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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka redskap två dirigenter använder under 

orkesterrepetitioner, hur deras repetitionsteknik är utformad, samt att undersöka hur för- och 

efterarbetet sker. Metoderna var observationer under repetitioner, enkät till musikerna i 

orkestern samt intervjuer med dirigenterna som analyserades med hjälp av tematisk analys. 

Resultatet visar bland annat att dirigenterna i undersökningen använde sig av snarlika fysiska 

och intellektuella redskap och att skillnaden i deras repetitionsteknik låg i en dirigents önskan 

att vara mer effektiv under repetitionen. Arbetet synliggör vilken påverkan dirigentens 

repetitionsteknik och användandet av olika redskap har på orkestern, samt att om redskapen 

används på oreflekterat sätt kan de skapa hinder för andra redskap och orkestern.   

Nyckelord: Dirigering, medierande redskap, repetitionsteknik, kommunikation, orkester 
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1 Inledning 

Det var tidigt i min musikaliska resa jag började spela med en orkester, närmare bestämt när 

jag var nio år gammal. Orkestern var en nybörjarorkester på kulturskolan i min kommun. 

Under denna tid, som var tre år, låg mitt fokus på var mitt drag på trombonen var och inte på 

hur dirigenten agerade och arbetade under repetitionerna. Därför var, vid detta tillfälle, min 

erfarenhet att spela med en dirigent liten, då jag fokuserade mer på min egen teknik än på vad 

dirigenten gjorde. Efter denna tid bytte jag instrument till elbas och började spela i rockband. 

Vi spolar fram bandet till våren 2018, då jag var utbytesstudent i Sydafrika. Under denna 

termin spelade jag kontrabas med två orkestrar, en ungdomsorkester och en symfoniorkester 

på amatörnivå. Denna gång låg inte mitt fokus på min egen spelteknik, som det gjorde förra 

gången jag spelade med en orkester. Nu låg fokus på vad dirigenten gjorde och hur hen 

arbetade med orkestern. Detta var en väldigt intressant upplevelse, då jag fram till dess haft 

mer erfarenhet med hur det är att spela och leda en pop/rock ensemble. Denna upplevelse 

väckte ett intresse att undersöka hur en dirigent jobbar med en orkester, men att undersöka allt 

en dirigent gör i sin verksamhet hade varit för omfattande för detta arbete.  

I skrivandets stund finns det forskning på hur dirigentens gestik påverkar en kör eller 

orkestern, som till exempel av Luck, Toiviainen och Thompson (2010), där de undersökte hur 

två professionella dirigenters gestik förmedar ett musikaliskt uttryck och hur detta uppfattades 

av undersökningens deltagare. Samt i Napoles (2012) där hon undersöker hur två dirigentstilar 

(expressiv och strikt) uppfattas av tre grupper, som antigen bara hör dirigenten eller hör och 

ser dirigenten bakifrån eller hör och ser dirigenten framifrån. Nakra (2000) och Bradshaw & 

Ng (2008) har forskat om dirigenters gestik via att fästa sensorer på dirigenter och på så sätt 

samla data kring acceleration och rörelse av dirigentens armar. Nakra (2000) använde sig av 

en ”dirigentjacka” där det fanns 16 sensorer, medan Bradshaw & Ng (2008) använde sig av 

Wiimotes (Kontroll till spelkonsolen Wii) för att samla data kring dirigentens gestik.   

Jag är intresserad av att undersöka i vilken ordning dirigenter arbetar med olika moment 

under repetitioner, vilka redskap dirigenter använder sig av och rent allmänt hur de arbetar 

pedagogiskt med en orkester. Inom området dirigentens gestik finns redan mycket forskning. 

Detta medför att jag har begränsat arbetet till att undersöka dirigenters repetitionsteknik och 

vilka redskap dirigenter använder sig av, utöver gestik.    
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras arbetets syfte och forskningsfrågor, dess teoretiska utgångspunkter 

en definition av kommunikation, tidigare studier och repetitionsteknik.  

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka redskap dirigenter använder under 

orkesterrepetitioner, hur deras repetitionsteknik är utformad, samt att undersöka hur för- och 

efterarbetet sker. Arbetets fokus ligger på de redskap som finns utöver dirigentens gestik och 

teknik. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur använder dirigenten fysiska och intellektuella redskap? 

• Hur uppfattar dirigenten och musikerna uppmärksamhet som ett redskap för 

kommunikation? 

• Hur uppfattar dirigenterna sin arbetsprocess? 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Detta arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv, med fokus på medierande redskap och 

internalisering, som grundar sig i delar av kulturhistorisk teori (Vygotsky, 1978). Bland andra 

har Säljö (2015) inom den sociokulturella teoribildningen vidareutvecklat Vygotskijs1 idéer 

om redskap, mediering, internalisering och proximala utvecklingszonen.  

En viktig utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är att människans förmågor inte 

begränsas av de biologiska förutsättningarna, utan människan kan utveckla och använda 

redskap som hjälp för att förstå och kommunicera om världen (Säljö, 2015). Dessa redskap 

utgör medierande resurser som gör att gränsen för människans kunskap och förmågor inte 

stannar vid nedärvda tillgångar. Genom kommunikation av och om redskapen kan ett ”socialt 

eller kollektivt minne byggas upp som en gemensam resurs för en grupp eller ett samhälle” 

(ibid.).  

Begreppet redskap kan delas in i två kategorier, fysiska redskap och intellektuella redskap. De 

fysiska redskapen är t.ex. en hammare som gör att vi kan slå i en spik eller ett papper att 

skriva på. De intellektuella redskapen använder människor när vi tänker och kommunicerar. 

                                                 
1 Den engelska stavningen är Vygotsky och den svenska är Vygotskij. I detta arbete används den svenska 

stavningen. 
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Några exempel på intellektuella redskap är språk, begrepp och symboler och i en 

musikkontext kan det vara noter. Det som båda redskapen har gemensamt är att de är 

medierande, alltså att de förmedlar någon typ av information och kunskap (Vygotsky 1978). 

Kulturella redskap är en förening av fysiska och intellektuella redskap enligt Säljö (2015). Ett 

exempel på detta är en anteckningsbok, där boken och pennan utgör de fysiska redskapen och 

bokstäverna som skrivs ned är ett intellektuellt redskap. Vygotskij (1978) gör dock en delning 

av fysiska och intellektuella redskap, då han vill vara tydlig med att vårt tänkande och 

kommunikation sker med redskap. Vygotskij säger att ”the sign acts as an instrument of 

psychological activity in a manner analogous to the role of a tool in labor” (1978) 2.  

Redskapen skiljer sig även i hur de påverkar mänskligt beteende, både hos individen själv och 

hos andra. Fysiska redskap fungerar som medlet för att kunna påverka den ”yttre världen”, 

medan intellektuella redskap påverkar den ”inre” (Vygotsky, 1978). Det innebär att de två 

olika kategorierna av redskap påverkar beteendet hos människor på olika sätt. Fysiska redskap 

gör ändringar i omgivningen och genom detta kan ändra beteendet. Intellektuella redskap 

påverkar inte omgivningen direkt utan gör interna ändringar hos människan, som sedan kan 

leda till ändrat beteende. 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet internalisering (Säljö, 2015) som är 

processen att gå från en ”yttre” aktivitet till en ”inre”. Ett exempel på detta kan vara hur man 

börjar lära sig var tonerna är på halsen av en elbas. I början kan det vara så att man räknar 

banden för att komma ihåg att C är på tredje bandet på A-strängen och att den ”yttre” 

aktiviteten är räkningen av banden. Detta blir sedan en ”inre” aktivitet där man inte behöver 

räkna banden längre för att komma ihåg var tonen sitter, utan ett minne har byggts upp var- 

tonen sitter på halsen.   

Ytterligare ett begrepp, när det handlar om lärande, är proximal utvecklingszon. Vygotskij 

beskriver den som ”Avståndet mellan den faktiska utvecklingens nivå, som är baserad på 

individuell problemlösning, och nivån av potentiell utveckling, som är baserad på 

problemlösning med hjälp från en vuxen eller i samarbete med kamrater” (1978, s. 86, min 

översättning). Detta betyder i en musikrelaterad kontext att en musiker befinner sig på en viss 

nivå i sin utveckling och att hen har möjligheten att utvecklas snabbare om hen får hjälp av 

sin lärare eller sina medmusiker i sitt musicerande och övande.    

2.3 Kommunikation 

I detta avsnitt kommer begreppet kommunikation att definieras. Tankar kring kommunikation 

ur ett ensembleperspektiv presenteras från Johansson (2005) och Andersson (2015). 

Johansson har arbetat med ensembleundervisning sedan 1985 på kulturskola, estetiska 

program och musikhögskola. Han skriver om hur han upplever att kommunikationen fungerar 

                                                 
2 Med ”sign” menas intellektuella redskap och ”tool” menas fysiska redskap (Min översättning) 
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generellt i en ensemble. Andersson är lärare i orkesterdirigering vid Odeum och 

Musikhögskolan i Malmö och har erfarenhet att dirigera både professionella orkestrar och 

icke-professionella orkestrar. Han skriver om hur han upplever att kommunikationen fungerar 

mellan dirigenten och orkestern.  

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communicaʹtio vilket betyder 

ömsesidigt utbyte (Nationalencyklopedin, 2018) och definieras av svenska akademins ordlista 

som ”1 förbindelse; samfärdsel 2 samtal; överföring av information” (2015). Verbet 

kommunicera kommer från latinets communicare som betyder göra gemensamt eller ha 

gemensamt (Egidius, 2018). 

 

Johansson (2005) delar upp kommunikation i två delar, den instrumentella och 

socioemotionella kommunikationen. Den instrumentella kommunikationen handlar om att 

hitta ett gemensamt tekniskt språk som gör det möjligt att beskriva delar, komponenter och 

processer i gruppens arbetsområde. Inom musik handlar det om musikalisk terminologi och 

genrespecifikt språk som förtydligar och beskriver det musikaliska moment som gruppen 

arbetar med. En svårighet med den instrumentella kommunikationen är att hitta rätt ord som 

är effektiva och minskar missförstånd i det som personen försöker förmedla. Den 

socioemotionella kommunikationen handlar om hur gruppens deltagare upplever varandra, 

deras relationer och deras utbyte av känslor. Denna typ av kommunikation består till största 

delen av kroppsspråk och undertoner i uttrycket när man pratar.  

 

En effektiv kommunikation kan uppnås genom feedback menar Johansson (2005). Denna 

feedback gör det möjligt att sändaren blir medveten om vad mottagaren har uppfattat av det 

som sades och mottagaren får en bekräftelse om det den uppfattade av det som sades var 

korrekt eller inte. Detta är ett exempel på tvåvägskommunikation (Johansson, 2005) som gör 

det möjligt att reda ut missförstånd innan de bidrar till större missförstånd. Andersson (2015) 

har liknande tankar som Johansson kring kommunikation som han kallar en ”dubbelriktad 

process i socialt sampel”, dock ligger Anderssons fokus på kommunikationen mellan en 

dirigent och dennes orkester.  Dirigenten ”kodar” vad den vill förmedla till orkestern via tal, 

gestik och kroppsspråk. Orkestern gör sedan i sin tur en avkodning av det som förmedlas och 

denna avkodning följs av en återkoppling i form av försök till förverkligande av det som 

förmedlades (Andersson, 2015). Brister i kommunikation mellan en dirigent och orkester kan 

finnas hos dirigenten i vad som ska förmedlas och på vilket sätt, i kroppsspråk, känslonivå 

och språkbruk. Det kan också finnas brister inom vilken mängd information som förmedlas 

om det är för mycket. Hos orkestern kan det uppstå brister i avkodning av informationen som 

förmedlas av dirigenten till exempel genom att man inte ser eller hör dirigenten tillräckligt 

bra.  

2.4 Tidigare studier om dirigentens arbete 

I detta avsnitt kommer exempel från Kunzes examensarbete (2014) tas upp. I arbetet 

undersöker han hur dirigenters efterarbete ser ut och hur man jobbar med nivåskillnader i en 
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orkester. Vidare nämns slutsatser från du Quercy Ahréns avhandling (2002) där han 

undersöker hur dirigentläroböcker och dirigentundervisningen ser ut, samt information från 

Koivunens avhandling (2003) där hon har observerat och intervjuat två professionella 

orkestrar för att undersöka dirigenters repetitionsteknik. 

I sitt examensarbete tar Kunze (2014) upp ämnet om dirigenter gör något typ av efterarbete 

efter en repetition. Det han kom fram till är att dirigenterna i hans undersökning inte hade tid 

att avsätta för att reflektera kring hur repetitionen gick, utan dirigenterna beskriver det som en 

intuitiv känsla som gör att man vet vad som hände. Dirigenterna i undersökningen säger även 

att de inte medvetet reflekterar kring repetitionen som har varit för att de har en rutin. En av 

dirigenterna har tidigare haft en grundlig reflektion och analys av repetitionen som 

efterarbete, men lägger mindre tid på detta.  

 

Kunze skriver om att hitta en balans i svårighetsgraden för repertoaren, att man ska ”skapa en 

situation där alla musikanter känner sig utmanade och känner glädje i att var med på 

repetitionen” (2014, s. 27). I hans undersökning kom han fram till att de intervjuade 

dirigenterna använder ett flertal olika tillvägagångsätt när det gäller repertoar. Ett sätt är att 

välja en svår repertoar som passar de mer drivna och skriva förenklade stämmor för de mindre 

drivna eller att göra samma sak omvänt, att välja en lättare repertoar och skriva svårare 

stämmor.  

 

Det finns ett behov av att ”systematiskt utveckla olika undervisningsmetoder för dirigenters 

repetitionsteknik” enligt vad du Quercy Ahrén har kunnat se från sitt resultat i sin avhandling 

(2002). Han säger att det är svårt att veta varför repetitionstekniken blir försummad i 

läroböckerna, men en möjlig orsak kan vara att författarna ville koncentrera på gestik istället 

(ibid.). Bristen på övningar i repetitionsteknik i den praktiska dirigentundervisningen tror han 

handlar om materiella resurser. Du Quercy Ahlén (ibid.) säger att den ämnesdidaktiska 

kunskapen som användes inom den praktiska utbildningen är baserad på och utvecklas genom 

”beprövad kunskap och/eller intuition” och inte på etablerade pedagogiska teoribildningar. 

Denna brist menar han kan vara för att den vetenskapliga forskningen kring ämnet är okänd 

för lärarna.  

 

Koivunen har i sin avhandling ifrån 2003 observerat och intervjuat två professionella 

symfoniorkestrar. Intervjuerna gjordes med administrativ personal för orkestrarna, 

huvuddirigenterna för de två orkestrarna och musiker från orkestrarna. Detta ledde fram till 

Koivunens formulering av en grundmodell för hur repetitionen kan se ut och är som följer. 

Under repetitionen lyssnar dirigenten på hur det låter och använder sin musikaliska kunskap 

för att utvärdera vad som hörts och hur dirigenten vill utveckla musiken vidare. Dirigenten 

kommunicerar sedan sin musikaliska idé till orkestern via gestik och kroppsrörelser. 

Musikerna använder sedan sitt musikaliska omdöme för att förestå vad dirigenten menar att de 

ska göra och försöker sedan spela efter den idé som dirigenten kommunicerade. Detta 

musikaliska omdöme har musikerna enligt Koivunen utvecklat genom att ha erfarenhet av att 

spela i orkestrar (Koivunen, 2003).  
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2.5 Orkesterdirigenters repetitionsteknik 

Detta avsnitt behandlar litteratur om orkesterdirigenters repetitionsteknik. En dirigent har sagt 

”worry early” och ”one precent of condutcting is conducting” (McElheran, 1989), vilket jag 

tycker sammanfattar denna sektion bra. 

 

Innan man är redo att hålla en lyckad repetition, måste vissa praktiska och filosofiska frågor 

få svar (Kohut, 1973). Dessa frågor är: 

• Vad är det grundläggande syftet med repetitionen? 

• Vilken typ av svårighet i musiken ska vara i fokus?  

• Ska sektionsrepetitioner vara en del av repetitionsschemat?  

Svaren på dessa frågor har direkt påverkan på målen med orkesterrepetitionerna och dikterar 

vad som ska repeteras och hur (Kohut, 1973). 

Huvudfokus under repetitioner, där hela orkestern är med, borde ligga på material som bara 

går att arbeta med när hela orkestern är där, såsom ensembleklang, orkesterbalans, intonation 

och frasering (Kohut, 1973). Kohut skriver även att om sektionsrepetitioner inte används, kan 

lite av repetitionstid användas för att öva på sektionella eller individuella moment, men att de 

inte borde ta för mycket repetitionstid. Svårigheten på musiken borde vara på en sådan nivå 

att det är utmanade för orkestern, men samtidigt tillåter dirigenten att använda repetitionstiden 

till att arbeta på moment som bara går att genomföra när hela orkestern är där.  

Vid arbete med en professionell orkester, måste dirigenten anpassa sin repetitionsteknik till 

kvalitén på orkestern och hur mycket tid som finns totalt sett innan konserten, menar Rudolf 

(1995). Även dirigentens metodik ändras av karaktären och tekniska aspekter i musiken. Rent 

strukturellt kring repetitioner säger Rudolf (ibid.) att man ska inleda repetitionen med en 

hälsning till orkestern och att man som dirigent inte ska hålla några längre tal. Att stämma 

instrumenten innan repetitionens början och till och med under repetitionens gång, är av stor 

vikt enligt Rudolf (ibid.). Sektionerna ska stämma enskilt och stränginstrumentalisterna ska se 

till att alla strängar är stämda, det vill säga, inte bara A-strängen. 

Rudolf (1995) skriver att det kan finnas en mening i att spela en stor del av ett stycke utan 

avbrott. Dock finns det bara skäl att göra detta när stycket är nytt för dirigenten och orkestern. 

Annars menar Rudolf (Ibid.) att ”släppa igenom” problem utan att åtgärda dem är ett slöseri 

med tid. Men man ska inte gå in på minsta detaljnivå, utan tekniska eller enkla misstag hos 

musikerna kan lösas lättast med ögonkontakt mellan dirigenten och musikern i fråga (ibid.). 

Repetitionens framgång bottnar i stora delar på orkesterns erfarenhet av att spela i en 

ensemble. En erfaren orkester behöver inte många verbala instruktioner, utan kan få dessa 

genom dirigentens gestik (Ibid.). Det är kombinationen mellan objektivitet och initiativ, 

rationalisering och känsla, urskillning och intuition som tillsammans med den tekniska 

kunskapen är avgörande i att leda en lyckad repetition (ibid.). 
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Rudolf (1995) och McElheran (1989) tar båda upp vikten av att som förarbete markera ut 

markeringar, frasering, dynamik och att rätta eventuella fel i noterna. Detta kommer 

underlätta stort under de kommande repetitionerna. 

Följande ska vara del av en repetition enligt McElheran (1989): 

• Något nytt som inte repeterats tidigare. 

• Övning av passager med stopp och repetitioner. 

• Hela genomspelningar av stycken. 

Frasering har inte något med repetitionen eller repetitionsteknik att göra enligt McElheran 

(1989), utan det handlar om att musikerna i orkestern har de passagerna markerade rätt i 

noterna och att dirigenten har beskrivit hur hen vill ha passagen. McElheran (ibid.) säger även 

att det som har att göra med de enskilda musikernas teknik, inte är något man håller på med 

under repetitioner.  

Andersson (2013) menar att man som dirigent inte borde prata så mycket varken i början av 

repetitionen eller under den. Man ska istället visa med sin gestik hur musiken ska framföras. 

När verbal respons eller instruktioner behövs så ska de sägas högt och tydligt. Andersson 

säger att man initialt ska börja att fokusera på instruktioner som har att göra med musikers 

teknik (stråksättning, stråkteknik, intonation, blåsansatser) för att sedan instruera om tolkande 

aspekter. Dessa instruktioner ska anpassas efter orkesterns nivå. 

Dirigenten måste fokusera och ge uppmärksamhet till olika sektioner i orkestern och inte bara 

de melodiförande sektionerna (Andersson, 2013). Andersson (Ibid.) menar att detta har ett 

viktigt ”gruppsykologiskt värde” då alla känner att de har blivit sedda och hörda, samt har en 

betydelse för helheten. McElheran (1989) menar att det är att föredra att orkestern tittar på 

dirigenten ofta och gör några fel, än att de bara tittar ned i noterna och inte har någon kontakt 

med dirigenten. 
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3 Metod 

Eftersom jag vill undersöka vilka fysiska och intellektuella redskap dirigenten nyttjar 

använder jag mig av flermetodsforskning (Byrman, 2011). Genom flermetodsforskning kan 

triangulering (ibid.) användas, vilket betyder att resultatet från till exempel en kvantitativ 

metod stäms av med en kvalitativ metod. Detta gör att reliabiliteten till det resultat som 

framkommit ökar (ibid.).  

Genom observation har jag undersökt två dirigenters arbete, vilken struktur deras repetitioner 

har och vilka redskap som de använder. För att få veta vad musikerna uppfattade om 

uppmärksamhet från dirigenten under repetitionen utdelades en enkät som de fick fylla i. För 

att samla empiri om dirigentens redskap och tankar kring för- och efterarbete, valdes 

intervjuer som metod.  

3.1 Urval och avgränsningar 

Det jag sökte till mitt arbete var två dirigenter som regelbundet repeterar med en orkester och 

som kunde ställa upp på en intervju angående deras arbete med orkestern. Vilken nivå som 

orkestrarna var på var inte ett kriterium i mitt urval. Sökandet efter dirigenter gjordes via 

personliga kontakter. 

Dirigenten för orkester 1, som är en amatörsymfoniorkester och bestod av 34 musiker under 

den observerade repetitionen, kallas för Adam i detta arbete. Dirigenten för orkester 2, som är 

en symfoniorkester för ungdomar och bestod av 65 musiker under den observerade 

repetitionen, kallas för Bengt i detta arbete. 

Som syftet formulerades är arbetets fokus inte på dirigentens gestik och teknik som till 

exempel slagfigurer, utan arbetet är avgränsat till dirigentens redskap som finns utöver dem 

och dirigentens repetitionsteknik. 

3.2 Forskningsetik 

För att följa de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet (2011) har etablerat, informerades 

musikerna i de två orkestrarna om syftet med min observation, samt att det är frivilligt att 

fylla i enkäten och att resultatet anonymiseras. Då en av orkestrarna hade ett antal personer 

under 15 år skickades ett dokument (se bilaga 5) till vårdnadshavarna som förklarade vad som 

skulle undersökas med observationen och enkäten. Denna kontakt sköttes av en annan person 

som hade kontaktuppgifter till vårdnadshavarna. Eftersom samtycke inte getts trots 
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påminnelser till vårdnadshavare uteslöts de personer som var under 15 år från observationen 

och enkäten. 

De två dirigenterna fick enskild genomgång av undersökningen och tillvägagångsättet. De 

informerades om sin anonymitet i undersökningen och att intervjun spelas in i syfte att 

transkriberas. 

3.3 Observation  

Det gjordes en observation i vardera orkestern som pågick i 114 minuter, exklusive paus, för 

orkester 1 och i 174 minuter, exklusive paus, för orkester 2. Observationerna var av första 

ordningen (Bjørndal, 2005) eller också kallad icke-deltagande observation (Bryman, 2011), 

vilket betyder att observatören inte är deltagande och har som sin primära uppgift att 

observera. 

Genom användandet av ett observationsschema var observationerna strukturerade (Bryman, 

2011). Jag valde att ta inspiration av FIAC-schemat (Flanders interaction analysis categories). 

Denna observationsmetod nämns av Bryman (2011) som en tydlig metod för att se 

händelseförloppet under en lektion i skola, där det finns en specifik händelse kopplad till en 

siffra t.ex. 1= läraren ställer en fråga till klassen. Observatören följer klassen tre sekunder i 

taget och skriver sedan ner den siffra som motsvarar den händelse som skett.  

Jag modifierade FIAC-schemat genom att jag hade en siffra på vad interaktionen var och en 

siffra för vilken sektion i orkestern det gällde (se tabell 1). Först skrevs tiden ner, i form av 

klockslag t.ex. 19:21, följt av siffran för interaktionen och siffran för sektionen. Händelsen 

beskrevs även kortfattat. Formeln ser kan till exempel se ut så här ”19:21 1.0 dynamik”, vilket 

visar när interaktionen skedde, att det var en instruktion från dirigenten till hela orkestern och 

att det var kring ämnet dynamik. I sektionen som benämns låga och höga skrivs det även ner 

vilket instrument i den sektionen dirigenten interagerar med.  

Tabell 1 – Mitt modifierade FIAC-schema 

Interaktion Sektion 

1. Instruktion och/eller 

feedback från dirigent 

2. Fråga från dirigent till 

sektion/musiker i sektion 

3. Fråga från musiker i sektion 

till dirigent 

4. Allmänt icke-musikrelaterat 

prat 

0. Hela orkestern 

1. 1:a fiol 

2. 2:a fiol 

3. Viola 

4. Låga stråk 

5. Höga träblås 

6. Låga träblås 

7. Höga bleckblås 

8. Låga bleckblås 
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Det gjordes även en ostrukturerad observation (Bryman, 2011), samtidigt som den 

strukturerade, som hade syftet att uppfatta hur det fysiskt såg ut i lokalen och hur dukningen 

såg ut för orkestern. Detta skrev jag ner i ett dokument efter repetitionernas slut. 

3.4 Enkät 

Enkäten är riktade till musikerna i de två orkestrarna och är utformade med hjälp av Brymans 

kapitel om enkäter (S. 227, 2011). Den bestod av totalt två frågor och två påståenden (se 

bilaga 1). Jag använde mig av en likertskala (Bell, 2006). Utformningen på denna skala är att 

man har ett påstående som respondenterna får ta ställning till via graderande alternativ. Dessa 

alternativ var:  

A - Håller helt och hållet med  

B - Håller delvis med  

C - Vet inte/Har ingen åsikt  

D - Tar delvis avstånd  

E - Tar helt och hållet avstånd  

Jag tog beslutet att ha en beskrivning av alternativen över frågor och att respondenterna skulle 

ringa in den bokstav som representerade det alternativ som de tyckte stämde överens med 

deras åsikt. Dessa frågor, som skrevs som påstående, kallas skalfrågor (Bell, 2006) och gör att 

man kan mäta styrkan i enkätskrivarnas känslor eller attityder.    

En tanke med enkäten var att den skulle vara snabb att fylla i för musikerna, vilket jag gjorde 

genom att ha få och slutna frågor. Detta för att de inte skulle titta på enkäten och tycka att den 

var för omfattande för att fylla i. Fråga fyra var en öppen fråga där upplevelsen av 

uppmärksamhet från dirigenten efterfrågades. Enkäten delades ut till orkestrarna i slutet av 

deras repetitionstillfällen. Förhoppningen var att minimera bortfallet genom att dela ut fysiska 

enkäter och pennor till orkestrarna, samt göra enkäten snabb att fylla i. Om denna 

förhoppning hade uppfyllts skulle bortfallet endast utgöras av de som inte var närvarande. 

Denna förhoppning blev inte sanning, eftersom en av orkestrarna hade repetition sent på 

kvällen. Den andra orkestern repeterade stycken där hela orkestern inte var närvarande hela 

tiden, vilket försvårade enkätinsamlingen. 

Bortfallet från orkester 1 blev 10 personer, 24 musiker av 34 fyllde i enkäten. I orkester 2 blev 

bortfallet 36 personer (inklusive de sju musiker som var under 15år) 29 musiker av 65 fyllde i 

enkäten.   

9. Slagverk/piano/harpa 
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3.5 Intervju 

Intervjuerna med dirigenterna var strukturerade (Bryman, 2011), vilket betyder att 

intervjuaren ställer förutbestämda frågor. Detta för att få fram jämförbara svar mellan 

dirigenterna. Frågorna följde dirigentens arbetsprocess i tre steg (se bilaga 2): Före, under och 

efter repetitionen.  

Frågorna till före och efter repetitionen är specificerande frågor som följdes av sonderande 

frågor och tolkande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014) där jag ansåg att det behövdes. Utifrån 

vad jag såg under mina observationer och vad jag fick fram genom enkäterna formulerade jag 

frågor.  

Intervjuerna spelades in via en röstmemoapplikation på en mobiltelefon efter godkännande av 

dirigenterna. Inspelningar transkriberades och dessa skickades till de intervjuade som fick 

möjligheten att godkänna och revidera. De inspelade intervjuerna importerades in i 

programmet Transcribe!. Detta program gör det möjligt att ta ner hastigheten på en inspelning 

utan att påverka tonhöjden, vilket gjorde att jag kunde lyssna på inspelningen och skriva ner 

vad som sades samtidigt. I min transkribering, där det eftersträvades ordgrannhet, 

utelämnades utfyllnadsord som till exempel ”Eh” och ”liksom” och även pauser. Intervjun 

med dirigenten för orkester 1 varade i tretton minuter och ägde rum femton dagar efter 

repetitionen. Intervjun med dirigenten för orkester 2 varade i tjugonio minuter och ägde rum 

två dagar efter repetitionen.  

3.6 Analysmetod 

Tematisk analys användes som analysmetod i detta arbete och grundar sig på Asplings 

presentation om tematisk analys (2019). Den består av sex steg: 

1. Bekanta sig med empirin – Genom aktiv genomläsning skapa en överblick över 

materialet. 

2. Kodning – Vid genomläsning av materialet, leta efter aspekter som är relevanta till 

forskningsfrågan. Dessa ges en kod vilket sammanfattar det utvalda materialet. 

3. Leta efter teman – Hitta relationer mellan koder. Sammanhängande koder bildar 

teman.  

4. Granska teman – Gå igenom de teman som hittats och säkerställ att det finns en 

distinkt skillnad mellan dem. Ta bort ofullständiga teman som inte har tillräckligt med 

empiri. 

5. Definiera och namnge teman – Ge varje tema ett slutgiltigt namn som konkret visar 

vad temat har för innehåll.  
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6. Sammanställning av teman – Ger en ”sammanhängande och kraftfull berättelse om 

empirin i relation till frågeställningen”.    

Den arbetsgång jag använde var snarlik Asplings beskrivna modell, men har blivit modifierad 

för att inkludera framework (Bryman, 2011) som är en matrismetod där koderna grupperas 

under teman och citat från koden sätts in i matrisen. Till exempel kan temat vara Elbas, koden 

teknik och citatet ”Det är svårt att få en jämnhet i anslaget mellan pek- och långfinger”. En 

annan ändring från Asplings modell var att mina teman redan var bestämda innan analysen 

inleddes. Dessa teman togs från det sociokulturella perspektivet samt dirigentens arbetsgång 

och är fysiska redskap, intellektuella redskap, förarbete, repetitionsteknik och efterarbete. 

Förarbete syftar på dirigentens förberedelsearbete till ett repetitionstillfälle och efterarbete 

syftar på dirigentens analys och reflektioner efter repetitionsarbetet.  

Empirin som jag samlat genom observation, enkät och intervju följde samma analysmodell, 

som såg ut på följande sätt: 

1. Övergripande teman – Bestäm övergripande teman som är relevanta till syfte och 

frågeställningar.  

2. Bekanta sig med empirin – Genom aktiv genomläsning skapa en överblick över 

materialet.    

3. Kodning – Vid genomläsning av materialet, leta efter aspekter som är relevanta till 

forskningsfrågan. Dessa ges en kod vilket sammanfattar det utvalda materialet. 

4. Sortering av koder – Hitta koder som passar in i de bestämda temana. Dessa sätts in i 

ett framework.  

5. Sammanställning – Temana sammanställs i textform. 
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4 Resultat 

I följande del visas en sammanställning av resultatet från undersökningen. Det kommer 

presenteras tematiskt och var dirigent för sig själv med temana: Fysiska redskap, intellektuella 

redskap, förarbete, repetitionsteknik och efterarbete. Därefter följer en jämförelse mellan de 

två dirigenterna. 

4.1 Orkester 1 

4.1.1 Fysiska redskap 

De fysiska redskap som observerades under repetitionen var dirigentpodium, 

orkesterdukningen3 och repetitionslokalen.   

 

Dirigentpodiet användes som ett verktyg för att göra dirigenten mer synlig för musikerna i 

orkestern. Dock blev orkesterdukningen problematisk för en musiker som skrev i enkäten att 

”Jag sitter för långt bak. Svårt att se dirigenten i rak linje”. Repetitionslokalen var ett rum med 

stor akustik och efterklang. Den konsert som orkestern repeterade till skulle hållas i samma 

lokal.  

4.1.2 Intellektuella redskap 

De intellektuella redskap som observerades var partitur och noter, förebildning och taktering 

med röst, användandet av språk och av musikalisk terminologi samt dirigentens 

uppmärksamhet. 

Dirigenten använde ett partitur och noter användes av musikerna. Anteckningar skrevs ned i 

dessa vid behov. Rösten användes som ett redskap av dirigenten, då han förebildade stämmor 

och takterade. Totalt var det 178 verbala interaktioner som använde språket som 

kommunikationsmedel under repetitionen. 159 av dessa var instruktioner och/eller feedback 

från dirigenten, 8 var frågor från en musiker till dirigenten, 6 var frågor från dirigenten till 

musiker och 5 var icke-musikrelaterat prat. I dessa verbala interaktioner användes musikaliska 

begrepp som till exempel crescendo, takt, pianissimo och triol. 

Uppmärksamhet är något som Adam tänker att han har mot alla instrumentgrupper i princip 

hela tiden. Han säger att han ger insatser till de som behöver och försöker plocka fram de 

sektioner som ska höras mer än andra, men han har ingen generell plan för hur hans 

                                                 
3 Orkesterdukning innefattar musikinstrument, stolar och notställ samt placeringen av dessa. 
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uppmärksamhet är riktad under repetitionen. Han jobbar inte aktivt med att få ögonkontakt 

med alla i orkestern under repetitionen. Andra sätt att få uppmärksamhet av dirigenten var 

bland annat: Verbala instruktioner ögonkast, nickningar och gester. Två musiker uppgav att 

de inte fick någon uppmärksamhet när det fungerar bra och fem musiker skrev att de inte fick 

uppmärksamhet från dirigenten, utan från stämledaren. 

4.1.3 Förarbete 

I frågan kring repertoarvalet sa Adam att han planerar all repertoar en termin i förväg. 

Orkestern gör minst en konsert varje termin ihop med en kör, ett oratorium under hösten och 

julkonserter. Adam har en preferens att välja klassisk repertoar till orkestern och menar att det 

finns vissa svårigheter som är oöverstigliga för en amatörorkester och undviker därför den 

repertoaren. Förberedelse av noter med till exempel dynamiska markeringar eller 

stråksättning, är inget som Adam gör. Innan ett nytt stycke presenteras för orkestern, har 

Adam möte med stämledarna för stråkstämmorna och sätter då stråksättningen. 

För att hålla uppe engagemanget i orkestern säger Adam att han väljer intressant repertoar för 

orkestern, väljer engagerade och duktiga stämledare, kommer väl förberedd själv till 

repetitionen och genom att hålla en hög ambitionsnivå för orkestern.  

Planering av repetitionerna beror var man är i processen till konserten. Repetitionerna består 

av en stämrepetition i början, i ca en och en halv timme, för att sedan ha tuttirepetition efter 

paus. Ju närmare konserten man kommer desto mindre stämrepetition och mer tuttirepetition 

blir det. Stämrepetitionerna har en koppling med att reda ut tekniska svårigheter i de olika 

stämmorna. 

Adam gör även ett mentalt schema för vad som ska hinnas med under den kommande 

repetitionen. Vad som ska repeteras före paus och efter, så att det inte blir några 

överraskningar tidsmässigt. Detta är något som verkar stämma överens med observationen.  

4.1.4 Repetitionsteknik 

Repetitionen varade totalt i 164 minuter och var uppdelad i fyra delar. Stämrepetition i 30 

minuter, tuttirepetition i 45min, paus i 20 minuter och tuttirepetition i 69 minuter. Dirigenten 

ledde stämrepetitionen för alla blåsare och konsertmästaren ledde stämrepetitionen för alla 

stråkar. Innan tuttirepetitionen stämde orkestern på eget initiativ.  

 

Tuttirepetitionen följde formatet att spela stycket tills dirigenten hittar något som behöver 

övas på, oftast dynamik eller tempo. Dirigenten stoppar då genomspelningen och ger 

instruktioner till de musiker som ska göra ändringen, sedan spelas stycket med start innan det 

tidigare stoppet. Vid enstaka fall förebildade dirigenten en stämma genom att sjunga den. 

 

Den observerade repetitionen var i ett sent skede strax innan konsert. Adam ville fokusera på 

att hitta de ”längre linjerna” och att han bryter av mindre och mindre, alltså att man spelar så 
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långa avsnitt som möjligt och att styckena spelas i rätt tempo. Dessutom uttrycker Adam att 

han försöker få orkestern att lyssna på varandra mer i det senare skedet i processen. Han 

menar att detta är svårt att göra i början då musikerna är upptagna med sig att lära sig 

repertoaren.  

 

Stopp i genomspelning av stycken gör Adam blandat annat om det är intonationsproblem i en 

del i stycket, som t.ex. oktaver mellan instrument eller ackord, då ”det inte är säkert att det 

reder ut sig själv”. Felspelningar från musikerna är inget han stoppar för, för det enligt honom 

hör musikerna själva och skriver en anteckning i sina noter. Genomspelning från början till 

slut utan avbrott är inte nödvändigt tycker Adam. Han vill hinna med hela stycket under 

repetitionen och menar att ta det från början igen utan avbrott tar för lång tid.  

4.1.5 Efterarbete 

Efterarbetet för Adam består av att bläddra igenom partituret och påminna honom själv vad 

som hände under repetitionen som har varit och göra en anteckning om vad som ska läggas i 

fokus nästa repetition. Detta görs oftast efter repetitionen, men inte alltid.  

4.1.6 Sammanfattning av orkester 1 

De redskap som användes av dirigenten i orkester 1 var tre fysiska redskap: dirigentpodium, 

orkesterdukning och repetitionslokal. Dirigenten använde även fem intellektuella: partitur och 

noter, förebildning och taktering med röst, språk, musikalisk terminologi och dirigentens 

uppmärksamhet. Dirigenten planerar repertoaren en termin i förväg och förbereder inte 

noterna till musikerna med dynamiska markeringar eller stråksättning. Tidigt i processen till 

konsert består repetitionerna till stora delar av stämrepetition, men ju närmare konserten 

orkestern kommer, desto mer består repetitionen av tuttirepetition. Ett mentalt schema görs av 

dirigenten över vad som ska hinnas med under den kommande repetitionen.  

 

Repetitionen var uppdelad i fyra delar: Stämrepetition, tuttirepetition, paus och tuttirepetition. 

Dirigenten jobbade efter modellen att spela tills han hittade något som han ville förändra i 

orkestern, oftast dynamik eller tempo. Fokus på den observerade repetitionen, enligt 

dirigenten, var att spela längre avsnitt i styckena i rätt tempo och att få musikerna att lyssna på 

varandra mer. Stopp i genomspelningar görs om det finns intonationsproblem. Felspelningar 

av musikerna är inget som dirigenten stoppar för, han menar att musikerna vet om 

felspelningen själva och gör självmant korrigeringar. Under repetitionen vill dirigenten vara 

så effektiv som möjligt och fullföljer därför inte hela genomspelningar av stycken igen, om de 

redan har arbetat genom hela stycket en gång under repetitionen. Dirigentens efterarbete är att 

bläddra igenom partituret, komma ihåg vad som hände under repetitionen och göra 

anteckningar om vad som ska ligga i fokus nästa repetition.  
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4.2 Orkester 2 

4.2.1 Fysiska redskap 

De fysiska redskap som observerades under repetitionen var orkesterdukningen och 

repetitionslokalen. 

 

Det som inte framkom i enkätsvaren rörde musikernas möjlighet att kunna se dirigenten. 

Dirigenten yttrade tankar om orkesterdukningen i intervjun.   

 

Jag tillhör den skolan där jag tycker man verkligen ska musicera mycket med 

ögonkontakt. Speciellt med en ungdomsorkester då är det väldigt viktigt med 

ögonkontakt, så jag försöker maximera ögonkontakt med musikerna […] Det är därför 

jag påtalar mycket att alla ska kunna se väl. (Bengt) 

Han menar att det är viktigt att orkesterdukningen underlättar för musikerna att se dirigenten. 

Repetitionslokalen var utformad som en mindre konsertsal med en upphöjd scen. Akustiken 

och efterklangen var dämpad.  

4.2.2 Intellektuella redskap 

De intellektuella redskap som observerades var partitur och noter, förebildning och taktering 

med röst, perkussiv taktering, användandet av språk och av musikalisk terminologi samt 

dirigentens uppmärksamhet. 

Dirigenten använde ett partitur och noter användes av musikerna. Anteckningar skrevs ned i 

partituret av dirigenten vid behov. Rösten användes som ett redskap av dirigenten, då han 

förebildade stämmor och takterade. Perkussiv taktering förekom genom att dirigenten slog 

med dirigentpinnen mot ett notställ. Detta blev då ett redskap för att göra pulsen tydlig och 

auditiv. Totalt var det 309 verbala interaktioner som använde språket som 

kommunikationsmedel under repetitionen. 286 av dessa var instruktioner och/eller feedback 

från dirigenten, 10 var frågor från en musiker till dirigenten, 7 var frågor från dirigenten till 

musiker och 6 var icke-musikrelaterat prat. I dessa verbala interaktioner användes musikaliska 

begrepp som till exempel triol, sextondel, tremolo, diminuendo, glissando och tempo. 

Uppmärksamhet är något som Bengt jobbar med mycket i formen av ögonkontakt. Detta 

synliggjordes i enkätsvaren, där sju musiker svarade att de fick uppmärksamhet från 

dirigenten via ögonkontakt. Bengt säger att det är väldigt viktigt med ögonkontakt i en 

orkester och att han försöker maximera den ögonkontakt han har med musikerna, inte bara när 

de har en insats och inte bara på de som sitter på första pulten. Med anledning av detta påtalar 

han vikten av att alla musiker i orkestern ser bra från där de sitter. Bengt ser även synen som 

ett komplement till hörseln, i att man kan till exempel ”se konsertmästaren spela på ettan, så 
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även om man sitter längst bak och inte hör så kan man istället se och veta var man är i takten”. 

Med detta menas att musikerna kan se var första slaget i takten är, via konsertmästarens 

kroppsspråk. Andra sätt att få uppmärksamhet av dirigenten var bland annat: inslag vid insats, 

verbal instruktion, beröm och uppmärksamhet när stämman fick fokus. 

4.2.3 Förarbete 

Vid val av repertoar menar Bengt att han tar hänsyn till orkesterns förmågor och försöker 

tänka vilken repertoar musiker verkligen ska kunna behärska och göra rättvisa. Om det finns 

solister kan man spela solokonsert, men inte hela för att det tar för mycket tid för ”vi vill 

naturligtvis att orkestern ska stå i centrum”. En annan faktor säger han är 

konsertproportionerna. Man har ca 70 till 80 minuters tid till musik och där vill man ha ett 

varierat program som gynnar orkestern och som de kan göra rättvisa, men som också är bra 

musik. Bengt menar att processen för repertoarval är ”månghövdad” och att han och hans 

kollegor pratar regelbundet om vilket repertoar de ska ha nästa konsert. Musiker i orkestern 

får även komma med förslag och då får Bengt se om det är möjligt att framföra det förslagna 

stycket.  

Bengt säger att han inte brukar göra markeringar i noterna i förväg förutom stråksättning. 

Denna sättning blir en grund som sedan kan komma att förändras under repetitionstiden. 

Dynamiska markeringar är inget han skriver in i noterna i förväg, utan de skriver musikerna in 

i sina noter under repetitionens gång.  

 

När man planerar en repetition finns det frågor kring var man ska lägga mest tid, om att 

koncentrera sig på de svåra ställena och att man hittar en struktur när man har 

stämrepetitioner. Vilka stämmor repeterar ihop? Bengt säger att vid de stämrepetitioner de 

brukar ha övar alla träblåsare och bleckblåsare tillsammans. Den plan som han följer när det 

är ett nytt stycke är att de spelar rakt igenom stycket så att musikerna i orkestern får en ”lös 

uppfattning” om helheten. I början av processen är det många stämrepetitioner så att 

”stämmorna kan fila på bitarna själva” och detta utgör större delen av repetitionen, förutom att 

han repeterar tutti i slutet, så att musikerna får en känsla av att spela med hela orkestern. 

Bengt säger att ju närmare konserten de kommer, desto mer går de mot tuttirepetitioner istället 

för stämrepetitioner.    

För att hålla orkestern engagerad säger Bengt att ”man ska vara tidsmedveten så att det inte 

finns någon dötid för orkestern”. Detta menar han man kan göra genom att ha ett 

repetitionsschema, så att orkestern vet om de ska spela på ett stycke eller inte och när de ska 

vara på plats spelklara. Om man spelar en del i stycket med en sektion, ska man se till att det 

inte blir för långt så att de andra musikerna bara sitter av tiden och väntar på att spela tutti. Ett 

repetitionsschema användes under den observerade repetitionen. 



 18 

4.2.4 Repetitionsteknik 

Repetitionen varade i totalt 203 minuter och var uppdelad i tre delar, varav två av delarna 

innehöll tre stycken vardera. Upplägget såg ut som följer: Tuttirepetition i 79 minuter, varav 

22 minuter på stycke 1, 17 minuter på stycke 2 och 40 minuter på stycke 3. En paus på 40 

minuter följt av tuttirepetition i 84 minuter, varav 21 minuter på stycke 4, 31 minuter på 

stycke 5 och 32 minuter på stycke 6. Innan repetitionen stämde orkestern instrumenten efter 

instruktion från dirigenten.  

Repetitionen följde formatet att spela genom stycket en gång och ge några instruktioner till 

musiker, för att sedan ta det från början igen. Dirigenten stoppar när han vill ändra något i den 

andra genomspelningen. Dessa ändringar var oftast dynamik och tempo, men också teknik 

och frasering till enskilda stämmor.  

 

Den observerade repetitionen var nära inpå konserttillfället och Bengt menar att de har 

stämrepeterat klart och att fokus nu ligger på att alla ska vara trygga i sina stämmor, att det är 

stabila tempi och att det spelas rent i intonationen. Han säger att man inte kan detaljrepetera 

massa ”små pluttar”, utan man måste få en känsla av en helhet ”för vi ska spela verken från a 

till ö, utan rep på konserten”. Detta har också med musikernas kondition att göra enligt Bengt 

att de kan spela längre partier utan avbrott, även om det blir avbrott ibland då han går in och 

ger instruktioner om en förändring.  

 

Under repetitionen hade Bengt som mål att fokusera på kontrasterna i dynamiken och 

avbrotten handlade mest om detta menar han. Felspelningar från musikerna släpper han 

igenom om musikern själv vet om felet. Detta är något som han uttrycker det ”man vet om de 

vet, på något sätt”. Bengt betonar att i slutskedet inför konserten, när man jobbar med det 

sista, att man försöker gå steget vidare och ser till att man verkligen gör det som står i noterna. 

Han säger att det vi är ute efter som musiker är att ”vi försöker framställa den vision som 

tonsättaren har haft och den har lämnat i en musikalisk skrift som vi måste tyda”.  

4.2.5 Efterarbete 

Efterarbete för Bengt är i form av att bläddra igenom partituret och komma ihåg hur det gick 

på repetitionen och på vilka ställen som måste repeteras mer till exempel orkesterbalansen 

eller intonationen. Han menar att man ”försöker lära sig genom det som hänt under 

repetitionen och rekapitulerar vad man minns” och att detta kan vara värdefullt.  

Diskussion med kollegor från orkestern är också en del av Bengts efterarbete. Genom att ha 

kollegorna som bollplank och kunna fråga om tempo i en viss del, är enligt Bengt till stor 

hjälp. 
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4.2.6 Sammanfattning av orkester 2 

De redskap som användes av dirigenten i orkester 2 var två fysiska redskap: orkesterdukning 

och repetitionslokal. Dirigenten använde även sex intellektuella redskap: partitur och noter, 

förebildning och taktering med röst, perkussiv taktering, språk, musikalisk terminologi och 

dirigentens uppmärksamhet. I val av repertoar tar dirigenten hänsyn till orkesterns förmågor 

och vilken repertoar han tror orkestern kan göra rättvisa. Han pratar även med sina kollegor 

om vilken repertoar de ska ha på nästa konsert. Musikerna i orkestern får även komma med 

förslag på repertoar. Dynamiska markeringar är inget som dirigenten skriver ut i förväg i 

noterna som ska till musikerna, däremot skrivs stråksättning ut. Den plan som dirigenten 

använder när ett nytt stycke ska repeteras in, är att spela stycket rakt igenom så att musikerna 

ska få en ”lös uppfattning” om helheten. I början av denna process består repetitionerna till 

största delen av stämrepetition, med lite tuttirepetition i slutet av repetitionstillfället. Ju 

närmare i tid konserten är, desto mer består repetitionen av tuttirepetition. 

 

Repetitionen var uppdelad i tre delar: tuttirepetition, paus och tuttirepetition. Dirigenten 

jobbade efter modellen att spela igenom hela stycket en gång, ge några verbala instruktioner 

till musikerna, spela stycket igen från början och nu stoppa genomspelningen om det var 

något som han tyckte skulle förändras. I detta fall var förändringarna dynamik, tempo, 

instrumentteknik och frasering. Fokus på den observerade repetitionen, enligt dirigenten, låg 

på att alla skulle vara trygga i sina stämmor, att tempi skulle vara stabilt, att det skulle vara 

bra intonation och kontrast i dynamiken. Avbrotten i genomspelningarna handlade mest om 

att arbeta med dynamiska förändringar menar dirigenten. Felspelningar från musikerna 

släpper dirigenten igenom om musikern själv vet om felet. Efterarbete för dirigenten består av 

att bläddra igenom partituret, komma ihåg hur det gick på repetitionen och vilka ställen de ska 

öva på nästa gång. 

4.3 Jämförelse mellan orkester 1 och orkester 2 

Fysiska redskap 

De fysiska redskap som båda dirigenterna använde var orkesterdukning och repetitionslokal. 

Adam använde även ett dirigentpodium. 

Intellektuella redskap 

De intellektuella redskap som båda dirigenterna använde var partitur och noter, förebildning 

och taktering med röst, språk, användandet av musikalisk terminologi samt dirigentens 

uppmärksamhet. Bengt använde även perkussiv taktering. 

Förarbete 

Båda dirigenterna har orkesterns musikaliska förmåga i åtanke i repertoarvalet. Adam 

bestämmer repertoaren själv, medan Bengt för ett samtal med kollegor om valet och öppnar 

upp för förslag från orkestern på repertoar. Adam förbereder inte noterna till musikerna på 

något sätt. Bengt skriver ut stråksättning i förväg. Dirigenterna ägnar stora delar av 
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repetitionstiden till stämrepetitioner i början, men ju närmare konserten de kommer blir det 

mer tid för tuttirepetition. Ett repetitionsschema är något som båda dirigenterna använder. 

Adam gör ett mentalt schema och Bengt ett skriftligt.  

Repetitionsteknik 

Strukturen på de observerade repetitionerna var i stort sett lika, förutom att Adam hade 

stämrepetition i början av repetitionstillfället. Adam spelade styckena tills han hittade något 

han ville förändra eller öva på, medan Bengt spelade igenom styckena en gång innan han 

började hitta möjligheter till förändringar. Båda dirigenterna stoppade för att göra 

förändringar i dynamik eller tempo. Bengt stoppade även för att göra förändringar i 

instrumentteknik och frasering. Fokus på den observerade repetitionen låg för Adam på att 

spela längre partier i styckena i rätt tempo och att få musikerna att lyssna på varandra mer. 

Bengt hade i fokus att alla musiker skulle vara trygga i sina stämmor, att tempi ska vara 

stabilt, att det skulle vara bra intonation och kontrast i dynamiken. 

Efterarbete 

Som efterarbete bläddrar båda dirigenterna igenom partituret, minns vad som hände under den 

gångna repetitionen och noterar vad som borde övas på vid nästa repetitionstillfälle. Adam 

gör anteckningar om det som ska övas till nästa gång. Bengt för samtal med kollegor om hur 

repetitionen gick.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökning mot tidigare studier och litteratur. Arbetes 

syfte var att undersöka vilka redskap dirigenter använder, hur deras repetitionsteknik är 

utformad, samt att undersöka hur för- och efterarbetet sker. Därför presenteras diskussionen 

tematiskt och följs av en diskussion om arbetets teoretiska utgångspunkter, en 

metoddiskussion och pedagogiska implikationer samt förslag på framtida forskning.   

5.1 Konsekvenser av hur dirigenter använder fysiska och 

intellektuella redskap 

I resultatet framgår det att en av dirigenterna använde ett dirigentpodium. Detta tolkas som att 

dirigenten ansåg att det var viktigt att han syntes för musikerna. Dock var det en musiker som 

sa i enkäten att hen inte såg dirigenten i rak linje. Troligtvis var det redskapet orkesterdukning 

som möjliggjorde för denna problematik och försvårade för musikern att upprätta en 

kommunikation med dirigenten. Detta visar på ett exempel där ett fysiskt redskap utgör ett 

hinder. Konsekvensen blir då att det inte går att upprätta en visuell kommunikation mellan 

musikern i fråga och dirigenten. Detta löses lättast i att förändra orkesterdukningen och vara 

noggrann med att alla musiker ser dirigenten från sin position. Det visades sig även i resultatet 

att den dirigent som inte använde ett dirigentpodium inte hade problem med synligheten av 

dirigenten från musikernas sida eller synligheten av alla musiker från dirigentens sida. Detta 

framgick i en av intervjuerna där dirigenten sa att han var noggrann med orkesterdukningen så 

att alla musiker såg honom. En kritik kan vara att användandet av dirigentpodium inte fyller 

sin roll som redskap, om orkesterdukning från början utgör ett hinder för musikerna att se 

dirigenten. 

En av orkestrarna repeterade i samma lokal som de skulle ha konsert i. Detta har ett 

pedagogiskt värde, då musikerna är vana vid lokalen och kan leda till ökad trygghet vid 

konserttillfället. Den andra orkestern repeterade inte i samma lokal som de skulle ha konsert i, 

vilket kan leda till en ökad nervositet vid konserttillfället. Lokalen var en konsertsal med en 

upphöjd scen som inte var anpassad till att ha orkesterrepetitioner i. Detta kan skapa problem 

som att dirigenten får kompromissa med orkesterdukningen och leder då till ett hinder för att 

använda det redskapet optimalt. I sin noggrannhet med orkesterdukning och tanken att alla 

skulle se dirigenten uppstod inget hinder för denna orkester i detta anseende under 

repetitionen.  

Förekomsten av noter och partitur som intellektuella redskap i en orkesterverksamhet antas 

vara vedertagna och grundläggande för att verksamheten ska kunna utföras i en 
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orkesterkontext. Båda orkestrarna använde sig av noter, vilket också framgår av resultatet. 

Hantering av noterna diskuteras nedan i avsnittet Förarbete.   

Resultatet visade att dirigenterna använder sig av det Johansson (2005) kallar instrumentell 

och socioemotionell kommunikation eller kallat ur ett sociokulturellt perspektiv intellektuella 

redskap. Detta genom att de använder musikalisk terminologi och genrespecifikt språk. 

Exempel är att de använder ord som ”piano”, ”crescendo” och ”glissando”. Den 

socioemotionella kommunikationen används när de båda förebildade stämmor genom att 

sjunga dem. En av dirigenterna sjöng även körstämmor i styckena för att musikerna skulle 

uppfatta helheten i styckena, vilket utgör ett effektivt intellektuellt och pedagogiskt redskap. 

Språket användes även som kommunikationsmedel. Resultatet visade att den övervägande 

delen av all verbal interaktion var instruktioner och/eller feedback från dirigenten. Bara 18 

interaktioner var frågor från musikerna räknat från båda orkestrarna. Detta kan tyda på att 

envägskommunikation är mer dominant än tvåvägskommunikation. Konsekvensen av detta 

kan vara att den information som dirigenten förmedlar kan bli feluppfattad och inte bli rättat 

förrän mycket senare. Detta då det inte finns någon feedback (Johansson, 2005) som gör det 

möjligt för dirigenten att se om musikerna har uppfattat informationen rätt.  

Ett redskap som visade sig i resultatet var perkussiv taktering, vilket i min mening skapade ett 

väldigt tydligt intellektuellt redskap för puls. Eftersom det användes i en ungdomsorkester 

fungerade detta bra, men i en mer erfaren orkester kan detta redskap vara överflödigt då det 

borde finnas mer erfarenhet att hålla en inre puls hos musikerna. Redskapet möjliggjorde att 

pulsen både kunde ses via dirigentens slag med dirigentpinnen, men även höras då han slog 

med pinnen mot ett notställ. Detta kan förstärka musikernas upplevelse av pulsen och ge dem 

ytterligare ett stöd de kan förhålla sig till.  

Resultatet visade att dirigenterna tycker att de riktar sin uppmärksamhet mot hela orkestern 

under repetitionen. En av dirigenterna, utifrån vad framgick i resultat, ger uppmärksamhet 

genom att lyssna på hela orkestern och är något som är svårt att verifiera om det stämmer eller 

inte. Dirigenten nämner i sin intervju att han inte har någon plan för hur uppmärksamheten 

ska riktas under repetitionerna. Denna brist på plan kan gå i konflikt med Andersson (2015), 

som ser ett pedagogiskt värde att alla musiker känner sig uppmärksammade. Den andra 

dirigenten jobbade med att ge uppmärksamhet via ögonkontakt. Vilket visade sig i resultatet 

då ett stort antal musiker tyckte de fick uppmärksamhet via just ögonkontakt. Dirigenten 

nämner i sin intervju att han tycker det är väldigt viktigt att ha ögonkontakt med alla i 

orkestern. Inte bara de som har en insats eller som sitter på första pulten. I en orkester är det 

svårt att uppmärksamma alla, men genom att använda redskapet uppmärksamhet i form av 

ögonkontakt kan man ändå ge musikerna individuell uppmärksamhet. Dirigenten i fråga gör 

detta väl utifrån observationen, vilket gör att han följer det Andersson (2013) menar är av 

stort ”gruppsykologiskt värde”, att få musikerna att känna sig sedda och en del av helheten, 

samt att uppmärksamheten fördelas till olika sektioner i orkestern. Jag anser också detta som 

ett väldigt effektivt sätt att få alla i gruppen att känna sig sedda och att de får uppmärksamhet, 
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det gäller bara att detta är en medveten metodik som dirigenten arbetar med och försöker möta 

blicken med varje musiker under repetitionerna. Detta gäller också omvänt, att musikerna 

tittar på dirigenten, då ”Det är att föredra att orkestern tittar på dirigenten ofta och gör några 

fel, än att de bara tittar ner i noterna och inte har någon kontakt med dirigenten” (McElheran, 

1989, min översättning). Det kan finnas en risk med att inte uppmärksamma alla i en orkester, 

i alla fall från min synvinkel. Konsekvensen kan vara att musikerna känner att de inte får 

något gensvar från dirigenten och börjar tappa engagemanget för att spela. Samtidigt kan detta 

vara en ickefråga inom orkesterkulturen, då man är medveten om att man är en del av något 

större och inte kan få dirigenten uppmärksamhet hela tiden i en så stor ensemble.   

Det fysiska redskapet orkesterdukning ger även konsekvenser när det gäller det intellektuella 

redskapet uppmärksamhet, då resultat visade att en musiker tyckte att bristen på 

uppmärksamhet var dålig och svarade att anledningen var att den inte kunde se dirigenten från 

där den satt i orkestern. Detta är även en av bristerna i kommunikationen som Andersson 

(2015) tar upp och en av dirigenterna lyfter detta ämne i sin intervju. Han tycker det är viktigt 

att alla musiker ser bra från där de sitter. Noggrannheten i orkesterdukningen löser då denna 

brist i kommunikationen och redskapet uppmärksamhet. Detta exempel visar på att fysiska 

och intellektuella redskap påverkar varandra och kan skapa möjligheter eller hinder för 

kommunikation.  

5.2 Dirigenters arbetsprocess i för- och efterarbete 

I repertoarvalet visade resultatet att en av dirigenterna tyckte att det finns vissa svårigheter 

som är oöverstigliga för en amatörorkester och väljer bort repertoar som innehåller dessa 

svårigheter. Detta tolkas som att han är väl förtrogen med musikernas förmågor och väljer den 

repertoar som de kan klara av, men som samtidigt kan stå för utvecklingsmöjligheter. Den 

andra dirigenten säger att han tar hänsyn till orkesterns förmågor i valet av repertoar och 

väljer stycken som han tror de kan göra rättvisa. Han tänker även på vilken repertoar som 

musikerna i orkestern ska kunna behärska, vilket tolkas till att han väljer utmanade repertoar 

som ger utvecklingsmöjligheter till musikerna. De båda dirigenterna har alltså musikernas 

musikaliska förmågor och potentiella utvecklingsmöjligheter i åtanke vid repertoarvalet. Detta 

är en avvägningsfråga för dirigenten. Vilken repertoar kan orkestern klara av att spela och vill 

man att de ska utvecklas i sitt musicerande genom repertoaren? Repertoaren får inte vara för 

svår, då detta leder till att musikerna känner att de inte är tillräckligt bra för att kunna klara av 

den. Men den får samtidigt inte vara för lätt då detta inte ger möjlighet att utvecklas. I 

repertoarvalet kan dirigenten hitta en proximal utvecklingszon (Vygotsky, 1978), där 

musikerna känner att de utvecklas och samtidigt känner att de kommer klara av att spela 

repertoaren med hjälp av dirigenten eller sina medmusiker. 

Balansen i svårighetsgraden för repertoaren är något Kunze (2014) skriver om. Han menar att 

man ska ”skapa en situation där alla musikanter känner sig utmanade och känner glädje i att 

vara med på repetitionen” och detta är något båda dirigenterna anses göra. Metoden att skapa 
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enklare eller svårare stämmor som Kunze (2014) nämner att några dirigenter i hans 

undersökning gjorde, är inget som dirigenterna i min undersökning gör med sina orkestrar. 

Denna metod kan vara bra, speciellt om man har stora skillnader i nivåerna hos musikerna i 

orkestern. Samtidigt blir detta en stor tidsåtgång som dirigenten kanske inte har tid att göra. 

Sedan finns det både för och nackdelar med att ge en enklare eller svårare stämma. Ifall 

musiker får en enklare stämma kanske de undrar om de är för dåliga för att spela den riktiga 

stämman. Om en musiker får en svårare stämma, kanske detta ses som en favorisering av 

dirigenten, sett från de andra musikernas synvinkel. Innan en enklare eller svår stämma skapas 

borde dirigenten ta ett extra varv och tänka igenom hur den tror att musikerna i orkestern 

kommer reagera och sedan ta ett beslut om vad som passar i just den orkestern.               

Resultatet visade att en av dirigenterna inte förberedde noterna för sin orkester, utan har ett 

möte med stämledarna från stråkstämmorna innan ett nytt stycke presenteras för orkestern och 

sätter under detta möte stråksättningen. Den andra dirigenten förberedde noterna genom att 

skriva in stråksättning men säger att stråksättningen kan ändras under repetitionerna, samt att 

han tar dynamiken under repetitionerna och musikerna får själva skriva in det i sina noter. 

Både McElheran (1989) och Rudolf (1995) säger att det underlättar stort under repetitionerna 

om man skriver in markeringar, fraseringar och dynamik i noterna innan musikerna får dem. 

Jag håller med McElheran och Rudolf att det skulle underlätta stort att göra noteringar för till 

exempel dynamik och frasering i noterna. Stråksättning är något som jag tycker dirigenten 

bara ska skriva in om hen har erfarenhet av detta sedan tidigare och vet hur det borde vara 

rent speltekniskt för stråkstämmorna. Att skriva in till exempel dynamik i noterna kan enligt 

min åsikt vara ett bra intellektuellt redskap som skapar tydlighet i hur musik ska förmedlas 

enligt dirigenten. I mitt tycke är det bra om det står så mycket information som möjligt i 

noten, men bara den information som dirigenten har kompetens i. Som jag skrev tidigare så 

borde till exempel dirigenten bara skriva in stråksättning om hen vet hur det fungerar 

speltekniskt. Det kan också finnas ett pedagogiskt värde att musikerna själva anteckningar i 

sina noter, men jag menar att detta gäller saker som dynamik eller personliga anteckningar. 

Eftersom stråksättningen brukar vara samma för stämmorna anser jag att det är fördelaktigt 

om det redan står i noterna.  

I resultatet framgick det att dirigenterna lägger stor tid till stämrepetition under 

repetitionstillfällena i början av processen som leder till en konsert. Detta för att musikerna 

ska få tid att kunna internalisera sina stämmor och möjliggöra arbetet med musikaliska 

aspekter som rör hela orkestern. Desto närmare konserten de kommer ju mindre tid ges till 

stämrepetition och mer tid ges till repetition med hela orkestern. De båda har då svarat på en 

av Kohuts frågor (1973) som behöver få ett svar innan man kan hålla en lyckad repetition 

enligt honom. Svaret är om stämrepetitioner ska vara en del av repetitionsschemat. 

Stämrepetitionerna fyller syftet att låta musikerna fokusera på sin egen stämma i styckena. 

Musikerna ges tid att internalisera sina stämmor och kan på så sätt ge mer fokus till de 

musikaliska aspekter som bara kan övas på med hela orkestern. 
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Resultatet visade att dirigenterna tar sig tid att reflektera över hur det gick på repetitionen och 

vad som ska repeteras under nästa repetition genom att bläddra igenom partituret. Kunze 

(2014) kom fram till att dirigenterna i hans undersökning inte tar sig tid att reflektera över hur 

repetitionen gick, utan de säger sig ha en intuitiv känsla över vad som hände. Enligt mig är 

dirigenternas tillvägagångssätt, i min undersökning, en snabb och effektiv metod för att 

komma fram till vad som fungerade och inte under repetitionen och på samma gång påbörja 

en mental planering över vad som ska repeteras nästa repetition. Dock hade det varit önskvärt 

att denna mentala planering också får blir en skriftlig sådan, eftersom det kan vara lätt att 

glömma bort detaljer till nästa repetition. Resultatet visade även att det kollegiala samtalet kan 

vara utvecklande och lärorikt. En av dirigenterna använde sig av detta då han diskuterade med 

sina kollegor och använder dem som bollplank för vad som kunde utvecklas.  

5.3 Påverkan av dirigenters repetitionsteknik 

Båda dirigenterna arbetar i enlighet med den grundmodell som Koivunen (2003) såg i sina 

observationer av professionella orkestrar. Modellen utgår från att dirigenten lyssnar och 

utvärderar genom sin musikaliska erfarenhet vad hen vill utveckla med musiken. Den 

musikaliska idén kommuniceras till orkestern via gestik och kroppsspråk. Musikerna i 

orkestern tar sedan idén som kommuniceras från dirigenten, tolkar den och försöker 

förverkliga den via sitt musicerande. Andersson (2013) tänker på samma sätt angående 

kommunikationen mellan dirigenten och orkestern, men han lägger till språk som ett 

kommunikationssätt tillsammans med gestik och kroppsspråk och det är också detta båda 

dirigenterna i den här studien gör i sin kommunikation. För att få effektiv kommunikation, 

menar Johansson (2005), att det behövs feedback som gör det möjligt för sändaren 

(dirigenten) att bli medveten om vad mottagaren (musikerna i orkestern) har uppfattat. 

Mottagarna kan i sin tur få veta om det de uppfattade var korrekt från sändaren. Detta är något 

som inte finns med i den modell Koivunen (2003) beskriver. En konsekvens av att inte ha 

med feedback i kommunikationen är att tvåvägskommunikationen går förlorad och att 

dirigenten inte får någon respons på den informationen som hen förmedlar. Det extra steget 

med feedback, om den ska vara verbal, är svårt att använda i en orkester där det är minst 30 

personer i gruppen. Istället för att feedbacken måste vara verbal kan jag tycka att den, i en 

orkester, kan ses i det musikaliska resultatet som musikerna producerar. I deras musicerande 

kan dirigenten få feedback över vad hen har förmedlat till orkestern och vad de har uppfattat. 

Detta sätt att se på feedback i en orkester ställer stora krav på att dirigenten kan höra dessa 

olika musikaliska nyanser och att hen vet vad den vill med det stycke som den dirigerar.  

Kommunikationens etymologi kommer från latinets communica’tio som betyder ömsesidigt 

utbyte. Med detta i tanke anser jag att Johanssons (2005) tankar kring kravet på feedback för 

att kommunikation ska vara effektiv som lite underliga. Om kommunikation bygger på ett 

ömsesidigt utbyte menar jag att feedback är en naturlig del av detta. Den ineffektiva 

kommunikationen, som inte innefattar feedback, kan enligt mig följa SAOL:s (2015) 

definition om överföring av information mer än kommunikationens etymologiska definition. 
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Definitionen att kommunikation är ett ömsesidigt utbyte betyder enligt mig att det är två 

parter som är aktiva i kommunikationen och definitionen att kommunikation är en överföring 

av information ser jag mer att en part är aktiv och den andra passiv. I en orkester så ser jag två 

parter som båda är aktiva. Dirigenten som förmedlar sin bild av stycket och musikerna i 

orkestern som tolkar bilden och förmedlar den genom sitt musicerande. Detta är även något 

som jag tycker speglas av resultatet.   

Resultatet visade att den generella repetitionsordning för båda dirigenterna är, som tidigare 

nämnts, snarlik Koivunens modell (2003). Skillnaden mellan dirigenterna finns i att en av 

dirigenterna spelar igenom hela stycket, för att sedan spela det från början och då göra avbrott 

för att ge instruktioner om förändring. Medan den andra dirigenten inte gjorde några hela 

genomspelningar av stycken, utan gjorde avbrott direkt om det behövdes instruktioner om 

förändring. Det kan finnas en mening i att spela en stor del av ett stycke utan avbrott menar 

Rudolf (1995), men att det bara finns skäl att göra detta när stycket är nytt för orkestern och 

dirigenten. Det finns en mening med att spela igenom ett helt stycke utan avbrott om det går. 

Detta för att bygga upp en helhetsförståelse för hur stycket är uppbyggt, samt att det ger 

musikerna i orkestern en inblick av det slutgiltiga målet. Båda dirigenterna ”släpper igenom” 

felspelningar från musikerna för att de anser att musikerna själva vet och hör att de spelar fel 

och korrigerar detta. En av dirigenterna uttrycker det som att ”man vet om de vet, på något 

sätt”. Dessa tankar är lika de Rudolf (1995) har kring felspelningar hos musikerna, men han 

menar att det löses lättast genom ögonkontakt mellan dirigenten och musikern, medan 

dirigenterna i min undersökning har ett förtroende för musikerna att de korrigerar sig om de 

har spelat fel.   

Strukturmässigt, säger Rudolf (1995) och Andersson (2013), att dirigenten inte borde prata 

mycket under repetitionen. Dirigenten ska kommunicera med sin gestik hur musiken ska 

förmedlas. I detta arbete har inte dirigentens gestik undersökt, vilket gör det svårt för mig att 

uttala mig om förhållandet mellan mediering av musik via gestik respektive verbala 

instruktioner. Men jag menar att det är bra om man som dirigent kan förebilda hur musiken 

ska vara i gestik eller sång. Rudolf och Anderssons tankar överensstämmer med mina egna 

och är enligt mig är det en sund grundtanke för en musikpedagog. Detta gör även att fokuset 

under repetitionen ligger på musiken och inte på en dirigent som försöker verbalt förklara hur 

en fras ska fraseras. Stämning av instrument tycker Rudolf (1995) är av stor vikt innan 

repetitionens början och under repetitionens gång. Detta håller jag fullständigt med om. 

Ostämda instrument gör det svårt att intonera och kommer troligtvis leda till att repetitionen 

inte blir lyckad. Både orkestrarna stämde instrumenten innan repetitionens början och efter 

paus. Detta gjorde musikerna på eget bevåg, vilket får mig att tro att det är en rutin som finns i 

orkestrarna.  

Andersson (2013) skriver att man initialt börjar fokusera på instruktioner angående 

musikernas teknik för att sedan instruera om tolkande aspekter. Resultatet visade att båda 

dirigenterna gjorde detta genom stämrepetitioner som fokuserade på musikernas teknik, deras 

inlärning av stycken och på så sätt ger dem tid att internalisera sina stämmor. Under 
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tuttirepetitionerna fokuseras det på de tolkande aspekterna. Jag tycker att detta arbetssätt 

skapar en bra teknisk grund att stå på innan man går in de tolkande aspekterna i styckena. 

Samtidigt kan det vara svårt att få en bild av styckets helhet om man bara har 

stämrepetitioner. Därför menar jag att man inte bara borde fokusera på stämrepetitioner i 

början, utan även ha tuttirepetitioner också i början för att ge musikerna en helhetsbild av hur 

stycket låter musikaliskt. Dessutom försöker en av dirigenterna att få musikerna att lyssna på 

varandra mer i det senare skedet i processen. Han menar att detta är svårt att göra i början då 

musikerna är upptagna med sig att lära sig repertoaren, vilket visar att musikerna inte har 

kommit tillräckligt långt i sin internaliseringsprocess. Kohut (1973) skriver att fokus under 

repetitionen borde ligga på material som bara kan repeteras med hela orkestern, såsom 

ensembleklang, orkesterbalans, intonation och frasering. Här håller McElheran (1989) inte 

med och anser att frasering inte har något med repetitionen att göra och att man inte heller ska 

gå in på musikernas teknik under repetitionstiden. Av dessa saker visade resultatet att båda 

dirigenterna fokuserade på intonation och en av dem även fokuserade på frasering och 

musikernas teknik. Båda repeterade även moment som dynamik och tempo, som enligt mig är 

viktiga att repetera med hela orkestern. Skillnaderna här mellan dirigenterna kan förklaras 

med, som Rudolf (1995) säger, att dirigenten måste anpassa sin repetitionsteknik till kvalitén 

på orkestern. Skillnaden kan även förklaras med hur stor erfarenhet det finns i en 

amatörorkester jämfört med en ungdomsorkester. Denna orsak kan ligga i grund för dirigenten 

för orkester 2 tar upp moment såsom frasering och musikernas teknik fast McElheran (1989) 

inte håller med om att det ska vara en del av repetitionen. Som tidigare nämnts observerades 

endast en repetition med vardera orkestern, vilket gör det möjligt att fokus på andra 

repetitioner kan vara på de moment som enligt Kohut (1973) borde finnas med under en 

repetition. McElheran (1989) skriver också om moment som ska vara en del av repetitionen. 

Dessa är att spela något nytt som inte repeterats tidigare, öva på passager med stopp och 

repetitioner samt hela genomspelningar av stycken. I resultatet framgick det att ingen av 

dirigenterna repeterade något nytt under de observerade repetitionerna och enligt mig är det 

kontraproduktivt att varje repetition spela något som inte spelats tidigare. Detta gör att 

musikerna inte riktigt kan sätta sig in och koncentrera sig på de stycken som finns och känna 

trygghet i det, men det kanske också är tanken bakom detta resonemang. Genom att hålla 

orkestern ovetandes om det nya kan en alert orkester skapas. Jag har inget belägg för detta, 

men det skulle vara intressant att undersöka om det finns någon dirigent som använder sig av 

denna metodik. Båda dirigenterna övar passager med stopp och repetitioner, men det är bara 

en av dirigenterna som gör hela genomspelningar av styckena. Jag menar att det borde finnas 

med en genomspelning av det stycke man arbetar med under repetitionen för att ge musikerna 

ett sammanhang till sina stämmor. Konsekvenserna av att inte göra genomspelningar kan vara 

att musikerna inte vet hur stycket låter i sin helhet och att de vänjer sig vid att bara spela korta 

snuttar av styckena. 

Resultatet ger även ett svar på Kohuts fråga (1973) kring det grundläggande syftet med 

repetitionen. För en av dirigenterna var syftet att spela längre avsnitt i rätt tempo och att 

musikerna skulle lyssna på varandra och så var fallet under den observerade repetitionen. Den 

andra dirigentens syfte var att musikerna skulle känna sig trygga i sina stämmor, tempot 
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skulle vara stabilt, det skulle vara bra intonation och det skulle finnas kontraster i dynamiken. 

Ett tydligt och definierat syfte med varje repetition är önskvärt, då detta ger ett mål med 

repetitionen och ger dirigenten riktlinjer som den kan följa när hen strukturerar repetitionerna. 

Rudolf (1995) menar att repetitionens framgång har en koppling till orkesterns erfarenhet att 

spela i en ensemble. Detta är något som jag inte håller med om och resultatet i detta arbete 

motsäger. I båda fallen hade dirigenterna ett syfte med repetitionerna som de uppnådde, vilket 

jag tycker räknas som en lyckad repetition.  

I sökandet av litteratur om repetitionsteknik observerades en saknad av dessa. du Quercy 

Ahrén (2002) säger att en möjlig orsak till detta kan vara att författarna till dirigentläroböcker 

vill koncentrera sig på gestik, teknik och kroppsspråk, men att det är svårt att veta exakt 

varför detta fokus vill uppnås. du Quercy Ahrén (2002) skriver även att han tror att bristen på 

övningar i repetitionsteknik i den praktiska dirigentundervisningen handlar om materiella 

resurser. 

5.4 Diskussion om teoretiska utgångpunkter 

Det teoretiska perspektivet i detta arbete tillkom sent i processen, vilket medföljde en viss 

problematik. Då perspektivet inte var bestämt i empirisamlingen blev det svårt att se empirin 

ur perspektivets synpunkt och kändes då mer som en eftertanke än en utgångspunkt. Även 

arbetets syfte blev ändrat efter perspektivet blev bestämt och gjorde att delar av empirin blev 

ointressant för undersökningen. Empirin användes ändå eftersom jag ansåg att den innehöll 

det jag ville undersöka. 

Att dela upp redskap i fysiska och intellektuella tycker jag fungerar teoretiskt, men i 

verkligheten är uppdelningen inte så tydlig. Ett notpapper kan både vara ett fysiskt och 

intellektuellt redskap till exempel. Inom detta arbete har denna gräns mellan redskapen 

fungerat, men det är när redskapen interagerar som det uppstår problematik. Hur vet man om 

ett redskap fungerar eller inte och man samtidigt använder flera andra redskap som man 

påverka? Att dela upp i redskap gör även att allt måste kunna placeras i dessa två fack och gör 

enligt mig att det finns en oflexibilitet i dessa tankar, samtidigt som denna uppdelning 

möjliggör en enklare analys av de redskap och verktyg som används. Säljö (2015) gör inte 

denna uppdelning av redskapen, utan samlar alla redskap i kulturella redskap. Detta gör att 

den oflexibiliteten som finns i att dela in i fysiska och intellektuella redskap försvinner, men 

samtidigt minskar möjligheten till en enklare analys. Jag valde att använda mig av 

uppdelningen mellan fysiska och intellektuella redskap för att kunna visa skillnader i min 

analys av de redskap dirigenterna använde. 

5.5 Metoddiskussion 

Att använda mitt modifierade FIAC-schema som observationsschema uppfattade jag som väl 

fungerande metod. Jag hade inte tidigare någon erfarenhet av att använda detta 
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observationsschema, men jag skulle rekommendera att använda FIAC-schemat när man gör 

undersökningar i en pedagogisk verksamhet via observationer. Denna metod gjorde det enkelt 

att hitta ett fokus under observationen och underlättade analysarbetet, eftersom mönster 

synliggjordes på ett överskådligt sätt. Något som försvårade analysarbetet var valet att inte 

videofilma observationerna. Konsekvenserna av detta var att det inte gick att gå tillbaka till 

det observerade tillfället för att samla in mer empiri. FIAC-schemat och den ostrukturerade 

observationen fungerade bra, men om observationerna videofilmats kan det ha funnits mer 

empiri att samla in. I och med att fokuset låg på att fylla i mitt FIAC-schema under 

repetitionerna, så blev det de kategorier som jag hade valt ut att observera de som blev 

insamlad som min empiri. Detta innebär att jag kan ha förbisett saker som till exempel 

kroppsspråk hos dirigenten när den kommunicerar verbalt till orkestern och hur musikerna i 

orkestern reagerar på det dirigenten förmedlar. Att gå in med färdiga kategorier gör att 

observationen blir fokuserad, men samtidigt gäller det att man i sitt förarbete har reflekterat 

över sina kategorier och om de är vad man vill undersöka eller inte. Att videofilma 

observationerna hjälper även att kunna gå tillbaka och se på tillfällena igen, men då kan man 

istället få etiska problem med att filma. Det gäller särskilt om informanterna inte är myndiga. 

 

Enkäten fungerade som metod, men det fanns en stor problematik i att få undersökningens 

deltagare att fylla i den. Jag försökte göra enkäten så lätt som möjligt för att tackla denna 

problematik och jag upplever att jag inte riktigt lyckades med min förhoppning. Eftersom 

deltagarna svarade på enkäten under samma repetitioner där observationerna ägde rum, fanns 

det ingen chans för mig att ställa frågor kring vad som observerades. Kanske hade det varit 

bättre att istället komma tillbaka nästa repetition och då ge ut en enkät med mer fokuserade 

frågor kring vad som hade observerats tidigare. I och med att jag hade en enkät med 

förbestämda frågor kanske en möjlighet till djupare svar gått förlorat.    

Intervjuerna varierade stort i tid och kan ha påverkat mängden empiri som intervjuerna gav. 

En längre intervjulängd kan leda till en mer djupgående intervju som ger mer information, 

men kan också leda till en intervju med irrelevant information som sedan måste filtreras bort i 

analysarbetet. Att det var strukturerade intervjuer (Bjørndal, 2005) tycker jag fungerade bra 

eftersom jag baserade frågor på vad jag hade observerat under repetitionen och kunde på så 

sätt få dirigentens perspektiv. På grund av svårigheter med att hitta en tid som passade båda 

blev en av intervjuerna gjord några veckor efter att repetitionen hade ägt rum. Detta gjorde att 

dirigenten inte kom ihåg vissa händelser under repetitionen. Tanken var att ha intervjun tätare 

inpå repetitionen och på så sätt kunna få dirigentens perspektiv när de fortfarande hade 

repetitionen i minnet.  

5.6 Pedagogiska implikationer 

Det som framgår i detta arbete är att man måste vara noggrann med hur man använder olika 

redskap i sin verksamhet. Inte bara att man använder dem, men också att man tänkt igenom på 

vilket sätt redskapen kommer användas och vilket sätt som passar bäst för sin egen 
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verksamhet. Det gäller även hur de olika redskapen interagerar med varandra så att de 

förstärker varandra istället för att de blir ett hinder. 

5.7 Framtida forskning   

Det skulle vara intressant att göra större undersökningar i detta ämne. Det ena 

tillvägagångssättet kan vara att öka antalet dirigenter som deltar. Det andra tillvägagångsättet 

kan vara att följa en dirigent från repertoarvalet till konsert och observera hela processen och 

inte endast ett stickprov. Metodiken som McElheran (1989) skriver om att repetera nytt 

material under varje repetition är också intressant att undersöka. Kan denna metodik leda till 

en mer alert orkester som är nyfiken på att lära sig eller leder den till en osäker orkester som 

lever i ovisshet och nervositet?  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur de olika kulturerna ser ut inom orkester- och 

pop/rock ensembletraditionerna. Hur påverkar dessa kulturer synen på uppmärksamhet och 

engagemang?  
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Bilaga 1 - Enkät  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Innan repetitionen 

Hur väljer du stycken till orkestern? 

Hur förbereder du de stycken som du vill presentera för orkestern? Hur förändras denna 

strategi senare i processen?  

 Hur brukar du planera själva repetitionstillfället? 

Under repetitionen (orkester 1) 

Kan du berätta för mig hur planen såg ut för repetitionen som jag observerade. Vilka områden 

ville du fokusera på? 

Under repetitionen stoppade du genomspelningen av styckarna för att ge kritik till olika 

sektioner. Vilka felspelningar är tillräckligt grova för att du ska stoppa genomspelningen? 

En sak som jag märkte var att satserna inte spelades början till slut utan stopp någon gång. 

Hur tänker du kring det? (Fråga bara till Adam) 

Vad finns det som är emot att spela hela satsen utan avbrott? (Fråga bara till Adam) 

Hur tänker du kring var du som dirigent riktar din uppmärksamhet under repetitionen? 

Hur jobbar du med orkestern för att hålla engagemanget uppe? 

Efter repetitionen 

Vilka sorters efterarbeten brukar du göra direkt efter repetitionen?  
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Bilaga 3 - Enkätsvar från orkester 1 

Fråga 1: Vilket instrument spelar du? 

 

Instrument Antal 

Fiol 10 

Viola 3 

Cello 3 

Kontrabas 2 

Tvärflöjt 2 

Oboe 2 

Valthorn 1 

Klarinett 1 

 

Fråga 2: Jag känner mig engagerad att spela i orkestern 

 

Fråga 3: Jag känner att jag fick uppmärksamhet av dirigenten under denna repetition 
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Bilaga 4 - Enkätsvar från orkester 2 

Fråga 1: Vilket instrument spelar du? 

 

Instrument Antal 

Fiol 5 

Viola 5 

Cello 4 

Valthorn 4 

Trumpet 4 

Tvärflöjt 2 

Klarinett 2 

Oboe 1 

Slagverk 1 

Trombon 1 

Fråga 2: Jag känner mig engagerad att spela i orkestern 

 

Fråga 3: Jag känner att jag fick uppmärksamhet av dirigenten under repetitionen 
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Bilaga 5 - Dokument om samtycke 

 


