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Sammanfattning 
 Denna uppsats handlar om inlärningsteknik och hur musiker och musikpedagoger 

förhåller sig till det. Talar man med sina elever om hur de skall öva och inte bara att de 

ska öva? Undersökningen visar att de tillfrågade i intervjuerna tycker att det är viktigt 

att ge eleverna en slags hjälp till självhjälp. En del av de tillfrågade i 

enkätundersökningen och i intervjuerna upplever att de inte fått med sig tillräckligt med 

kunskap om inlärningsteknik och hur man går till väga med problem i övning, men 

deras egen drivkraft, nyfikenhet till att diskutera har fört dem vidare. Uppsatsen 

innehåller en enkätundersökning och intervjuer samt en kort sammanställning från 

studieteknikslitteratur som man kan överföra till musiken. 

 

Inledning 
När jag gick i grundskolan och på musikskolan, jämförde jag mig med kompisar som 

fick alla rätt och tog ofta för givet att hon eller han var mycket smartare och mer 

begåvad än jag. Kanske var de mer strukturerade och effektiva i sin övning eller i sin 

läxläsning? Jag kan inte påminna mig om att jag i skolan fick några tips i studieteknik 

eller någon slags undervisning i hur jag skulle lägga upp min tid och mina studier. Jag 

har saknat det, och det var inte förrän jag började studera på Kungl. Musikhögskolan 

(KMH) för mina cellolärare Ola Karlsson och Helena Råberg som jag kom i kontakt 

med det på ett tydligt och genomtänkt sätt. Jag vill nu som pedagog bli bättre på att 

själv behärska inlärningsteknik, men det gäller också att kunna lära ut denna teknik. 

Barn och ungdomar har mycket aktiviteter som konkurrerar. Därför kan det vara bra att 

ge dem redskap att effektivisera sitt övande. 

 

För mig är cellon ett redskap som jag använder när jag musicerar och som lärare vill jag 

förmedla den pedagogik som jag kan och känner mig hemma med. Sen kan eleverna 

välja att syssla med något annat musikaliskt utövande i framtiden om de önskar det. En 

stor del av mina elever kommer kanske att fortsätta spela på sitt instrument men några 

har möjligtvis inte råd att bekosta lektioner hela sitt liv. Jag vill lära dem att bli ”sina 

egna lärare”. Jag vill dock alltid kunna möta eleverna på den nivå där de är och jobba 

utifrån deras förutsättningar.  
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I denna uppsats kommer jag att använda mig av ordet ”inlärningsteknik”. Jag ser 

studieteknik och inlärningsteknik som två olika saker. När man ska studera in en text 

och har rätt sorts ljus och arbetar en viss tid på dagen, använder man sig av studieteknik 

för att jobba som bäst. När man ska lära sig att spela och öva på ett instrument använder 

man sig av inlärningsteknik för att lära sig hantverket. 

 

Mitt mål är att vara effektiv som lärare på ett positivt sätt. Ordet effektivitet kan 

uppfattas olika för olika personer och kan kanske tolkas som något negativt eller 

stressigt. Jag vill vara effektiv i lärandet tillsammans med eleven på lektionen, dels för 

att eleven ska lära sig hur man effektiviserar sin övning hemma och dels för att jag även 

vill få tid att lära känna eleven. I denna uppsats ser jag på att vara effektiv som något 

positivt. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie, är att ta reda på vad några musiker och musikpedagoger säger 

om inlärningsteknik i instrumentalundervisning? 

 

Den frågeställning jag utgår från är följande: 

- Hur förhåller sig musiker och musikpedagoger till inlärningsteknik i 

instrumentalundervisningen? 

 

Metod 
De metoder jag kommer att använda är en enkätundersökning och intervjuer. Tanken 

bakom att ge ut en enkät är att få en inblick i hur 10 musiker och 15 musiklärare har 

närmat sig inlärning och att vara effektiv i undervisningen och övningen. Jag väljer 

enkätundersökning för att få korta svar som kan ge en tydlig överblick. Intervjuerna kan 

bli ett bra komplement till enkäten där frågarna kan få ett större utrymme i samtal och i 

diskussioner. Uppsatsen kommer också att innehålla en kort sammanställning av några 

böcker jag läst om studieteknik. 
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Litteratur om studieteknik 
Det finns många böcker i biblioteken att läsa om studieteknik och hur man upptäcker 

sin inlärningsförmåga. Jag har inte hittat någon litteratur som behandlar just 

inlärningsteknik och studieteknik ur ett musikerperspektiv. Jag har frågat personal på 

bibliotek i Stockholm och pratat med musiker och pedagoger men inte fått någon träff. 

En del av studietekniklitteraturen som finns för studier och textläsning kan man föra 

över och praktisera i sitt musikutövande. Här följer en sammanställning av en del av det 

som kan vara möjligt att använda i övning och musikundervisning från 

studieteknikslitteraturen jag läst. 

 

I Din guide till Effektiva Studier (Marshall, 2000) menar Marshall att man behöver reda 

ut vissa tankar så att man kan bedöma rätt utgångsläge och rätt startpunkt1. Marshall 

sätter upp några typer av frågor och påståenden som handlar om självkännedom: Sätt 

inte upp för höga mål. Hur jobbar du bäst?  Vad har du för intressen och hur länge orkar 

du?  

Det är först när man arbetar utifrån sig själv och accepterar sig själv som man är, som 

man kan skapa en realistisk utgångspunkt menar Marshall. Marshall betonar också 

vikten av att jobba i en trivsam studiemiljö som kan leda till bättre koncentration.2. 

Skapa en miljö du trivs i om du har möjlighet att påverka menar han. För mycket 

material runt omkring kan störa din koncentration eller avleda din uppmärksamhet. Se 

till så att det är bekvämt för kroppen, genom att sitta på en bra stol och använda rätt 

sorts belysning. Att strukturera upp arbetet kan leda till bättre koncentration som leder 

till det goda resultat man önskar menar Marshall.  

 

I boken Upptäck din inlärningsförmåga (Nilsson, 1989) menar Nilsson att det 

underlättar att ha en klar målsättning med det du ska göra3. Bilden och tanken av dig 

själv med ett färdigt komplett resultat ökar motivationen och lusten. Motivationen ökar 

avsevärt genom att hitta nya vägar och ny information i ett ämne samt vetskapen om att 

nå samma resultat ”med mindre” ansträngning menar Nilsson. 

 

                                                
1 Marshall, P (2000) s. 7 
2 Marshall, P (2000) s. 30 
3 Nilsson, H, Upptäck din inlärningsförmåga (1989) s.10 
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Enligt Fröberg (1975) finns det tre konkreta stöd för minnet: Upprepning, dramatisering 

eller överdrift av det avvikande eller speciella samt associering. Redan efter 10 minuter 

börjar vi att glömma och då är det dags att börja den första upprepningen menar 

Fröberg. Din vilja styr vad som kommer att lagras i ditt minne. Det du är intresserad av 

och det du tycker är roligt, har du lättare för att komma ihåg och plocka fram ur minnet 

menar Fröberg. Ju fler associationer och ju fler sinnen som är involverade, desto bättre 

lär vi in t ex bilder, hörselintryck, synintryck, ord som låter lika osv.4 

 

Rolf Christerson (1983) menar att vi alla kommer till något som heter ”Inlärningsplatå” 

5. I början går inlärningen lätt men efter ett tag kan det ta emot. Inlärningsteknik kan 

förkorta dessa och därmed bli lättare att komma igenom avser Christerson.  

Inlärningsplatån kan bero på: 

 

• Störningar av olika slag 

• Ökad svårhetsgrad 

• Undervisningsluckor 

• Att ny teknik och nya kombinationer krävs 

• Trötthet 

• Att man inte hunnit bearbeta eller smälta kunskapen 

 

Infallsvinklar från två examensarbeten 
Jag valde att läsa flera uppsatser som möjligen kunde ge fler infallsvinklar på inlärning 

från ett pedagogiskt perspektiv. Här följer en kort sammanfattning av två 

examensarbeten från Kungl. Musikhögskolan. (KMH) 

 

”Vad sa du att du sa, sa du?”  
Johan Nyberg har undersökt kommunikationens betydelse för lärandeprocessen. Hur 

påverkar det lärandet? Nyberg tror inte att det finns ett optimalt sätt att kommunicera 

oavsett förhållningssätt till musiken och målen. Han anser att kommunikationen i 

undervisningssituationen är karaktäristisk beroende på vilka lärarna och eleverna är och 

att man som yrkesman bör förlita sig till sin egen personlighet och det uttryck den tar i 

yrkesrollen, oavsett vilken målsättning man har. Han tycker dock att man bör vara 
                                                
4 Fröberg, C-E, Att Minnas, Minnesmaskiner (1975) s. 62 
5 Christerson, R, Studieteknik (1983) s.7 
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flexibel och anpassa sig efter elevernas mål och förutsättningar, utan att för den skull ge 

avkall på sin egen uppfattning om målet för undervisningen och vägen dit. Nyberg 

menar att kommunikationen och förståelsen mellan lärare och elev är av avgörande 

betydelse, liksom inställningen hos bägge parter: vad utgår de ifrån i lärarprocessen?  

 

I sin uppsats beskriver Nyberg, Mats Hembergs åsikter från hans artikel ”Att förstå det 

eleven förstår”. (”Vägar till elevers lärande”; Studentlitteratur 1995) Hemberg betonar 

vikten av samspel mellan lärare och elev och hur läraren förhåller sig till elevens 

arbetssätt och inte minst dennes förståelse. ”Om en arbetsuppgift inte kräver en 

personlig förankrad uppmärksamhet blir resultatet ofta en reproduktion eller en ytlig 

memorering” (Hemberg, s 33 i Nyberg) Hemberg säger att vi måste ge signaler som 

stimulerar eleverna till att lära för att utveckla sig själva, inte bara för att tillfredsställa 

våra krav.  

 

Nyberg pekar på att kommunikationen och förståelsen mellan elev och lärare är av 

avgörande betydelse. Nyberg refererar också Hemberg som menar att eleven måste ha 

en förståelse för uppgiften för att den ska förankras. Detta pekar på en form av 

inlärningsteknik. Om eleven får förståelse och ett djupare engagemang i uppgiften är det 

lättare att lära men det kräver också förståelse och en god kommunikation mellan lärare 

och elev. 

 
Elevers syn på ensembleläraren som ledare 
Skoglund har i sitt examensarbete undersökt elevers syn på ensembleläraren och 

studerat litteratur om ledarskap samt om det finns metoder som är mer effektiva än 

andra för att vara en bra ledare.  

 

Här följer en sammanfattning från Skoglunds litteraturundersökning där hon i korta drag 

redogör flera personers syn på att vara pedagog: 

 

 Mats Uddholm (2003) ser det inte som sin uppgift att lära ut, utan hans mål är att 

medverka till möten där människor lära sig själva genom att delta. Han menar att han är 

en vägvisare som släpper fram elevernas energier vid dessa möten utan att vara för 

självupptagen.  

 



 9 

Busacaglia (1992) anser att de idealiska lärarna är de som använder sig själva som broar 

och bjuder sina elever att går över dvs. att de visar ett möjligt sätt att lösa ett problem 

men sen måste eleven själv ta ställning. Buscaglia anser att ingen lärare har lärt någon 

någonting utan att människor ”lär sig själva” och refererar till det latinska ordet 

”educare” som betyder leda och att visa vägen. 

 

 Randy Halberstadt (2001) menar att det räcker att andra ser ett värde i det läraren har 

att lära ut, för att han/hon ska vara en kvalificerad pedagog. Man behöver inte en fin 

pedagogisk utbildning utan att det viktigaste är att man själv behärskar en musikstil bra 

och kan visa andra hur de ska gå till väga.  

 

Uddholm och Busacaglia ser pedagogen som en person som finns till hands och som är 

en inspirationskälla. Det kräver att deras elever är mer eller mindre självgående i sitt 

lärande. Hallberstadt menar att man inte behöver ha en fin utbildning men att man ska 

kunna visa eleverna hur de ska gå till väga. 

 

Genomförande 
 
Enkät 
När jag formulerat enkätfrågorna, skrev jag ner olika kategorier av instrumentalister och 

yrkesgrupper inom musikområdet som jag kunde tänkas ha med i undersökningen för 

att få med olika slags personer från olika sammanhang från skilda delar av landet. Jag 

utgick ifrån några pedagoger från musikskolor och högskolor samt olika sorters musiker 

i Sverige som jag någon gång varit i kontakt med av olika anledningar, alltifrån 

amatörer till professionella musiker. Flera av dem gav tips på vänner som möjligen 

skulle vara intresserade att delta i min undersökning. Jag kontaktade även dem och fick 

svar till min enkät. Detta resulterade slutligen i 30 enkätdeltagare.  

 

Enkäten skickades ut till dessa 30 personer. En av dessa valde att inte delta och fyra 

personer svarade inte trots flera påminnelser. Till slut var det 25 personer som deltog. 

Jag valde att skicka ut min enkät via mail, och bifogade några rader om min uppsats. 

Anledningen till att jag mailade var att jag antog att jag på det sättet skulle få snabbast 

svar och att personerna i fråga, lätt skulle kunna svara via sin dator. Jag berättade 

kortfattat om min uppsats. I mina rader talade jag också att man kunde skriva ut 
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enkätpappret och skicka den till min adress via post, om man ville vara anonym. Jag bad 

också om att få ett meddelande, om man inte ville ställa upp och svara på dessa frågor. 

Enkäten bestod av både ja och nej, alltid, sällan och aldrig- alternativ, samt två av 

frågorna gav utrymme för mer precisering.  

 

Efter att jag fått in enkätsvaren, tänkte jag över vad jag ville utveckla och diskutera mer. 

Detta resulterade i de intervjufrågor som jag hade som underlag i mina intervjuer. Några 

av frågorna var samma som enkätfrågorna men fick mer utrymme för utveckling och 

diskussion i intervjuerna.  

 
Intervju 
Innan jag valde de personer som jag har intervjuat, noterade jag vilka personer och 

grupper som jag skulle vilja skildra. Jag kom fram till dessa olika kriterier: En 

heltidsarbetande musiker, en pedagog med några års erfarenhet, en pedagog med många 

års erfarenhet och en nuvarande student, alla i olika åldrar, från olika platser och skolor 

i Sverige. Utifrån det kontaktade jag en lärare och musiker med lång erfarenhet, en 

musiker som jag musicerat tillsammans med, en lärarstudent som jag känner till, samt 

en pedagog som jag haft praktik hos. Jag ringde upp samtliga personer och presenterade 

mig och min uppsats och bestämde sedan tid för intervju.  

 

 

Enkätresultat 
Två personer av de 25 som svarade, uttryckte en besvärad känsla över att svara på dessa 

”komplicerade frågor” och uttryckte sig negativt över att svara på enkäten. I det ena 

fallet, uppfattade jag att personen i fråga tyckte att det var ointressanta frågor. Med den 

andra personen fick jag känslan av en bristande kunskap och alltför lite reflekterande i 

detta ämne som enkäten berörde. Brukar du tänka över vad målet med ditt övningspass 

är? Skulle du vilja vara mer effektiv i din övning? Vet du hur du skulle kunna gör din 

övning mer effektiv om du vill ändra den? 

 

Samtliga deltagare i enkäten ville göra sin övning mer effektiv och menade att de hade 

målet klart för sig. Tre personer svarade dock att de önskade bli mer effektiva men inte 

visste hur de kunde få sin övning mer effektiv. 

 



 11 

Har du någon gång under din studieperiod eller annat tillfälle blivit undervisad i 

inlärningsteknik? Tycker du att du har god kunskap om inlärningsteknik och minnet 

som du kan dela med dig av till dina elever?  

  

Hälften av deltagarna svarade att de inte blivit undervisade i inlärningsteknik i musik. 

Alla pedagoger ansåg sig dock ha god kunskap i detta för att kunna dela med sig till sina 

elever i musikundervisningen och alla ansåg sig själva ha strukturerad övning. Tre 

personer noterade i övriga kommentarer att de med jämna mellanrum har dagar utan 

koncentration och struktur men att det fungerar i det stora hela.  

 

Hur ofta pratar du med dina elever om att de ska öva? Hur ofta pratar du med dina 

elever om hur de ska öva? 

Alla pedagoger talade alltid med sina elever om att de ska öva, men endast hälften 

talade om hur man ska öva.  

 

Låt säga att du får ett helt nytt verk som du ska lära in på kort tid. Det finns inte tid till 

att öva igenom hela verket, men du ser att det är vissa bitar som du verkligen måste öva 

på. Hur tänker du gå till väga? 

 

Tjugo personer gav svar och tips på vinklingar utifrån tekniska svårigheter från sitt 

instrument. Flera personer noterade vikten av att öva långsamt, rytmisera på olika sätt, 

betona olika taktslag i musiken samt att göra genomspelningar på hela stycket med 

jämna mellanrum med tanke på konserter och andra framträdanden. En person tyckte 

det var viktigt att inte alltid börja från början i stycket utan tänka ut olika partier att 

fokusera kring. Två personer betonade vikten av att ta reda på exakt var ”felet” ligger 

för att inte ”nöta” in något fel och därmed slösa tid.  

 
Hälften av enkätdeltagarna svarade att de inte blivit undervisade i inlärningsteknik. De 

ansåg ändå att de har god kunskap om detta när de undervisar. Kanske kunde de ha fått 

en följdfråga om var kommer kunskapen om inlärningsteknik ifrån, när de själva anser 

att de inte fått detta under sin egen studietid?  
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Enkäten gav ett utmärkande resultat när hälften svarade att de pratar om att eleverna ska 

öva men inte hur på sina lektioner. Möjligtvis kunde jag ha följt upp de som praktiserar 

detta och frågat mer.  

 

 

Intervjusammanställning 
Detta är en sammanfattning av intervjuerna där jag i korthet tar fram varje intervjus 

huvudinnehåll. (Namnen på de deltagande i intervjuerna är fingerade) 

  

Anna, som jobbar som instrumentallärare på en musikskola, skulle vilja ändra sitt 

mönster i sin undervisning och ser tidspressen som ett hinder för förändring. Anna ser 

även tidspressen som ett hinder i hennes övriga arbetsuppgifter på musikskolan. På 

konferenser och i arbetslag där det skulle kunna finnas möjligheter att diskutera, pratas 

det mest om praktiska och administrativa frågor. När Anna ser tillbaka på tiden då hon 

själv var elev, tycker hon att hon blivit undervisad av en lärare utan struktur eller 

långsiktiga mål. Anna vill nu som pedagog försöka utveckla medvetenheten på sitt 

instrument genom att öva och pröva sig fram på egen hand. 

 

Bertil, som är musiker och pedagog, har däremot haft en genomtänkt pedagogisk lärare 

men var även själv en mycket experimenterande och nyfiken elev. Bertil säger att han 

känner sitt instrument väl och menar att han därför kan undervisa på hög nivå. På grund 

av de hörnstenar han alltid går efter, menar Bertil att hans undervisning och övning blir 

mycket strukturerad och koncentrerad. Att alltid ta reda på exakt var felet finns t.ex. i en 

spänning i kroppen eller i en låsning i en passage, gör lektionen eller övningen effektiv 

menar han. Varje individ är speciell och har sin egen väg så det gäller att hitta sätt för 

varje elev. Utifrån det här skapar jag och eleven musik tillsammans säger Bertil. 

 

Cecilia, som är en nuvarande musikhögskolestudent, utgår också från den enskilda 

individen precis som Bertil. Med vissa elever pratar hon mycket på lektionen, medan 

vissa kanske bara behöver en gest för att lyckas bäst. Hon försöker dock prata med alla 

om hur man ska jobba själv på egen hand. Dels för att hon själv inte alls fick med sig 

det och dels för att hon ser den egna medvetenheten i övandet som något viktigt. Hon 

filosoferar mycket kring effektivitet och inlärningsteknik och hur man ska göra i 
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inlärningsprocessen, men tycker inte att hon får tillräckligt med undervisning om det på 

sin nuvarande utbildning för att själv kunna för det vidare till sina elever. Cecilia tror att 

studietekniken har smittat av sig en aning från den akademiska världen till den 

konstnärliga och menar att det är positivt eftersom det finns en mänsklig kropp bakom 

varje instrument.  

 

Davids, som är en heltidsarbetande musiker och nybliven pedagog, hade en egen 

drivkraft och nyfikenhet i ung ålder, vilket han tror ledde honom till högre utbildningar. 

Med en lärare som saknade upplägg men som betonade det viktiga i att lyssna, kom han 

sedan vidare till musikhögskolan. Där möttes han av en balanserad pedagog som både 

styrde och lät honom ta ansvar. David säger att han har stor nytta av undervisningen 

från musikhögskolan i sin egen övningssituation som heltidsarbetande musiker, men 

även som nybliven pedagog. David menar att det är otroligt viktigt att få en slags ”hjälp 

till självhjälp”.  

 

 

Analys 
Vad säger musiker och musikpedagoger om inlärningsteknik? 

 

Av enkätresultatet framkom att hälften av de tillfrågade inte hade blivit undervisade i 

inlärningsteknik under sin egen studieperiod, men de ansåg sig ha god kännedom i att 

själva lära ut en bra inlärningsteknik. Den tolkning jag gör av det, är att de anser sig ha 

den kunskap de behöver och är nöjda med situationen. 

 

Tre personer i undersökningen ville men visste inte hur de kunde få sin egen övning mer 

effektiv. Det kan man antingen tolka som att de har bristande kunskap i inlärningsteknik 

eller att de inte intresserar sig för hur de gör utan bara musicerar utan att reflektera. De 

resterande svarade att de ville göra sin övning mer effektiv och att de visste hur de 

skulle gå till väga.  

 

Hälften av de tillfrågade pedagogerna pratade med sina elever om hur de ska öva. Den 

andra hälften av pedagogerna svarade då självfallet att de inte pratar om hur man ska 

öva utan bara att man ska öva. Den tolkning jag gör av det är att dessa sistnämnda 
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pedagoger litar på att deras elever vet hur de ska öva bäst så att de bara kan påminna om 

att det är viktigt att öva. 

 

De flesta deltagarna gav konkreta sätt och lösningar på hur de går till väga när de övar 

på svårare partier i musikstycken. Några personer betonade vikten av att ta reda på 

exakt var ”felet” ligger för att inte nöta in något fel. Den slutsats man kan dra av de 

svaren, är att de verkade ha god självkännedom och rätt utgångsläge.  

 

Efter att ha intervjuat fyra olika personer med olika bakgrund, ser jag ett mönster. Tre 

personer av fyra, upplevde att de fått för lite av inlärningsteknik som unga elever och de 

ser det som en viktig del i undervisningen och i övningen. Samtliga personer var 

överens om att deras egen drivkraft och nyfikenhet har fått dem till att själva utvecklas 

på egen hand och det har i sin tur tagit dem dit de är idag.   

 

Anna kände sig hindrad av tidspress för att kunna genomföra sin undervisning som hon 

önskar. Min tolkning av detta är att Anna har svårt att bryta sitt mönster och ser inte 

tidspressen som ett skäl att göra sin undervisning mer effektiv. Möjligen för att hon 

själv inte upplevt en riktigt genomtänkt undervisning när hon själv var elev?  Jag 

upplevde också att Anna känner press att behålla de elever hon har kvar i musikskolan 

och att eleverna ska känna att det är roligt med musik. Den korta stunden hon har varje 

vecka skall innehålla många olika delar, exempelvis cellorepertoar, orkesterstycken och 

musikteori.  

 

Bertil och David hade båda balans mellan att bli styrda som elever och att ta ansvar, 

vilket ser ut att ha lett dem till en medvetenhet om sitt eget instrument som musiker som 

de även har nytta av i sin pedagogsituation. Bertil och David verkar båda ha satsat 

mycket på musiken redan som unga. Att verkligen vilja någonting kan få dig till det 

mesta. Möjligtvis har det underlättat för deras respektive pedagoger att de har haft målet 

klart för sig. Både Bertil och David verkar undervisa som de själva blivit undervisade. 

 

Cecilia upplevde saknad av struktur och tips till inlärning redan som musikklasselev och 

försöker nu som pedagog tänka på att vägleda sina elever. Jag tolkade Cecilias svar som 

att hon som person vill ha struktur och tydliga riktlinjer i mycket av det hon gör. Kanske 

för att hon i sin uppväxt upplevde en saknad av det?  Jag tolkade också genom vårt 
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samtal, att Cecilia upplever sin nuvarande utbildning alltför ostrukturerad och att det 

borde finnas bättre medel och tydliga riktlinjer i hennes nuvarande 

metodikundervisning.  

Samliga intervjupersoner var eniga om att det är viktigt som pedagog att vara en tydlig 

vägledare för sina elever. Även om det är ett konstnärligt utövande måste det finns 

någon typ av direktiv samt att man lär eleverna att bli medvetna om det de gör hävdar 

de. 

 

 

 

Diskussion 
Jag har fått en inblick i några personers arbete som pedagoger men även i deras uppväxt 

när de själva var elever. Jag tycker att jag har fått ut det jag ville men har även fått nya 

tankar och funderingar. Inför arbetet hade jag mycket tankar och funderingar på min 

egen bakgrund som elev i grundskolan och i musikskolan. Jag var nyfiken på om fler 

hade upplevt samma situation eller om jag hade ett extra stort behov av att bli styrd som 

elev. I och med detta arbete har ännu fler frågor dykt upp i min nuvarande roll som 

pedagog. Är man som pedagog mindre strukturerad med de elever som har lätt för sig 

och är mer självgående? Hur mycket diskuterar lärare med varandra på musikskolor i 

Sverige vad man som instrumentallärare har som mål att ge eleverna? Hur medveten bör 

man vara om sitt eget behärskande av sitt instrument för att vara en bra 

instrumentallärare? Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger och 

musiker förhåller sig till inlärningsteknik i instrumentalundervisningen.  

 

Det som slog mig under arbetets gång är hur olika syn man har på vad en elev ska få 

med sig från en lektion. Vill man ge eleven en musikalisk upplevelse, servera ett färdigt 

koncept eller vill man lära ut nyckeln till att behärska varje instrument eller alltsammans 

på en gång?  

 

Jag anser att man i längden tjänar på att prata om hur man ska öva och hur man går till 

väga med olika problem på sitt instrument för att det får eleverna att känna sig mer 

motiverade. Detta är också något som Hemberg påpekar i sin bok ”Vägar till elevers 

lärande”: 
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”OM EN ARBETSUPPGIFT INTE KRÄVER EN PERSONLIG FÖRANKRAD UPPMÄRKSAMHET BLIR 

RESULTATET OFTA EN REPRODUKTION ELLER EN YTLIG MEMORERING. (Hemberg, s 33)  
Där håller inte Uddholm med när han inte ser det som en uppgift att lära ut, utan att 

hans mål är att medverka till möten där människor lär sig själva genom att delta.  

 

Marshall poängterar vikten i att ha rätt utgångspunkt och en medvetenhet i vad jag kan 

och inte kan. Borde man inte lära sig mer om den mänskliga kroppen och lära sig dess 

förutsättningar (som givetvis är olika för olika individer) i instrumental och 

musikundervisningen? Cecilia som intervjuades påpekade just detta att det finns en 

mänsklig kropp bakom varje instrument.  

 

Kan det vara så att de som inte talar om hur med sina elever, låser sig vid tidsaspekten? 

Skulle man prata mer om det och känna ett större ansvar med längre lektioner och 

kanske med färre elever? Kanske kunde de ha fått en följdfråga om var kunskapen 

kommer ifrån om inlärningsteknik, när de själva anser att de inte fått detta under sin 

egen studietid?  

 

Utifrån min egen erfarenhet efter att ha jobbat som lärare i ett par år, tror jag att det blir 

svårare och svårare att locka barn till att spela ett instrument som faktiskt kräver mycket 

tid, energi och tålamod. Vetskapen om att nå samma resultat ”med mindre” 

ansträngning ökar motivationen avsevärt menar Nilsson. Av egen erfarenhet kan jag 

uppleva att man som lärare på en kommunal musikskola inte har så mycket utrymme att 

tänja på gränserna, men för mig behöver glädje och att vara effektiv inte säga emot 

varandra, vilket jag tolkar att Anna tycker i intervjun. 

 

Denna uppsats har varit mycket intressant att skriva. Det som var svårt, var att detta 

ämne ledde till intressanta diskussioner som berörde andra sidor av undervisning och 

övning, att det kunde vara svårt att begränsa sig. För mig har detta arbete inneburit en 

ökad förståelse i hur många olika aspekter som påverkar hur man förhåller sig till ämnet 

i denna uppsats. Kanske kunde jag ha begränsat mig till samma slags instrumentalister 

med liknande förutsättningar på respektive arbetsplats. 
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     Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
Detta är frågor som mina intervjuer bygger på  

 
1. Hur tänker du inför effektivitet i inlärningen, i övningen/på lektionen? 

 

2. Pratar du med dina elever om ATT de ska öva? 

 

3. Pratar du med dina elever om HUR de ska öva? 

 

4. Har du själv blivit undervisad i ämnet? 

 

5. Hur mycket tror du folk är bevandrade i begreppet ”hjälp till självhjälp”? 

 

6. Undervisar du i/tänker du på, hur kroppen fungerar t.ex. hur länge i taget man 

orkar eller hur man motiverar sig/eleven? 
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      Bilaga 2 
 

Enkätfrågor 

 
1. Brukar du tänka över vad målet med ditt övningspass är? 

 
 

2. Skulle du vilja var mer effektiv i din övning? 
 
       

3.   Vet du HUR du skulle kunna göra din övning mer effektiv om du  
vill ändra den? 
      

4.   Har du någon gång under din studieperiod eller vid annat tillfälle 
      blivit undervisad i inlärningsteknik? 
    

      
      5.   Ser du dig själv som en strukturerad person i ditt övande?   
       
 
      6.  Låt säga att du får ett helt nytt verk som du ska lära in på kort tid. Det finns inte 
           tid, till att öva igenom hela verket, men du ser att det är vissa bitar som du 
           verkligen måste öva på. Hur tänker du gå till väga?                                                                                                                    
 

7.  Kan du ge konkreta tips på hur du fortsätter din övning när en passage inte 
     fungerar som du vill, efter ett par genomspelningar? 

 
 

8. Hur ofta pratar du med dina elever om att de ska öva? Ofta Sällan Aldrig 
 
 

9 Hur ofta pratar du med dina elever om HUR de ska öva? Ofta Sällan Aldrig 
 
 

10. Tycker du att du har god kunskap om inlärningsteknik  
            och minnet som du kan dela med dig av till dina elever? 
 
 
Har du något tillägg till någon fråga, eller någon utläggning, går det självklart bra att 
göra kommentarer under frågan eller i slutet av dokumentet. 
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Bilaga 3 

Intervjuer 

 
Här följer intervjuer med fyra personer som alla har fingerade namn. 

 
Person A: 

Anna arbetar som instrumentallärare och har jobbat i 10 år. Hon har själv gått i 

musikskola som barn, och jobbar nu 80 % i en i musikskola i Sverige.  

Anna tycker att hennes jobb och roligt och lärorikt. Hon är öppen för att diskutera 

ämnen som rör musik och pedagogik. Anna får en snabb inblick i min uppsats och vill 

gärna berätta lite om sin vardag. Anna tycker att det är svårt att prata med sina elever 

om inställningen till att spela och att öva. Hon upplever sig ofta tjatig när hon pratar 

med sina elever om just övning. Det klingar ofta negativt tycker hon utan att riktigt veta 

varför. 

 Anna pratar sällan med sina elever om hur de skall öva men ofta att de ska öva. De 

pratar ibland om specifika ställen i en aktuell läxa och hur man kan gå till väga i något 

svårare parti, men väldigt sällan om övningens upplägg. Hon tycker att det går lättare 

med de elever som har ett engagemang. Anna tycker att detta är en intressant diskussion 

och skulle gärna vilja prata mer om hur man kan vara effektiv i undervisningen och 

övningen. På hennes arbetsplats har det diskuterats om att ta upp just detta i arbetslag 

och på konferenser, men där sägs tid vara en bristvara. Det pratas mest om 

administrativa uppgifter. Anna ser tidspressen som en anledning att inte tala om ”hur-

aspekten” med sina elever. Hon upplever att man inte hinner så mycket mer än att gå 

igenom en läxa. När Anna var elev själv, fick hon lära sig för lite om hur man bäst övar 

in stycken. Hon fick lära sig att man skulle öva och kom ganska snabbt in i en rutin men 

som dock saknade struktur eller långsiktiga mål. Hennes lärare hade för lite inblick i det 

själv anser hon. När Anna undervisar, spelar och prövar hon ofta på sitt eget instrument 

och utifrån det, ger hon sedan instruktioner till eleven. Hon säger att hon gärna vill lära 

sig mer om undervisning, musik och pedagogik till sitt yrke. 
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Person B: 
 

Bertil har arbetat som musiker och pedagog i många år. Började spela som väldigt ung, 

först på egen hand och sedan för olika lärare. Ett ändlöst experimenterande har tagit 

honom dit han är idag. 

 Han tycker att inlärningen av instrumentet för att klang och teknik ska fungera, 

egentligen är ganska enkel. Vad är det som behövs åtgärdas först?  Lär dig att ta reda på 

exakt vad det är som händer och var felet ligger. Det är det som gör att det blir mest 

effektivt. Det är väldigt onödigt att nöta på något länge som kanske aldrig kommer att 

bli bra.  

Bertil fick mycket bra tips och råd från sina lärare som han hade, men insåg också att en 

lärare kan förklara för eleven hur den skall cykla men eleven måste själv lära sig att 

hålla balansen.  

Bertil försöker att jobba efter tre hörnstenar (inte fler) varje lektion eftersom man lätt 

kommer ihåg dem. Det kan t ex vara ”Jag ser, jag hör, jag gör”, eller ”höger hand, 

vänster hand, musiken” eller ”rytm, intonation och klang”. Han har också tre punkter 

som kan leda till en bra undervisning förutsett att man har kunskap om sitt hantverk: 

Sunt förnuft, Fantasi och Variation. Alla individer är så otroligt olika, så det behövs 

enormt mycket fantasi för att hitta vad som passar till varje elev. Bertil tycker att 

”tvärtom - filosofin” ofta är den mest effektiva lösningen för att lösa upp spärrar. Att 

våga vrida, vända och experimentera kan öppna horisonter. 

Variera i hur eleven tar in kunskapen. Hitta en balans mellan att ta instruktioner och att 

härma. Blanda inte in alla svåra saker på en gång utan håll isär problemen ett i taget 

utan bygg ifrån grunden. 

Ibland kan vara svårt att få elever till att öva hemma tycker han. Bertil menade på att 

om man alltid övar med ett delmål i sikte, kommer koncentrationen att finnas där 

automatiskt och det gör också att det låter bättre så småningom, vilket leder till att man 

får mer lust när det låter bra. Alla kanske inte kan hålla koncentrationen så länge i 

början, men att det kan vara viktigt att öva upp den, med tanke på att koncentrationen 

ska kunna hållas extra bra och kanske extra länge, vid konserter. Om en elev dyker upp 

utan att ha övat kan man alltid jobba ändå. Då övar man tillsammans så eleven lär sig 

hur man arbetar på egen hand. Eleven kan sedan öva och utgå från hur man jobbade på 

lektionen. 
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Att få eleven att inte vara rädd för att spela ut och att våga spela fel tror han mycket på. 

Det kommer att ge större resultat om man vågar satsa avslutar Bertil. 

 

 

Person C: 

 

Cecilia är student och studerar på en Musikhögskola i Sverige. I två år har hon haft 

enskilda objektselever och några ensembler i ämnet sång. Cecilia spelade piano som 

barn och sjöng i musikklasser. 

 Hon jobbar väldigt olika med sina elever beroende på vad den enskilde individen 

behöver. Med vissa elever är hon ganska styrande på lektionen och i samtalen om 

övning, medan hon med andra har mer resonemang och låter allt falla på plats medan de 

sjunger. Hon är noga med att låta vissa moment ta tid och tänka i nuet och aldrig stressa 

fram någonting. 

 Cecilia undervisar helt annorlunda i grupp. Där fokuserar hon på musikantglädje och 

gruppdynamik och sammanhållning. Cecilia tycker att gruppundervisning kan vara 

väldigt svårt ibland eftersom hon vill fånga in alla individer på en gång, men tror att det 

kommer bli lättare med tiden när hon har mer erfarenhet.  

Ämnet sång är ju ganska speciellt eftersom kroppen är instrumentet säger Cecilia. Hon 

tycker att hur-aspekten är nödvändig men ganska självklar i sång, men hävdar att det är 

något som alla instrumentalister bör ha. Det finns ju en människas kropp bakom varje 

instrument. Det man dock inte får glömma, är att visa hur eleven kan jobba hemma. 

 När hon själv började på musikgymnasium, var det aldrig någon lärare som pratade om 

vilka uppsjungningar hon kunde jobba med eller hur hon skulle arbeta själv. Samma sak 

var det i musikklasserna. Det var noga med att lära sig allt utantill, både stämmor och 

texter, men aldrig någon som gav tips i hur kunde gå till väga, utan det var att nöta in 

som gällde. 

 Cecilia tror att det är mycket som är på samma sätt idag som för 25 år sedan men att 

folk är mer upplysta idag om studieteknik och inlärningsteknik och att det smittar av sig 

en del från den akademiska världen. Hon tycker att det finns för lite struktur i den 

konstnärliga världen inom det ämnet och att det kan vara bra att få en del av det 

strukturella till de konstnärliga utbildningarna. Man kan inte dra alla över en kant, det 

beror helt på hur driftig varje lärare är som individ. Cecilia tycker inte att man får med 

sig tillräckligt med kunskap om övningsteknik från metodiken på den högskolan som 
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hon studerar på, men filosoferar mycket kring det själv och på sin egen framtid som 

pedagog. Cecilia säger att i vissa perioder i livet kanske man inte alls praktiserar sin 

filosofi så bra som man skulle vilja, men att det är viktigt att grundtankarna ändå finns 

där att jobba utifrån.  

 

 

Person D: 

 

David började spela som ung och studerade för en lärare privat, sedan på 

musikgymnasium, musikhögskola och diplomutbildning i Sverige. David har arbetat 

som heltidsmusiker i ca 15 år i en symfoniorkester i Sverige och har nyligen börjat 

undervisa sin första elev, privat. Det upplever han som mycket spännande och som en 

rolig utmaning. Efter så många år enbart som musiker, krävs nu en helt annan 

medvetenhet i att kunna sätta ord på det har gör. David försöker ta nytta av sin egen 

erfarenhet som musiker och tidigare upplevelser som elev. Han försöker ta en sak i taget 

och inte servera hela tårtan från början som han uttrycker det och att lära sin elev att ta 

eget ansvar på samma sätt som han själv blivit lärd. Eleven har haft ett uppehåll från sitt 

spel i många år, men valt att ta upp det igen. Detta gör att hon redan har en positiv 

drivkraft berättar David. 

 När David själv kom till högskolan fick han en mycket strukturerad lärare som 

samtidigt lärde honom att bli sin ”egen polis”. Han fick lära sig att vara två personer, en 

som spelade och en som samtidigt lyssnade noga utifrån. David tyckte att han fick god 

kunskap i hur man skulle öva. När på dagen man ska öva olika saker, så att hjärnan tar 

in det bäst och hur man ska ta itu med olika tekniska svårigheter och sedan hur man ska 

öva på det, samt hur man studerar in ett stycke efter noter och så småningom kan få med 

uttryck för att så småningom släppa notbilden helt. David fick lära sig att 

experimentera, hur länge i taget han höll fokus i övningsrummet, och kom sedan fram 

till att ett pass på 40 minuter och sedan en rast på 20 minuter passade honom bäst. Han 

upplevde en bra balans på undervisningen. Att på ett sätt bli styrd, med ändå lära sig att 

bli självgående. Allt detta tycker David att han nu har stor nytta av i sitt nuvarande yrke. 

I hans uppväxt var det däremot aldrig tal om teknik. Mycket fokus på hur det lät hela 

tiden och mycket prat om kvalité. David fick ofta höra att han skulle öva men det var 

sällan tal om hur på något sätt. Han tror att det var hans egen drivkraft och begåvning, 

hans nyfikenhet och noggrannhet som har fört honom vidare. Att han alltid mer eller 
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mindre har tvingats till att lyssna, tror han också varit till mycket stor hjälp i många 

sammanhang.  

David tror att det är en annan medvetenhet i dagens nybörjarundervisning. Om eleverna 

dessutom får lära sig hur och varför de gör vissa saker, kommer framtiden att bli ljus 

tror han.  

 


