten av att eleven har tydligt uppsatta mål med vad denne vill uppnå 
med sin övning. Lif menar att den studerande bör ställa sig frågor som: “Hur skall jag öva för att 
nå fram till det tänkta målet? Vad vill jag med min övning? Hur skall jag öva? Vad skall jag öva 
på? [...] Vilket mål vill jag uppnå med min övning?” Det är även av stor vikt att både lärare och 
elever är medvetna om målet och arbetar mot samma mål (s. 30). Vikten av målsättning i övning 
omnämns även av Susan O’Neill och Gary McPherson (2002): ”Approach practice 
systematically. Do not go about practice haphazardly. Practice is more effective when it is 
structured and goal-oriented” (s. 160). Av detta utläser vi att övningen blir mer effektiv när den är 
strukturerad och målorienterad. Schenck (2000) betonar dessutom vikten av att skapa en balans 
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mellan kortsiktiga och långsiktiga mål inom övningen: “I övning, precis som undervisning, ger: 
de långsiktiga målen överblick och riktning [och] de kortsiktiga målen mening och struktur för 
dagen, samt möjlighet för kontinuerliga belöningar” (s. 193). 
 
Hur instrumentallärare kan lära ut övning 
Något som vi inte berört i föregående avsnitt men som vi ändå vill belysa, med forskningens 
hjälp, är att en stor musikalisk talang inte nödvändigtvis är något vissa har fått sedan födseln och 
andra inte, utan snarare något som individen utvecklar genom att under en längre tidsperiod ha 
övat effektivt och ändamålsenligt. Anna-Lena Kempe och Tore West (2011), musik- och 
didaktiklärare vid Stockholms Universitet, menar att “förutsättningarna att utveckla 
expertkunnande finns hos många människor, men bara få lägger ner den tid som krävs, eller har 
tillgång till en sådan musikundervisning som leder till ett optimalt lärande” (s. 66). Det sista 
påståendet leder oss in på lärarens roll. Hur ska vi gå tillväga för att utveckla ett optimalt lärande 
hos våra elever – inte bara de som till synes har mest naturlig talang utan hos alla? Detta kommer 
vi att beröra sett utifrån instrumentalundervisning. 
 
Några av de vanligaste sätten att lära ut övning till elever bland instrumentallärare tycks vara att 
instruera eleverna med tekniker som att börja långsamt och succesivt öka tempo, att variera 
övningsätten, att analysera ett nytt stycke innan det övas, samt sätta upp mål med övningen 
(Barry & Hallam, 2002, s. 157). Detta är alla exempel på goda övningsrutiner, men vi vill även 
framhålla att alla de handlingar och beteenden vi som lärare har på lektionerna troligen har ett 
större inflytande på eleverna än det vi säger till dem. Detta framgår av Barry och Hallam  
(2002, s. 157), refererandes till ett seminarium av Nancy H. Barry, som visar på att läraren har ett 
visst inflytande på elevens övningsrutiner genom dennes råd – men att vad som däremot har 
störst påverkan på övningsrutinerna är vad elev och lärare gör på lektionen. För att lära våra 
elever god övning måste vi helt enkelt låta våra elever uppleva god övning på lektionerna. Detta 
är något som även framhålls av Schenck (2000), som dessutom tillägger lustfylldhet i begreppet 
god övning: “lektionerna ska istället vara ett sätt att tillsammans uppleva att bra övning helt 
enkelt innebär att musicera med lust och kvalitet, och att det bara är att spela på det önskade sättet 
för att det ska gå lättare att göra samma och liknande saker en gång till” (s. 206). 
 
Elever behöver inte bara öva utan även lära sig att öva. Detta är en lång process där vi som lärare 
ofta spelar en avgörande roll. Anna Sandström och Simon Snell (2010, s. 19) återger i sin studie 
att du som lärare inte kan skicka hem en elev efter en lektion med en läxa eleven inte har förstått 
då denne i så fall inte kommer att kunna öva på läxan i hemmet. Detta gäller i allra högsta grad 
yngre elever, som har mindre erfarenhet och svårare att öva på egen hand. Barry och Hallam 
(2002) menar att “the younger they are, the more directed supervision they need” (s. 160). För 
äldre och mognare elever som har en större strävan efter självständighet kan det däremot vara 
skadligt för utvecklingen med en vuxens tillsyn. O’Neill och McPherson (2002) framhåller 
följande:  

 
Teachers are perhaps the most important early influences besides the parents, not only because 
teachers transmit musical abilities but also because they more or less influence musical tastes and 
values and are role models and hold a key position with regard to motivation – for good or bad (s. 23). 

 
Sandström och Snell (2010, s. 23) understryker även att det är stimulerande för elevens 
musikaliska utveckling om de har en lärare som kan bli en musikalisk förebild för sina elever 
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genom att visa på sin spelskicklighet och musikalitet. Kempe och West (2011) menar att “Det 
som förefaller vara mest väsentligt för barns och ungdomars utveckling är att de får positiva, 
lekfulla och framförallt frekventa erfarenheter som utvecklar deras musikaliska förmåga” (s. 44). 
Vidare ställer sig Kempe och West (2011, s. 45) även frågande till varför systemet med så korta 
lektioner – i många fall 20 minuter – är så vanligt om exponeringen av musik är den mest 
väsentliga faktorn för lärande. 
 
Gällande hur en instrumentallärare kan undervisa övning så menar Lif (1998) att “Läraren bör 
vara tydlig när han talar om för eleven hur mycket övning han fordrar och visa hur stoffet bör 
övas” (s. 10). Mer konkret kan detta innebära att läraren analyserar och strukturerar melodin åt 
eleven, visar eleven vad som ska övas, berättar hur övningen ska vara uppbyggd och under hur 
lång tid (övningsmetoden), samt påminner eleven om vad denne kan tänka på vid övning  
(Lif 1998).  
 
Vill eleverna öva? 
Vad som påverkar hur mycket eller lite våra elever övar är en stor fråga, men en betydelsefull och 
bidragande faktor tycks vara att övningen upplevs som lustfylld och meningsfull. Schenck (2000) 
menar att i såväl övning som undervisning är det så att ju roligare det är desto bättre går det och 
ju bättre det går desto roligare är det. Schenck framhåller även att känslan av att övningen är rolig 
inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med att övningen är kravlös, men utan en grund 
byggd på lust och självmotivation kan övningen varken bli tillfredställande eller framgångsrik 
och riskerar istället att bli en plåga (s. 167). Våra elever behöver alltså känna att övningen är 
meningsfull för att vilja öva. Vi har i detta arbete belyst vikten av mål för att skapa progression 
genom övningen, men vill också påpeka att mål och syften med övningen är viktigt även för 
själva lusten att öva.  
 
För att elever ska fortsätta vilja öva räcker det inte enbart att vara en god förebild som lärare, utan 
eleverna måste också lära sig redskap för att kunna motivera sig själva, menar forskarna Susan 
O’Neill & Gary McPherson (2002, s. 43). Sandström och Snells (2010, s. 22) studie visar på att 
val av repertoar är en betydande faktor för att eleverna skall bli motiverade att öva. I vissa fall 
kan det till och med vara så att lektionen inte blir lustfylld om eleven inte får vara med och 
påverka val av repertoar. Ericssons (2013) studie visar att det eleverna övar allra mest på är sin 
spelläxa, det vill säga det material som de får i uppdrag av sin lärare att öva på hemma. Däremot 
verkar det som närmare hälften av eleverna hellre skulle vilja spela fler kända låtar och färre 
skalor eller liknande övningar om de själva fick välja (s. 16). Sandström och Snell (2010, s. 22) 
ställer sig samtidigt frågande till om det inte finns tillfällen då elevens utveckling helt enkelt är i 
ett svårt skede, samt om kulturskolans verksamhet då alltid måste vara lustfylld för eleven. 
 
Någonting annat som i många fall verkar resultera i bristande övning är en bristande tilltro till 
den egna förmågan. Många elever tröttnar helt enkelt för att de känner att de inte kan spela. 
Synen på musikalitet har länge dominerats av ett synsätt som Sture Brändström (2006) benämner 
som det absoluta synsättet på musikalitet, ett synsätt där musikalitet likställs med graden av 
hantverksmässiga förmågor. De som inte haft större medfödda tekniska och hantverksmässiga 
förmågor har utifrån detta synsätt betraktats som omusikaliska och har skiljts ut ifrån de som 
anses musikaliska, något som Brändström (2006) ställer sig frågande till. Om detta framhåller 
Kempe och West (2010, s. 40) att: 
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Hur andra människor än de få som betraktades som särskilt musikaliska skulle lära sig att musicera har 
varit mindre intressant, trots att t.ex. musikskolornas verksamhet ofta sägs vara tillgänglig för alla 
barn. Att många elever hoppar av har traditionellt inte setts som något större problem i verksamheten 
utan förklaras ofta med elevernas bristande förmåga eller motivation. 

 
Med andra ord har många som uppfattats ha en lägre grad av musikalitet exkluderats ifrån 
musikundervisningen. 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Övning är viktigt för att kunna utveckla sina musikaliska färdigheter (Lehmann, Sloboda & 
Woody 2007). Vi upplever dock att kunskapen om hur eleven kan öva på sitt instrument ofta är 
väldigt liten eller ibland till och med saknas. Detta styrks också av Lehmann, Sloboda och 
Woody (2007, s. 61) som menar att musiklärare ofta tar för givet att deras elever övar strukturerat 
och målmedvetet, men att eleverna i själva verket ofta övar betydligt mer ostrukturerat och 
slumpmässigt. Genom att utföra intervjuer med instrumentallärare på den kommunala 
kulturskolan vill vi undersöka hur situationen ser ut.  
 
Studiens syfte är att undersöka instrumentallärares syn på övning. Utifrån vårt syfte har vi 
följande frågeställningar: 
 
● Lär instrumentallärare ut hur deras elever kan öva för att utvecklas på sina instrument, och 

i så fall på vilket sätt? 
● Vilka faktorer ser instrumentallärarna som viktiga för övningen? 
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METOD 
 
Kvalitativ intervjustudie 
Som metod för undersökningen valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie. 
 

Syftet med en intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. 
den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Det innebär att man aldrig i förväg 
kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det “sanna” svaret på en fråga 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 82). [kursivering i original] 

 
Utefter dessa tankar bedömde vi att det var angeläget för oss att utföra en semistrukturerad 
intervju med öppna frågor och en låg grad av standardisering (Bilaga 1). Detta innebar att vi 
under intervjuerna var uppmärksamma på vad som skulle komma upp och vad som eventuellt 
kunde ge en följdfråga. Forskaren Pål Repstad (2007) belyser faran med att “om man har för 
detaljerad intervjuhandledning finns det risk att deltagarna blir stela, kortfattade och passiva”  
(s. 85). Detta var något vi ville undvika. Vi ville också i möjligaste mån inge ett så gott intryck 
som möjligt till våra informanter i syfte att få dem att känna sig trygga och våga ge öppna och 
ärliga svar. “Kvaliteten på en kvalitativ studie står och faller med den öppenhet och tillit som 
aktörerna visar forskaren” menar Repstad (2007, s. 75). Detta visar på vikten av att som forskare 
skapa goda kontakter och ett gott samtal utan allt för hårt styrda ramar. Vid utformningen av våra 
intervjufrågor valde vi att inspireras av vad Patel och Davidsson (2011, s. 78) kallar för tratt-
tekniken, vilket innebär att intervjun inleds med mer öppna och breda frågor för att senare bli mer 
ämnesspecifik. Vi såg denna teknik som en möjlighet att värma upp och förbereda informanten 
inför huvudämnet. 
 
Urval 
Vi bestämde oss för att intervjua två gitarrlärare och två pianolärare på fyra olika kulturskolor. 
Anledningen till detta urval tar sin grund i att det är just de instrument vi själva har som 
huvudinstrument. Vår tanke med detta var att vi lättare skulle kunna relatera till och förstå de 
instrumenttekniska aspekter som påverkar övningen jämfört med om vi hade valt lärare som 
undervisar på andra och för oss mer främmande instrument. Vår förhoppning var också att kunna 
hitta en bra mix bland dessa lärare sett till ålder, kön och huvudsaklig genre. Detta då vi önskade 
få ta del av våra informanters erfarenheter i ett så brett spann som möjligt inom vår avgränsning. 
Urvalsprocessen gick bra och efter ett tiotal förfrågningar via mejl hade vi fått ihop en 
urvalsgrupp som representerade våra önskemål. Detta mejlutskick finns med som en bilaga i 
slutet av denna uppsats (Bilaga 2). Alla informanter visade sig ha en lärarutbildning i botten även 
om detta inte var ett krav från vår sida i urvalet. 
 
Studiens genomförande 
Innan vår första intervju övade vi på att intervjua genom att träna på varandra. Detta utefter Patel 
och Davidson (2011) som menar att “för att bli en bra intervjuare krävs det träning, träning och 
åter träning. Ett enkelt sätt att träna oss själva som intervjuare om vi inte har möjlighet att 
genomgå någon speciell kurs, är att välja ett ämne som passar goda vänner och trogna grannar 
och sedan intervjua dem. Intervjun bör vi spela in på band så att vi efteråt kan gå igenom fråga 
för fråga och lära oss av misstagen” (s. 85). Denna intervjuträning gav oss även en 
tidsuppfattning om vår intervju samt en känsla för hur våra frågor skulle kunna mottas och 
besvaras.  
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Intervjuerna vi genomförde varade ungefär 30 minuter. För att inte förlora värdefulla nyanser och 
information ifrån intervjun – vilket Repstad (2007, s. 95) menar ofta är fallet om man inte 
använder bandspelare – valde vi att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner. En av oss höll en 
mer aktiv roll och ledde intervjun medan den andre höll en lägre profil, förde anteckningar och 
försökte snappa upp eventuella förbisedda aspekter som vi ville veta mer av. Vi turades om att 
vara den aktiva intervjuledaren och den passiva intervjuaren under de olika intervjuerna så att vi 
fick prova båda rollerna. 
 
De genomförda intervjuerna transkriberades strax efter att de var gjorda för att all data skulle 
kunna analyseras och hållas färsk i minnet. Detta utefter Repstad (2007) som menar att “även i 
det fallet bör man direkt efter intervjun skriva ner reaktioner och idéer och sådant som 
bandspelaren inte fått med (bland annat egna reflektioner och svarspersonens icke-verbala 
budskap)” (s. 111). Att transkribera våra intervjuer var – som vi blivit informerade om på förhand 
– ett mycket tidskrävande arbete. Vi utgick båda ifrån att spela upp inspelningar i datorn med ett 
väl anpassat ljuduppspelningsprogram, för att sedan bearbeta en kort sekvens i taget och 
transkribera detta. Tidigt valde vi även att färglägga och utifrån detta kategorisera några av de 
svar vi fick i vår transkription, för att enklare kunna utläsa dessa och använda dem i vår text. Det 
visade sig vara en god teknik sett ur ett tidseffektivt perspektiv, för arbetets fortsatta skrivprocess. 
Vi förde sedan samman detta material från informanterna och valde ut de aspekter som vi fann 
mest relevanta för resultatet i vår studie.  
 
Etiska utgångspunkter 
Enligt de forskningsetiska principerna ifrån Vetenskapsrådet (2011) valde vi att använda fiktiva 
namn för att på så sätt bevara informanternas konfidentialitet. Vi har inte heller nämnt var 
kulturskolorna de arbetar på befinner sig geografiskt då vi inte ser att detta fyller någon funktion 
för slutresultatet. Ålder på våra informanter ser vi heller inte som något som påverkar 
slutresultatet och därför har vi heller inte uppgivit detta. Vi var även noga med att berätta att de 
skulle ha till utgivet datum av uppsatsen på sig att ångra sitt deltagande och att ljudinspelningarna 
endast var till för att underlätta transkriberingen och därför kommer att raderas när uppsatsen var 
klar. 
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RESULTAT 
 
Nedan följer en resultatpresentation där vi redogör för intervjuerna som vi utförde med våra 
informanter. Namnen är fingerade. Därefter följer en resultatanalys där vi lyfter fram 
informanternas ord genom att finna likheter och skillnader.   
 
Resultatpresentation  
 
Johan 
Johan undervisar gitarr- och baselever inom afrogenren på en kulturskola. Elevernas ålder är i 
genomsnitt mellan 13 och 15 år.  
 
Efter vår intervju med Johan framgick att han skiljer på sin egen uppfattning om vad som är bra 
övning och vad som går att applicera på eleverna. Johan menar att läraren respektive elevens syn 
på övning är två olika världar: “man kan inte applicera det synsättet för elever, att dom ska öva 
fyra timmar om dagen. Utan där blir det kanske något annat”. Johan nämner övningsexempel som 
att öva på sin teknik genom olika skalövningar och liknande. Även om dessa övningar är 
förebyggande ur framförallt ett långsiktigt perspektiv kan det vara svårt för eleven att förstå 
vikten av det där och då. Eleverna behöver tydliga och konkreta mål: “Från punkt A till punkt B 
liksom. Jag måste kunna göra det här för att kunna göra det här”. För Johan handlar elevernas 
övning ofta om att öva till en konsert eller inspelning, “något konkret”. Johan menar också att det 
är en viktig faktor i motivationen till övningen, att eleven har ett tydligt mål. Därför är det av stor 
vikt både för övningen och den fortsatta motivation att sätta upp nya mål som då till exempel kan 
vara att spela en låt på en konsert eller liknande. Johan kommunicerar även dessa mål genom att 
ha uppföljning via ett elevdokument som både han och eleverna har tillgång till via Dropbox, ett 
lagringsutrymme på internet. Där kan eleven se senaste läxan och läsa om vad denne kan tänka på 
i sin övning. 
  
Johan upplever att “elever har svårt att öva för det är någonting som är diffust och svårt att se 
resultat av”. Samtidigt betonar Johan att det är skillnad på högstadie- och gymnasieelever i hur 
man kan undervisa övning och vilka krav man kan ställa som lärare. Övning kan upplevas väldigt 
abstrakt ibland, vilket kan vara lättare att förstå för en gymnasieelev. Johan lär ut övning genom 
att hjälpa eleven att själv reflektera över vad som är svårt för att sedan kunna öva specifikt på just 
det. “Så att man inte [enbart] övar på det som man redan kan. Att man effektiviserar sitt övande, 
det är väl det som jag brukar säga till elever just så här i sitt sätt att öva på”, samt genom att 
hjälpa eleven att formulera egna mål och ge övningstips om hur man kan göra för att uppnå dem. 
  
Vi frågar Johan hur han anser att god övning ser ut och får då svaret att “den viktigaste delen av 
övning är att man övar fokuserat. Det är lätt att man sitter och bara plöjer en skala eller så, att 
man bara gör oreflekterad övning”. Han nämner också vikten av att öva kontinuerligt samtidigt 
som Johan inte vill tvinga på eleven att öva. “Jag tänker att det kan vara okej att elever inte 
behöver öva. Men det är klart att drömscenariot skulle vara att alla elever övar en timme om 
dagen, så är det ju”. Vi fråga även Johan om vilken syn han har på övning kontra talang. Johan 
berättar att: 

  
Jag tror väldigt mycket på att det hänger mer på om man är envis och liksom fokuserar och är 
motiverad än om man har talang. Jag tror att övning är grunden till att man ska kunna bli en bra 



 12 

musiker. [...] jag har svårt att se en musiker som inte har övat liksom. 
 
Samtidigt betonar Johan att det alltid finns extremer, åt båda hållen. Det vill säga elever som till 
synes inte behöver öva alls för att uppnå en hög nivå och elever som får kämpa och öva 
jättemycket för att kunna uppnå en låg nivå. 
  
Vad gäller föräldrarnas betydelse för eleven så menar Johan att “föräldrarna har jättestor del i 
elevernas musikalitet. Typ alla som har musiker som föräldrar och som går i kulturskolan har ju 
liksom det förspänt och övar mer”. Johan belyser även en problematik kring elever som blir 
“brända” och väljer att sluta på grund av höga krav utifrån, t.ex. från föräldrarna. Föräldrarna har 
mycket inverkan, “men det är inte alltid att det behöver vara positiv inverkan om man säger så”. 
 
Kerstin 
Kerstin undervisar i akustisk gitarr på en kulturskola. På vår fråga om det är främst klassisk eller 
afroinriktad undervisning får vi till svar att: “Jag brukar förklara det så här att det är klassisk 
teknik, men absolut inte bara klassisk musik”. Åldersspannet på Kerstins elever är allt ifrån 10- 
till 19-åringar och den genomsnittliga åldern är troligen högstadieelever.  
 
Kerstin försöker få övning att ske så naturligt som möjligt för eleverna genom att försöka skapa 
ett sug och intresse hos dem, istället för ett tvång. ”Det är sällan jag använder begreppet: nu 
måste du öva”. Ibland belyser Kerstin vikten av att spela lite varje dag, med det är hennes 
förhoppning att eleverna ska vara så sugna att de istället bara gör det av ren lust. Det viktigaste är 
att man lär sig spela, menar Kerstin, och framhåller att vissa elever lär sig bäst av noter medan 
andra föredrar tabulatur vilket är en annan form av notskrift. Och en del, “jag har några stycken 
som inte vill ha något papper alls” föredrar ren gehörsinlärning vilket innebär att de lär sig genom 
att lyssna och härma. Därför brukar det för Kerstins del ofta bli en kompromiss ibland dessa olika 
sätt att lära.  
 
När vi frågar Kerstin hur hon brukar lära ut övning betonar hon bland annat vikten av att hjälpa 
eleverna att hitta och lösa det svåra i låten eller momentet samt finna en god struktur för 
övningen:  

 
Man tar den där lilla biten som är så svår och så gör vi den tio gånger om man hinner. Det är ju ett sånt 
där klassiskt knep. [...] Det är mycket hemligheten med att vara lärare egentligen, att hitta andra 
vägar för att nå samma mål. Och sen kan man öva på så många olika sätt, men jag tror på det här 
med att lite separera det genom att man faktiskt värmer upp med torra övningar och sedan spelar det  
man ska. 

 
Gällande synen på övning kontra talang menar Kerstin att man kan komma långt med övning 
samtidigt som talangen också är viktig: “Utan övning så tar man ju inte vara på sin talang“. 
Kerstin lägger ingen värdering i vilken typ av musik som är viktigast utan menar att  
“det är lika mycket värt om man lyckas att spela ett Bachstycke eller om man lyckas att spela en 
poplåt riktigt bra, för det handlar om att spela snyggt, tonbildning. Det är lika viktigt tycker jag 
som att spela fort eller att spela liksom tekniskt skickligt”.  
 
Kerstin belyser också vikten av mål i undervisningen med varje enskild elev och berättar att hon 
brukar utföra en planering i början på varje termin där hon tillsammans med eleven stämmer av 
genom frågor som: “Vill du vara med på konsert? Vad vill du göra?”. Konkreta mål hjälper 
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eleverna att utvecklas, menar hon.  
 
Kerstin påpekar också att den vanliga 20-minuters lektionen på kulturskolan är kort och att det 
därför kan vara fördelaktigt med gruppsammansättningar ibland. Exempelvis går det att få ut mer 
av musikteori och notinlärning om detta undervisas i grupp. “Och det blir ofta roligare om man är 
fler” menar Kerstin. Föräldrarnas engagemang är viktigt enligt Kerstin, särskilt för de yngre 
eleverna där mycket handlar om att kunna “skapa en plats där man kan få sitta i lugn och ro [...] 
inga småsyskon som springer och skruvar på stämskruvar [skratt]”. Det är också viktigt med 
föräldrarnas förståelse för gitarrspelandet, att de förstår att det krävs mer än bara de 20-minuterna 
på musik- eller kulturskolan. 
 
Avslutningsvis berättar Kerstin om vad hon ser som en stor del i uppdraget att vara lärare. “Det är 
ju att hitta deras drivkraft, elevernas. Och det kan vara så olika saker. Och det är en balansgång 
som lärare att forma sig efter dom och ta in deras önskemål och vad jag tycker att man ska kunna 
eller så [...] och även att motivera dem att spela överhuvudtaget”. 
 
Sanna 
Sanna har en bred bakgrund som ackompanjatör, musiklärare och körpedagog, men har mest 
erfarenhet av piano. På den kulturskola där hon är anställd undervisar hon just nu enbart i piano. 
De flesta av hennes elever är mellanstadieelever ifrån den skola som kulturskolan hon arbetar på 
delar lokaler med. 
 
Sanna betonar motivation som den allra viktigaste aspekten för att eleverna skall börja öva, och 
att eleverna behöver få en stor valfrihet kring repertoarval för att känna sig motiverade. 
 

Jag tror på inre motivation, lust, att det ska vara roligt. Det tror jag är grunden till att få elever att 
hänga på. Att dom får en egen drivkraft. [...] För annars tror jag inte att dom övar, om dom får nåt som 
dom inte tycker om. [...] Jag försöker så att dom får välja mycket själva, påverka sitt eget val. 

 
Sanna menar också att hon upplever att det är svårt att få eleverna att öva om de inte tycker att 
det är roligt. Hon framhåller även att en mycket viktig aspekt som kan stärka motivationen är att 
spela tillsammans – samt att det är problematiskt att undervisningen ofta är enbart individuell: 
 

Gärna att man sätter ihop gitarr och piano eller att man kompar samma låt. För att hänga med så får 
man ju kämpa lite hemma då. [...] Och dom vill verkligen visa kompisen vilken rolig låt jag kan. Så att 
det blir liksom att dom blir så där på hugget själva. [...] För är man själv så kan man istället gömma sig 
bakom förklaringar som: jag har inte övat. 

 
Sanna betonar att samspel i många fall gör att eleverna känner att det är mer på riktigt och att 
detta gör eleverna mer motiverade. Hon tycker att kulturskolorna borde utveckla en verksamhet 
som innefattar mer gemensamma lektioner. Vidare påpekar hon även att hon tycker att 
verksamheten i princip ser likadan ut idag som när hon själv var barn och gick i kulturskolan, 
något hon framhåller som problematiskt. 
 
Vi frågar Sanna om vad hon anser att begreppet övning står för. Hon framhäver att övning 
handlar om att repetera ett stycke tills det blir rätt, samt att övning är en aktivitet som ska leda till 
att man utvecklar någonting man har användning av i sitt fortsatta spel. Dessutom betonar Sanna 
ännu en gång vikten av samspel, och hon menar att övning handlar om att kunna hänga med i en 
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låt, gärna tillsammans med andra: “jag tror att det är själva grejen och spela tillsammans”, menar 
Sanna. Vi frågar även om hur hon lär ut övning till eleverna. Här framhåller hon bland annat att 
hon brukar plocka ut några specifika delar ur elevernas läxor – exempelvis ett par utmanande 
takter – som eleverna skall öva extra på istället för att enbart spela igenom hela stycket. Sanna 
betonar även vikten av att öva i ett långsamt tempo så att det blir rätt, samt att hon och eleverna 
“övar på lektionerna för att [eleverna ska] kunna öva hemma”. 
 
Sanna berättar även om hur hon använder sig av tekniska hjälpmedel för att underlätta övandet 
för sina elever. Hon berättar att hon ofta spelar igenom sina elevers aktuella läxor samtidigt som 
eleverna spelar in detta på sina mobiltelefoner:  

 
Och ibland om dom har satt någonting och man har övat någonting på lektionen och dom verkligen 
sätter det då, då spelar jag in dom... nu spelar jag in dig, så får du titta på hur du gör hemma. Så att du 
får till det nu med allt, med rätt fingrar och rätt ackord på rätt ställe. 

  
Sanna betonar att genom att spela in på elevens telefon behöver denne inte vänta tills nästa vecka 
med att fråga henne hur den aktuella låten ska spelas ifall eleven glömt detta. De flesta elever, 
menar Sanna, kollar inte upp på egen hand hur de ska spela läxan även om de har möjligheterna 
via internet, även ifall detta innebär att de inte kan öva på sin läxa. Vid vissa tillfällen har Sanna i 
dessa avseenden använt sig av Skype för att ge eleverna möjlighet att kontakta henne direkt. Hon 
framhåller att detta är en användbar metod men att den även kräver invänjning för eleverna: 
“Men då kan dom alltid skypa och så där men sen gjorde dom inte det. Det är ju en övning också, 
att få dom och använda det. För dom är så vana vid det vanliga”. 
 
Vi frågade Sanna om hur långt hon tror att man kan komma på enbart övning. Hon svarar att: 
“Jag tror det måste finnas en viss grad av talang, en ganska stor del. [...] Jag tror det måste finnas 
en talang från början”. Avslutningsvis berättar Sanna om att inlärningen till sist handlar om den 
enskilde elevens förmåga att ta in det som läraren förmedlar. 
 
Elin 
Elin har en delad musiklärartjänst där hon arbetar både med klassundervisning i musik samt 
enskild undervisning i sång och piano på kulturskola, inom både klassiskt inriktad musik och 
afroinriktad musik. De pianoelever Elin undervisar är främst nybörjarelever. 
 
Elin framhåller betydelsen av en inre drivkraft och viljan att spela. Elin säger ”att det viktigaste i 
övningen är att det kommer ifrån en vilja att spela... en glädje i musiken där man spelar och 
sjunger för att det är kul.” Vidare nämner Elin även att eleven i fråga “inte behöver göra exakt 
som man har blivit tillsagd, men jag tror att det måste finnas en kombination med det, det måste 
vara nån typ av struktur... man kan inte bara säga att man ska öva när det är kul. Speciellt inte 
små barn, utan dom behöver ha lite ramar... för när dom ska öva och vad dom ska öva”. Vid sidan 
av den inre drivkraften tycks detta vara Elins huvudpoänger, nämligen att en viss struktur i 
spelandet också är viktigt, och att de yngre eleverna har svårare att öva på egen hand och därmed 
är mer beroende av stöttande lärare och föräldrar. 
 
Elin menar att utan föräldrarnas hjälp har de yngre eleverna svårt att öva: 
 

Frågan är hur mycket dom kan utvecklas... om dom sitter där och räknar fel och håller ut tonerna 
fel, spelar fel toner. Kanske bara [blir] värre om de övar in fel hela tiden [...]. Sen funderar jag på 
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hur [det] fungerar för dom när dom sitter där hemma och liksom, om det där ger nåt resultat när 
dom är sådär jättesmå och inte riktigt... kanske räknar helt fel i takterna och... ja. Så ju mindre dom 
är, desto viktigare är det att föräldrarna är delaktiga tycker jag, så jag brukar försöka att ha en del 
föräldrakontakt också. 

 
Elin menar inte bara att det är bra om föräldrarna stöttar de yngre med struktur i själva övningen, 
utan att det även har betydelse om föräldrarna stöttar de yngre barnen via engagemang. Hon 
framhåller även att det är problematiskt att alla barn inte har samma stöd hemifrån. Elin anser att 
man borde prata mer om vad övning är och att detta är extra betydelsefullt för de elever som har 
mindre stöd hemifrån. 
 
Vad gäller själva strukturen i övning berättar Elin att hon använder sig av övningsschema för de 
yngre eleverna samt att alla elever har varsin mapp med sina läxor, som hon är mycket noga med 
att eleverna ska ha med sig till lektionerna. Elin berättar att hon med de äldre eleverna är öppnare 
med att låta eleverna välja själva om de vill öva på egen hand utan övningsschema. Hon 
framhåller under intervjun att samtidigt som övningsschema är ett bra sätt att skapa struktur så får 
det inte sätta för stor press på eleverna, samt att “dom får ju inte smäll på fingrarna om dom inte 
har övat, men ändå att man försöker att uppmuntra det då”. 
 
När vi frågar hur Elin brukar lära ut övning till sina elever menar Elin att hon ganska ofta 
specificerar ett visst ställe som hon önskar att eleven ska öva extra på hemma. Hon ger exempel 
på att hon ofta ber en elev att spela en viss rad eller några takter ur läxan några gånger innan 
denne spelar igenom hela stycket. Vidare framhåller Elin: “Och sen brukar jag ju påpeka det här 
med att öva långsamt, när det handlar om pianospel då. Öva långsamt och... noggrant. Och säga 
det här med att varje gång man spelar fel, så registrerar hjärnan det och då... [blir det] svårare och 
liksom lära sig rätt sen”. 
 
Elin framhåller att även om den inre motivationen behöver vara en grundstomme för att eleven 
ska se mening i övningen bör eleven inte enbart spela när det är roligt – i alla fall då denne har ett 
visst mått av inre motivation. Hon säger att: 
 

En del menar ju att man bara ska spela för att det är roligt men jag vet av egen erfarenhet att jag 
satt och gjorde jättemycket teknikövningar när jag gick i högstadiet [...]. Och jag har verkligen fått 
en jättebra fingerteknik av det, och det var ju inget jag tyckte var kul allt det. Men jag lärde mig 
jättemycket på det. Samtidigt hade jag ju ett grundintresse... och det kan ju va lätt att ta död på 
det... beroende på vad eleven har för bakgrund, om man är för liksom... ah du ska göra dina 
fingerövningar och så där. Det handlar ju om att motivera dom till det i första hand. 

 
Vi frågade Elin om hur långt hon tror det går att komma på enbart övning. Elin menar att hon tror 
att man är mer eller mindre musikalisk i botten. “Och sen så… likaväl som i skolan liksom så har 
ju vissa större förutsättningar... alltså har lättare att ta till sig och kan komma långt tack vare sin 
intelligens, även om man kanske inte är så musikalisk... så kan dom kanske bli jätteduktiga på 
notspel därför att dom har en så välfungerade hjärna”. Elin nämner att hon ser gehörsspel som 
mer musikaliskt än notspel, även om hon ser både gehörsspel och notspel som förmågor man kan 
träna upp. Huruvida alla elever kan bli verkligt framgångsrika genom enbart övning är vår 
informant lite osäker över: “Jag tror helt klart att alla kan lära sig och spela och bli duktiga... men 
sen, jag vet inte om man kanske behöver det där... lilla extra om man ska bli riktigt professionell 
och stor. Svårt och svara på.” 
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Resultatanalys 
I denna del av texten kommer vi att koncentrera oss på hur informanternas uppfattningar om 
övning. Vi kommer även att plocka fram närliggande faktorer som våra informanter lyft fram 
som betydelsefulla, samt sätta informanternas tankar i relation till vår bakgrund. 
 
Betydelsen av inre lust och meningsfullhet  
Det verkar som om det allra viktigaste när instrumentallärare lär ut övning till sina elever är att 
övningen görs till en aktivitet som eleven uppfattar som meningsfull, då detta i sin tur är något 
som främjar den inre lusten. Samtliga informanter har starkt framhållit den inre lusten och 
känslan av meningsfullhet som betydelsefulla faktorer för övningen, samt att det är mycket svårt 
att få en elev att öva om eleven inte känner lust och meningsfullhet med övandet. Av detta kan vi 
utläsa att innan läraren överhuvudtaget börjar diskutera och undervisa övning bör denne 
reflektera över hur övningen kan bli en meningsfull aktivitet för den berörda eleven. Med andra 
ord – vad är det som gör övningen meningsfull? 
 
Det som framgått av våra intervjuer är också att den inre motivationen har en minst lika stor 
betydelse som de konkreta övningsmetoderna. Våra källor i bakgrunden har istället främst lyft 
fram de konkreta metoderna och aspekterna kring övning, något som kan ha sin förklaring i att 
forskningen i första hand är inriktad på att undersöka övningens beståndsdelar snarare än 
omkringliggande faktorer. Schenck (2000, s. 167) belyser dock vikten av att det bakom övningen 
finns en grund byggd på lust och självmotivation. Utan denna kan övningen inte bli framgångsrik 
och riskerar istället att bli ett jobbigt måste. O’Neill och McPherson (2002, s. 43) betonar också 
vikten av att eleven måste få lära sig redskap för att kunna motivera sig själv då denna egna inre 
motivation är viktig för övningens fortsatta progression.  
 
Vikten av mål och struktur 
Flera av informanterna nämner vikten av mål och struktur vid övning. Det är viktigt att sätta upp 
tydliga och konkreta mål för eleverna för att främja deras utveckling och motivation. Målet kan 
bland annat innebära ett deltagande i en konsert där eleverna framträder, eller att eleverna har 
specifika låtar som de vill kunna spela. Det kan ta uttryck på olika sätt. Det är även viktigt att 
dessa mål följs upp, gärna genom en kontinuerlig dialog. Några av informanterna har som vana 
att fråga eleverna särskilt vid terminsstart om vad de själva har för mål med lektionerna och vad 
de vill göra. Sedan försöker de tillsammans formulera och bestämma dessa mål. Elin belyser 
också struktur som något viktigt i övningen, att eleven vet vad den ska öva på och att denne har 
en bra plan för övningen, till exempel genom ett övningsschema. Samtidigt som de flesta av 
informanterna verkar tycka att mål och struktur är viktigt för övningen så belyses även faran med 
att struktur i vissa fall kan upplevas som ett tvång, något som kan riskera att eleven tappar lusten 
att spela. Nyckeln till ett övande som är både lustfyllt och utvecklande verkar därför vara att hitta 
en god balans mellan struktur och fritt utforskande. I denna process har läraren en viktig roll i att 
hjälpa eleven att överföra struktur och mål till övningen. 
 
Likheter med informanternas tankar finner vi till exempel hos O’Neill och McPherson  
(2002, s. 160) som menar att övningen blir mer effektiv när den är strukturerad och 
målorienterad. Även Lif (1998, s. 30) belyser vikten av tydliga mål för att eleven ska få ut så 
mycket som möjligt av sin övning. Lif vidhåller också att det är viktigt att man som lärare och 
elev arbetar mot samma mål (ibid). Gällande långsiktiga och kortsiktiga mål så förklarar 
exempelvis Kerstin att hon har för vana att sätta upp terminsmål – långsiktiga mål – samtidigt 
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som hon arbetar efter mer kortsiktiga mål – som att kunna lära sig en låt eller ett moment. Men 
kanske saknas här en reflektion kring detta och de olika betydelserna för dessa olika typer av 
mål? Schenck (2000, s. 193) menar, som vi tidigare framhållit, att det är viktigt att båda typerna 
existerar och betonar en balans där de långsiktiga målen står för överblick och riktning och där de 
kortsiktiga målen skapar mening och struktur för dagen.  
 
Hur övningen lärs ut 
Johan betonar vikten av att som lärare kunna hjälpa eleven att själv hitta svårigheter och därefter 
förklara hur eleven kan öva på detta. Johan framhåller även att det är viktigt med reflektion och 
koncentration hos eleven, och att läraren då kan hjälpa eleven att öva mer effektivt genom att 
stötta eleven att själv reflektera över sin övning. Kerstin betonar också vikten av att läraren 
hjälper eleven med vad som är särskilt svårt, exempelvis i en låt. Därefter kan eleven träna på 
bara den biten ett par gånger. Hon nämner också vikten av att läraren hjälper eleven att skapa 
struktur i sin övning genom ett exempel om att övningen kan inledas med mer torra 
teknikövningar följt av att eleven sedan spelar något denne uppfattar som mer motiverande. 
Sanna menar också att det är viktigt att man som lärare plockar ut de särskilt utmanande delarna i 
ett stycke till exempel, för att sedan låta eleven öva på detta hemma istället för att spela igenom 
hela stycket. Hon betonar även vikten i att eleven då bör öva i ett långsamt tempo så att det blir 
rätt från början. Och slutligen berättar också Elin om hur hon brukar hjälpa eleven att specificera 
ett visst ställe som hon önskar att eleven ska öva extra på hemma. Metoden för denna övning kan 
då vara att eleven övar dessa särskilda takter enskilt till en början, för att sedan sätta in det i sitt 
sammanhang. Att eleven ska öva långsamt och noggrant är också något som Elin påpekar.  
 
Detta är alltså ett tillvägagångssätt som beskrivs hos samtliga informanter. Vi finner också stöd 
för detta hos Barry och Hallam (2002, s. 157) som visar på några av de vanligaste sätten att lära 
ut övning bland instrumentallärare. Att analysera ett stycke eller en låt innan det övas och 
därefter hitta eventuella svårigheter som eleven kan öva särskilt på är exempel på detta. Dessa 
svårigheter övas med fördel i ett långsamt och succesivt ökat tempo. De belyser också vikten av 
att vi som lärare visar rent konkret under lektionerna på hur man kan öva, och att vi inte bara bör 
berätta hur eleven kan göra hemma utan faktiskt visar och gör på samma sätt under lektionen. Vi 
menar att detta kan vara betydelsefullt av den anledning att eleverna snarare gör som vi gör och 
inte vad vi säger. För att kunna lära våra elever god övning måste de först få uppleva god övning 
(Barry och Hallam (2002, s. 157). Detta är något som även betonas av Schenck (2000, s. 206). 
Rörande just detta förekommer blandade åsikter hos informanterna. Samtidigt som flera av dem 
verkar lära ut övning på lektionerna är vår uppfattning att detta ibland kanske sker efter gammal 
vana och en aning oreflekterat.  
 
Sandström och Snell (2010) nämner också hur viktigt det är att eleven verkligen har förstått läxan 
efter sin lektion. Det gäller i allra högsta grad yngre elever, då dessa i regel har svårare att öva på 
egen hand. Yngre elever kan ha svårare att reflektera över och analysera sin övning jämfört med 
en äldre elev, då djupare reflektion förutsätter en viss mognad och insikt (s. 19). Just vikten av att 
eleverna ska ha förstått läxan är det ingen informant som nämner, samtidigt som vi kan uppfatta 
att detta ligger med som en dold förutsättning som lärarna verkar utgå ifrån. Flera av 
informanterna belyser att förutsättningarna för övningen är olika beroende på elevens ålder och 
läraren utifrån detta måste anpassa sin undervisning. Vi vill även återknyta till O’Neill och 
McPherson (2002, s. 23) som menar att läraren och dennes undervisning av övning är av särskild 
betydelse vid yngre åldrar. Att även föräldrarna är betydande genom stöd och engagemang 
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framhåller såväl vår informant Elin som Barry och Hallam (2002, s. 160). Ju äldre eleverna blir 
desto mer självständiga blir de i många fall och därför är det också viktigt att låta eleverna få 
detta utrymme och att man som lärare inte berättar allt för mycket om hur eleverna ska öva, då 
det kan hämma deras utveckling och lust menar O’Neill och McPherson (2002, s. 23). 
 
Lif (1998, s. 30) belyser likt Johan vikten av reflektion och att det därmed är viktigt att eleven 
ställer sig själv frågor om vad denne exempelvis vill uppnå med sin övning. Lif menar också att 
det är viktigt att läraren är tydlig i vad denne förväntar sig ifrån eleven och dennes övning (1998, 
s. 10). 
 
Samspel 
Kerstin och Sanna betonar vikten av och fördelarna med att spela tillsammans i grupp. Här finns 
både tid att tjäna genom att eleverna i gruppen får en längre lektion än om de hade spelat själva, 
samtidigt som samspelet ofta kan bidra till ökad lust och inspiration för eleverna. Sanna menar 
också att samspel gör att musicerandet känns som det blir mer på riktigt och att elever blir 
motiverade av att visa varandra. Av detta kan vi utläsa att övning förankrat i ett socialt 
sammanhang har större potential att upplevas som mer meningsfull. Sanna uttryckte rent av i 
intervjun att själva meningen med musik är att spela tillsammans. Vi kan ur detta dock inte dra 
slutsatsen att övning utförd för den egna personens skull utan någon tanke på andra 
nödvändigtvis är mer meningslös. Snarare är det kanske behovet av förebilder som bidrar med 
stöd och engagemang – som återigen verkar vara i synnerhet betydelsefullt hos de yngre eleverna 
(O’Neill & McPherson 2002, s. 23) – som gör att våra elever har ett så stort behov av att dela 
musiken med andra. Övningen i sig är ju dessutom inget slutmål utan snarare ett verktyg som ska 
leda till att man utvecklar någonting man har användning av i sitt fortsatta spel, som Sanna 
uttrycker det. 
 
Vad innebär övning?  
Utifrån vår bakgrund och genom våra informanter har vi fått erfara att övning som begrepp inte 
går att entydigt definiera. Istället rör det sig om ett antal olika uppfattningar med olika 
betoningar, men som i många fall landar i att definiera övning som något individen gör med 
syftet att utveckla kunskap och färdighet inom en form av aktivitet (Lehmann, Sloboda & Woody 
2007, s. 63, Ericsson 2013, s.8, Cayne 1990, s. 797). Vår informant Sanna ger en liknande 
definition av övning i form av att se övning som en aktivitet som ska leda till att man utvecklar 
någonting man har användning av i sitt fortsatta spel. Schenck (2000, s. 167) och Lif (1998, s. 5) 
kopplar även övning till en form av undervisning – där den som övar undervisar sig själv. Att öva 
verkar alltså innebära att sträva emot en progression, fram emot ett mål eller syfte, genom en 
form av mer eller mindre reglerad självundervisning. 
 
Medan vår litteratur ger tydliga definitioner på övning är svaren ifrån våra informanter mer 
oklara – med undantag ifrån Sannas definition ovan. När vi frågade våra informanter om hur de 
definierar begreppet övning gav de istället exempel på vad övningen kan och bör innehålla – så 
som att öva långsamt och att plocka ut svåra partier – men inte vad den är rent konkret. Vi fick 
känslan av att informanterna hade svårt att definiera övning. Samtliga informanter framhöll efter 
intervjuerna att de upplevde det som nyttigt och betydelsefullt som lärare att tänka över vad 
övning faktiskt är, samt att de fått ut något själva av att reflektera kring övning under intervjun. 
Att ha reflekterat över övning kan mycket väl minska risken att övning undervisas på ett 
oreflekterat och slentrianmässigt sätt. 
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Huruvida våra informanter undervisar övning på ett genomtänkt sätt är inga slutsatser vi drar i 
detta arbete. Vi vill däremot lyfta att svårigheterna med att definiera övning mycket väl kan 
uppstå i steget mellan teori och den faktiska undervisningen. Den praktiska undervisningen är en 
sak och teorin en annan. Johan belyser också skillnader mellan lärarens och elevens syn på vad 
övning är och menar rent av att det finns stora svårigheter med att applicera samma synsätt på 
begreppet övning. Lärarens upplevelse av övning är helt enkelt så olikt elevernas att en given 
definition av övning blir omöjlig i den praktiska undervisningen. Istället handlar det om att låta 
eleven skapa sitt eget förhållningssätt till övning, och att bidra till att göra elevens upplevelse av 
övning till något gott genom att introducera och influera god övning. Kanske går det i och med 
detta att säga att de källor som definierar övning snarare beskriver idealbilden av hur övningen 
borde se ut i sin mest effektiva form. Även ineffektiv övning utan någon större progression bör 
rimligen kunna klassificeras som övning den med, i alla fall i enlighet med Schencks  
(2000, s. 199) tankar om att allt spel är övning. 
 
Övning kontra talang 
En del av syftet med vår studie var att undersöka hur betydelsefull övningen är för elevens 
förmåga att musicera. Vi ville få reda på våra informanters syn gällande om det är möjligt för 
varje enskild elev att bli framgångsrik i sitt musicerande i största del genom sitt övande eller om 
det krävs en viss grundtalang för att bli komma långt i musicerandet. Detta visade sig vara den 
fråga där informanternas åsikter skiljer sig åt mest. Johan är tydlig med åsikten att övningen är 
grunden till en bra musiker och att förmågan att lära sig musicera hänger mer på övningen än på 
medfödd talang. Även Kerstin framhåller att hon tror att man kan komma långt i sitt musicerande 
med övning och är dessutom tydlig med att värdesätta alla genrer. Hon betonar även att god 
musikalisk förmåga handlar mer om att det låter bra än att det behöver vara avancerat. Sanna och 
Elin är båda av åsikten att det behövs en viss grad av talang ifrån början för att bli verkligt 
framgångsrik i sitt musicerande. Elin jämför detta med grundskolan, där vissa elever har lättare 
att lära än andra, och Sanna betonar att det i stor del handlar om den enskilda elevens förmåga att 
lära in. 
 
Det verkar som om informanternas skillnad i synsätt till viss del handlar om hur de definierar 
musikalitet – ett ämne som delvis hamnar utanför detta arbetets egentliga fokus, men som likväl 
påverkar synen på övningens roll. Kerstin visar på åsikten att musikalitet inte behöver vara 
förknippat med stor virtuositet. Om Sanna och Elin menar att det är just detta som innebär att ha 
kommit långt i sitt musicerande – att ha mycket väl utvecklade hantverksmässiga förmågor, i 
linje med ett absolut synsätt (Brändström 2006) – är inte en slutsats vi kan dra utifrån de svar vi 
fått i våra intervjuer. Vi vill däremot belysa att det finns en diskrepans rörande synen på hur 
avgörande själva övningen är. Johan påpekade att övningen är mycket betydelsefull för förmågan 
att bli framgångsrik i sitt musicerande, men det kan samtidigt inte förnekas att omkringliggande 
faktorer spelar roll, såsom graden av inre lust och det positiva stödet ifrån en lärare – aspekter 
som vi visat på ovan. Kanske kan det vara så att skillnaderna mellan synsätten beror lika mycket 
på i vilket sammanhang informanterna sätter övningen i som hur de ser den som en metod i sig 
självt eller som en aktivitet som påverkas mycket av närliggande faktorer. 
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka instrumentallärares syn på övning. Detta skulle 
undersökas med våra frågeställningar: Lär instrumentallärare ut hur deras elever kan öva för att 
utvecklas på sina instrument, och i så fall på vilket sätt? Vilka faktorer ser instrumentallärarna 
som viktiga för övningen? I detta avsnitt gör vi en koppling mellan det resultat vi fått fram och 
den litteratur som vi har presenterat i vår bakgrund. Vi kommer särskilt att lyfta fram de delar av 
resultatet vi finner som mest relevanta och intressanta i förhållande till vårt primära syfte för 
denna uppsats. 
 
Att finna den inre drivkraften 
Vårt resultat har likt den tidigare forskningen i den här uppsatsen belyst vikten av att använda sig 
av mål, struktur, reflektion och koncentration vid övning. Mer konkret så nämnde flera av 
informanterna som exempel att de brukar hjälpa eleverna att peka ut specifika svårigheter i de 
aktuella momenten som eleven sedan kan öva på. Det som dock framgick som något av det allra 
viktigaste och mest centrala gällande övning var att hjälpa eleverna att finna en inre drivkraft, för 
att eleven överhuvudtaget ska vilja öva. Ett par av informanterna menar att detta är något vi som 
lärare kan påverka genom att exempelvis ta in deras önskemål om repertoar och på så vis låta 
eleverna ha inflytande i undervisningen, vilket i sin tur bidrar till en mer individuellt anpassad 
undervisning. Kanske är just detta – en mer individuellt anpassad undervisning – en stor del av 
nyckeln i att skapa en inre drivkraft hos eleverna? Det kan i så fall belysa vikten av att vi som 
lärare ser den enskilda eleven och anpassar undervisningen – i den mån vi kan – efter elevens 
behov och önskemål. I vissa lärarsituationer kan detta låta som självklart. Men kanske är det ändå 
något vi som lärare behöver påminna oss om för att inte hamna i en allt för homogen – icke 
individanpassad – undervisning? Schenck (2000, s. 167) påpekar hur viktigt det är att övningen är 
byggd på en grund av lust och självmotivation, samt att utan denna grund kan övningen varken 
bli tillfredställande eller framgångsrik utan riskerar istället att bara bli ett jobbigt måste. 
 
Samtidigt menar en av våra informanter att övning inte enbart kan vara kul i alla lägen. Även 
Sandström och Snell (2010, s. 22) ställer sig frågande till om övningen alltid bör vara lustfylld. 
Kanske finns det rent av en fara om eleverna i alla lägen ser övning likt något som alltid ska vara 
kul, och därmed enbart övar när det känns roligt. Vissa mindre inspirerande faser – och en viss 
mängd av rent tekniska och teoretiska övningar som kanske inte upplevs lika motiverande för 
eleven som att spela låtar – kan i vissa fall vara nödvändiga för att eleven ska kunna utveckla 
grundläggande färdigheter på sitt instrument. I alla lägen är det inte möjligt som lärare att bidra 
till att övningen blir lustfylld, även om läraren förhoppningsvis gör sitt bästa för att bidra till 
detta. Utifrån vårt resultat som tydligt framhåller vikten av elevernas inre drivkraft framgår det 
samtidigt att vi bör vara försiktiga med att ge för stort utrymme till övningar som inte upplevs 
lika motiverande för eleven. För att återgå till Kempe och West (2011, s. 44) är kanske det allra 
mest väsentliga för barns och ungdomars utveckling att vi som lärare ger eleverna positiva, 
lekfulla och frekventa erfarenheter som utvecklar deras musikaliska förmågor. Vi tycker oss 
kunna utläsa att den inre drivkraften är nyckeln till att främja elevens utveckling, samt att en stark 
inre drivkraft i många fall gör eleven mer positiv inför olika former av övande. 
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Utmaningen med att lära ut övning 
Alla våra informanter har idéer om hur de lär ut övning. Samtidigt upplever vi delvis att vi saknar 
fler konkreta svar i hur denna undervisning av övning ser ut. För att återgå till vår 
problemformulering så menar Lehmann, Sloboda och Woody (2007, s. 61) att musiklärare ofta 
tar för givet att elevernas övning fungerar bra, samtidigt som den oftast inte gör det. Kanske kan 
detta bekräfta att många musiklärare inte reflekterar så djupt om övning och att övning är något 
det talas ganska lite om i undervisningen med eleverna? Vi kan som tidigare nämnts inte dra 
några slutsatser utifrån vår undersökning om hur våra informanter faktiskt undervisar rent 
praktiskt och på vilka sätt deras undervisning påverkas av hur de reflekterat kring begreppet 
övning. Vi kan heller inte anta att en lärare som har reflekterat mindre över övning nödvändigtvis 
undervisar det bristfälligt. Vi vill dock lyfta att det kan finnas en potentiell risk med att den lärare 
som inte reflekterat lika mycket över övning tenderar att fastna i förgivettaganden och 
förutfattade idéer. Kanske glömmer i så fall denna lärare att forma övningen utifrån eleven, och 
fastnar istället i vedertagna sätt att lära ut som inte nödvändigtvis är anpassade för den aktuella 
situationen. Exempel på några av dessa vedertagna sätt att lära ut och tankar kring övning – som 
även framhållits till viss del av våra informanter – tycks vara att eleven ska öva långsamt, och att 
vissa elever har mer talang än andra. En av drivkrafterna till att göra denna uppsats var just att se 
hur undervisningen av övning ser ut just för att bidra till en mer reflekterad förståelse kring 
övning. 
 
En annan förklaring utifrån vårt resultat till att det verkar talas så lite om övning kan vara att det 
inte alltid anses gynnsamt och nödvändigt att behöva namnge övningen, utan att det istället kan 
vara en poäng med att låta övningen växa fram naturligt ur lusten att spela. Då övning för många 
elever tycks vara ett begrepp laddat med krav bör vi kanske ibland vara försiktiga med att 
använda begreppet? I den här diskussionen är det även svårt att undgå att påpeka att de olika 
institutionerna – kulturskola och grundskola – skiljer sig åt, även om vi i den här undersökningen 
har valt att utgå ifrån enbart den första av dem. Kulturskolan är en verksamhet som på ett sätt har 
möjlighet att bygga mer på lust och intresse för eleven då det är en egenstyrd verksamhet som 
inte har några förutbestämda betygskriterier och mål, det är upp till var en av kulturskolorna att 
sätta deras egna mål och visioner. Jämfört med musikundervisningen i grundskolan, som regleras 
av kriterier och mål, blir det en viss skillnad där det istället är vår plikt som lärare att hjälpa 
eleven att uppnå de förutbestämda mål och kriterier som ställs på undervisningen och ämnet.  
 
Att utvecklas genom övning 
Utifrån våra intervjuer har vi fått erfara att det finns olika synsätt på övningens roll i förhållande 
till vad som ofta benämns som talang – och att denna i vissa fall delvis likställs med att vara en 
medfödd förmåga. En sammanfattning av resultatet kan vara att övningen är av betydelse men att 
talangen samtidigt fungerar som en viktig och bidragande faktor i resultatet av övningen. Även 
om det är svårt att dra någon tydlig gräns kan vi se att åsikterna från resultatet skiljer sig från 
Kempe och Wests (2011) syn. De menar att förutsättningarna för att utveckla expertkunnande 
finns hos många människor (s. 66), vilket är en syn vi delar. Utifrån denna syn kan vi lära ut till 
våra elever att talang och förmåga är något som utvecklas genom goda övningsrutiner i mycket 
högre grad än något som bara är medfött eller inte. Resultatet visar även på att vi bör vara noga 
med att värdesätta olika typer av musik och former av musicerande. I annat fall finns det en risk 
att vi fastnar i det absoluta synsättet (Brändström 2006) och stänger dörrar för de elever som inte 
har så stora förmågor på sin nuvarande nivå inom de typer av musik som värdesätts högst. Om så 
är fallet ser vi att det finns en risk att vi som lärare fråntar oss själva ansvaret att hjälpa varje elev 
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efter vår bästa förmåga. 
 
Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa intervjuer gjordes utefter information ifrån vår referenslitteratur och våra 
grupphandledningssamtal inom kursen. Vi fann den kvalitativa intervjun som en bra metod för att 
komma åt våra informanters tankar om övning. En av våra funderingar inför undersökningen var 
hur mycket information vi skulle delge våra informanter i förväg om vår undersökning och vad 
detta skulle få för eventuell påverkan på intervjun. Vi valde att delge till våra informanter att 
intervjun huvudsakligen skulle beröra instrumentalundervisning och övning, men undvek att 
delge specifika frågor eller ytterligare information i förväg. Genom detta ansåg vi att svaren 
skulle bli mer spontana och ärliga än om informanterna hade förberett sig för intervjun och tagit 
ställning till dess frågor. Vi ville undvika att få friserade och anpassade svar och valde därför att 
avstå ifrån en alltför specifik ram rörande vårt ämne. Det ska tilläggas att vi givetvis var öppna 
för eventuella frågor av informanterna och att vi var tydliga med att förklara intervjuns upplägg 
och vilken typ av studie vi genomfört. Detta i enlighet med det forskningsetiska kravet på 
information som bland annat innebär att de personer som deltar i ett forskningsprojekt skall 
känna till undersökningens syfte och vilka moment som ingår (Vetenskapsrådet 2011). 
 
Vi kände att en mer öppen ingång till intervjuerna bidrog till ett mer naturligt samtal. Våra frågor 
gav samtalet en riktning utan att styra det för mycket – med risk att i annat fall störa samtalets 
naturliga riktning. Repstad (2007, s. 86) menar att om intervjuaren har en mycket detaljerad 
intervjuhandledning är risken större att denne passiviserar informanten genom att frågorna bryter 
av den naturliga ordningen i samtalet. Med detta i åtanke var vi heller inte intresserade av att följa 
en förutbestämd ordning på intervjufrågorna. Vi upplevde att vi till följd av detta lyckades hålla 
samtalen mer naturliga och att de mest genomtänka och välformulerade svaren ifrån 
informanterna kom när vi lyckades undvika att ställa frågorna utifrån den ordning vi formulerat 
på förhand. 
 
Den första kontakten med våra informanter skedde som vi tidigare nämnt via e-post. Vi valde 
detta kontaktsätt framför telefon då ville undvika att vara för påflugna i en tidsspäckad vardag 
och istället ge informanterna tid att svara vid ett senare, valfritt tillfälle. Det visade sig dock att 
några av de vi lärare vi mejlat inte gav något svar överhuvudtaget. Nu i efterhand kan vi 
konstatera att ett telefonsamtal mycket väl hade kunnat vara effektivare, bland annat utifrån våra 
egna erfarenheter av att ett e-postmeddelande lätt glöms bort som ett i mängden. Då vi bedömde 
att fyra informanter var en lagom mängd för uppsatsens omfång lyckades vi dock utan några 
större problem att fylla detta antal. 
 
Det bör tilläggas att även om de svar vi fått ifrån våra informanter verkar rimliga och trovärdiga 
så har vi i denna studie inte tagit del av hur våra informanter faktiskt arbetar med att undervisa 
övning i praktiken. Kanske hade vi fått fram ett annat resultat om vi valt att observera våra 
informanter i deras faktiska undervisning. Hur resultatet hade påverkats av en annan typ av 
undersökning är såklart svårt att säga. Kanske hade vi kunnat få fram mer intressant data om vi 
använt oss av både intervju och observation genom att i så fall kunna jämföra eventuella likheter 
skillnader mellan våra informanters svar och deras agerande i en faktisk undervisningssituation. 
Praktik och teori behöver inte nödvändigtvis vara något som motsvarar varandra. Detta visar 
också på en brist i att använda sig av enbart intervjuer, vi får som forskare bara en bild av hur 
informanterna skulle ha gjort i teorin. Hur våra informanter skulle agerat i praktiken kommer vi 
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inte att få reda på i vårt fall. För den undersökningsmetod vi använt oss av hade kanske ett 
utskick av våra intervjufrågor på förhand kunnat bidra till mer reflekterade och utförliga svar från 
informanterna då de hade kunnat tänka över svaren mer. Många av våra intervjufrågor var trots 
allt frågor som kräver en del reflektion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

SLUTORD 
 
Vi vill avslutningsvis berätta att vi är nöjda med den undersökning och det arbete vi har utfört. 
Det har gett oss en del svar på våra frågor, men kanske framförallt också väckt många nya frågor. 
Samtidigt som vi från början hade önskat ett ännu djupare svar på frågan om hur övningen lärs ut 
så upplever vi istället att vi har fått en mer nyanserad och bred bild omkring ämnet. Det finns 
många intressanta närliggande faktorer och viktiga beståndsdelar som påverkar resultatet och 
tillvägagångssättet av övning. För denna nya information är vi tacksamma.  
 
Förslag till vidare forskning 
Med våra intervjuer har vi försökt få en bild av hur våra informanter tänker om övning och hur de 
lär ut övning till sina elever. Det vore intressant att se hur detta går till i praktiken, och i en 
framtida undersökning både intervjua lärare om övning och genomföra observationer på hur 
läraren faktiskt lär ut övning till eleverna, för att se om lärarens tankar om övning och 
undervisning av övning motsvarar praktiken. 
 
Det hade även varit intressant att se mer på hur läraren presenterar material för eleverna. Hur 
använder sig lärare av ibland nödvändiga teknik- och skalövningar eller nybörjarstycken med 
bara några få toner – utan att det tröttar ut elevens vilja att spela? Med andra ord, hur bidrar lärare 
till att få mening i övningar som i sig inte känns så roliga – men som likväl kan vara mycket 
nyttiga för elevens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv? Detta vore ett relevant 
forskningsämne inte minst utifrån att samtliga informanter i vår studie framhöll att en inre lust 
och motivation är mycket avgörande för övningen. 
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BILAGA 1, UNDERLAG FÖR INTERVJU 
 
BAKGRUND 
Vilket/vilka instrument undervisar du? 
Hur länge har du undervisat i detta/dessa? 
Inom vilket åldersspann befinner sig dina elever? (Genomsnittsålder?) 
Vilken musikalisk bakgrund har du? (Hur länge har du spelat, tagit lektioner, vad gillar du för 
genrer, vad har du lyssnat och spelat mest, vilken musik var vanlig under din uppväxt? etc.) 
 
ÖVNING 
Vad är din syn på övning? (Definition och vad tänker du om övning?) 
Brukar du lära ut hur dina elever kan öva? I så fall, hur? (Och ev. hur får du dina elever att öva?) 
 
Vad skulle du säga att god/bra övning innefattar/innebär? (Viktiga faktorer? Kan du beskriva en 
sådan typ av övning?) 
Hur skulle du önska att dina elever övade? (Rent metodiskt eller på andra sätt) 
Hur ser du på föräldrarnas betydelse för elevens övning? 
Vad är din syn på övning kontra talang? Hur långt kan man komma med övning? (Miljö kontra 
biologiskt lärande?) 
 
AVSLUTNING 
Är det något mer du vill tillägga? (Något ytterligare viktigt att ta upp i sammanhanget?) 
Väcktes några tankar/erfarenheter efter vårt samtal? 
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BILAGA 2, INBJUDAN TILL INFORMANTER 
 
Hej [informant]! 
Vi heter Joel och Erik och studerar vår sista termin på musiklärarprogrammet vid Örebro 
Musikhögskola. Vi kommer under höstterminen 2014 att bedriva en undersökning som berör 
ämnet instrumentalundervisning och övning. Denna undersökning kommer att fungera som 
underlag till vår C-uppsats. Till denna undersökning har vi planerat att genomföra intervjuer med 
fyra instrumentallärare, och DU är en av dem som vi gärna skulle träffa. Vad gäller anonymiteten 
så kommer undersökningen att behandlas konfidentiellt genom att ni får fiktiva namn. 
Arbetsplatsen kommer att benämnas med “kulturskola” utan specifika platsangivelser. Samtalen 
kommer att spelas in på ljud för att vi sedan ska kunna återge detta i vår transkribering. När 
uppsatsen är klar raderar vi allt detta material. Och ni har till uppsatsen är utgiven all rätt att 
avsäga er samarbetet med oss. 
 
Har ni möjlighet och lust att medverka i denna undersökning skulle vi tacksamt komma för en 
intervju. Vi planerar att genomföra denna intervju någon gång under v. 44-46. 
 
Vad tros [informant], Har DU möjlighet att medverka? 
 
Mvh Joel Nylén & Erik Slättberg 
 
 
 


