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Sammanfattning

Syftet med denna undersökningen är att ta reda på hur elever på estetiskt program på 
gymnasiet tänker kring övning, framför allt på sitt huvudinstrument. I undersökningen har 
kvalitativa gruppintervjuer gjorts med elever från tre olika gymnasieskolor, en skola belägen i
Stockholm och två på mindre orter i mälardalen. De frågeområden som berörts har, förutom 
elevernas syn på övning, även handlat om vilka övningsstrategier de använder, hur mycket tid
de avsätter för övning och huruvida de upplever att deras lärare undervisar dem i 
övningsteknik.

Tidigare studier har visat att gymnasieelever på estetiskt program anser att musikaliskt 
lärande kräver handling, det vill säga praktiskt musikutövande men även tanke och reflektion.
I dessa studier anges läraren som en viktig faktor för lärandet. Andra studier visar att lärarens 
och elevens uppfattningar om vad som undervisats under en lektion inte alltid 
överensstämmer. Ytterligare andra studier benämner en syn på att övning ska ses som ett 
självlärande, där eleven undervisar sig själv.

Resultatet i studien visar att alla elever ansåg att övning var den viktigaste faktorn för 
musikaliskt lärande, även om övningstiden varierade kraftigt från individ till individ och hos 
samma individ under olika tidsperioder. Övning väckte blandade känslor hos eleverna, då det 
kunde vara både jobbigt och roligt. De övningsstrategier som, enligt elevernas utsago, 
användes kunde delas in i teknikövningar, instudering och mentala strategier. Cirka två 
tredjedelar av eleverna ansåg att de fick undervisning i övningsteknik av sina lärare. 

Nyckelord: övningsmetodik, instrumentalundervisning, estetiska program 
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1 Bakgrund

Då jag är musikstudent tillbringar jag en relativt stor del av min dag i ett övningsrum. Den 
tiden vill jag använda så effektivt som möjligt eftersom det även finns många andra saker jag 
behöver lägga min tid på. I och med detta har ett intresse fötts hos mig för övningsteknik och 
även inlärningsteknik. Övning handlar mycket om just detta: ett lärande som ska ske, ofta 
utan tillgång till annan lärare än sig själv.

Övning som forskningsområde ligger mig varmt om hjärtat av flera olika orsaker. Den största 
är att jag har börjat om med att lära mig spela mina instrument i vuxen ålder. Jag tog lektioner
i kommunala musikskolan på mellan- och högstadiet, men packade sedan ner fiolen i fodralet 
och lät den ligga där, mer eller mindre, i fjorton år. Pianot klinkade jag på då och då hemma 
hos mina föräldrar, under samma tid, men mer än så var det inte. Följaktligen har jag mycket 
att ta igen för den här långa tiden helt utan spelande och behöver därför lägga mycket tid på 
mina instrument för att bli så bra som möjligt på att spela. Jag behöver dessutom hitta sätt att 
öva så effektivt som möjligt. 

För cirka tio år sedan gick jag en utbildning till friskvårdspedagog och har därefter arbetat en 
del med att försöka vägleda människor till positiva livsstilsförändringar. Jag drar många 
paralleller mellan ett livsstilsförändringsarbete och ett arbete med att utveckla sitt spel på ett 
instrument. Jag tror inte på att det finns någon quick fix utan tror i stället att det handlar om 
att skapa en livsstil där övandet får en naturlig plats, precis som fysisk aktivitet och bra mat. 
För att lyckas och för att må bra och hålla för uppgifterna måste man ha både kropp och 
knopp med sig på tåget.

I mina tidigare instrumentlektioner kan jag inte erinra mig att jag fått undervisning i ämnet 
övningsteknik, förrän senaste året. Det är mycket möjligt att mina lärare visst har pratat om 
det, men att jag kanske inte har tagit till mig av det, eller gjort det utan att reflektera över det. 
Studier har visat att lärare och elever kan ha väldigt olika syn på hur mycket övningsteknik 
som har förekommit i undervisningen (Jørgensen, 2011).

I nya gymnasieskolan läggs stort fokus på övningstekniker i kurser för instrument- eller sång. 
Exempelvis krävs följande, för betyget A i kursen Instrument eller sång 1:

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar 
flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och analyserar 
speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar såväl 
efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar. (Hemsida: Skolverket)
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När jag läste detta började jag fundera på hur gymnasieelever ser på sitt övande. Hur tänker de
kring övning, hur mycket tid avsätter de och hur lägger de upp tiden i övningsrummet? Min 
starka övertygelse är att övning är väldigt viktigt för den musikaliska utvecklingen och för 
förbättrandet av våra kunskaper och färdigheter inom instrumentspel. Jag vill med mitt arbete 
bidra till en ökad förståelse om gymnasieelevers syn på och förhållningssätt till övning. Detta 
kan förhoppningsvis leda till att lärare lättare kan anpassa sin undervisning så att 
förusättningarna för lärande ska bli ännu bättre. 
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2 Litteratur och tidigare forskning

Jag anser att musikalisk övning är en förutsättning för musikaliskt lärande. Med musikalisk 
övning avser jag strategier som används av utövare i instrument eller sång, i syfte att 
upprätthålla eller förbättra sitt musicerande. Med min definition kan detta område bli väldigt 
vitt, beroende på vad musikutövaren själv anser vara strategier för musikalisk förbättring. Jag 
har därför valt ut några olika aspekter som jag fokuserar på. 

Presentationen av tidigare forskning börjar med att belysa olika teorier om lärande. Teorierna 
kommer både från psykologi och pedagogik. Eftersom min förförståelse är att läraren har stor 
påverkan på elevens lärande följer ett avsnitt om lärarens påverkan på hur eleverna förhåller 
sig till övning. I kapitlet om musikaliskt lärande ur ett historiskt perspektiv försöker jag ge en 
bild av de traditioner som har funnits i musikundervisningen och som kanske fortfarande 
påverkar denna. Därefter följer ett kapitel som handlar om musikaliska övningsstrategier ur 
konstnärligt och pedagogiskt perspektiv. Då min undersökning handlar om hur gymnasielever
på estetiskt program tänker kring sin övning refererar jag även till en tidigare studie som 
undersöker hur gymnasielever ser på kunskap och lärande i musik.

2.1 Övning och lärande

Lärande handlar om att förstå och agera i den värld vi befinner oss i och därigenom få mer 
kunskaper och erfarenheter kring världen. Handling är viktigt i lärandet, och det är 
nödvändigt att omvärlden tillåter oss att handla i sammanhang som vi upplever meningsfulla 
för att vi ska lära oss något. Den omgivande omvärlden och dess handlingsutrymmen kan 
beskrivas som den kultur vi lever i. I kulturen finns olika normer och värderingar som vi har 
att förhålla oss till (Quarsell, 2000). 

Lärande, som begrepp, kan ses som något som är större än begreppen undervisning och 
inlärning tillsammans. I en undervisningssituation kan man se på det som att läraren 
undervisar och att eleven blir undervisad, ägnar sig åt inlärning, men man man även se på det 
som att ett ömsesidigt lärande sker under lektionen. Även om läraren planerar goda lektioner 
för att eleven ska lära sig, så lär sig även läraren utifrån elevens agerande och förhållningssätt 
i undervisningen (Alerby, 2000).

För att lära sig något är det viktigt att ha eller förvärva en förmåga att sätta mål och arbeta mot
dessa mål. Det krävs motivation för att arbeta mot att förverkliga sina mål. Andra 
förutsättningar för lärande är feedback och repetition. En förklaringsmodell för varför man 
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måste repetera något för att befästa kunskap finns i den kognitiva psykologin. Där menar man 
att evolutionen har försett oss med ett konservativt anpassningssystem. Detta 
anpassningssystem behöver ”bevis” för att ett nytt beteende är önskvärt hos oss, eftersom när 
det väl är befäst i vår mekanism är det väldigt kraftfullt. Det sätt som vi kan ge vår mekanism 
bevis för detta är att upprepa det tillräckligt många gånger. Det är också bra om vi kan 
upprepa det önskvärda beteendet i olika situationer, vid olika tidpunkter och på olika platser. 
Förklaringsmodellen försöker nämligen illustrera att kroppen inte automatiskt vet exakt vilken
aspekt av beteendet vi vill lära in, utan den kanske tror att vi inte bara vill lära in en viss 
passage, utan att vi har fler kriterier som måste stämma för att vi ska kunna utföra den, 
exempelvis i ett visst övningsrum vid en viss tidpunkt på dagen. Det är allmänt känt bland 
experter att antalet repetitioner som krävs för att  på ett effektivt sätt befästa ett nytt beteende 
ofta är mycket fler än vad som känns lustfyllt och trevligt hos den lärande, vilket kan vara ett 
problem vid in- och utlärning (Sloboda, 1985).

För att förvärva nya färdigheter behöver vi skapa förutsättningar för att det vi vill lära oss ska 
bli en vana, bli automatiserat. En automatiserad handling kräver lite eller ingen 
tankeverksamhet för att utföras. Vi behöver också gå från sakkunskap, att ”veta att”,  till 
procedural kunskap, att ”veta hur” (Sloboda, 1985). 

Tanken om automatisering i samband med musikframträdanden har ifrågasatts. 
Expertmusiker kan föreställa sig ett visst stycke som de tidigare spelat och då återge och 
beskriva detaljer i spelandet. Detta vittnar om att det pågått en stor kognitiv aktivitet i 
samband med spelandet, vilket motsäger att spelandet av musikstycket skulle vara 
automatiserat. Detta visar att det är stor skillnad mellan musikframträdanden (på expertnivå) 
och utövandet av ett automatiserat arbetsmoment i det vardagliga livet, exempelvis att cykla. 
Cyklisten behöver inte längre tänka på hur själva cyklandet går till, men då musikern vill göra
det bästa möjliga framträdandet och fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre gör dessa 
faktorer att tankeverksamheten fortsätter att vara aktiv i spelandet. Musikern är alltså 
fortfarande fokuserad på hur själva spelandet går till och på interpretationen snarare än att 
reagera från ett automatiserat rörelsemönster (Ericsson, 1997).

2.2 Lärarens påverkan på elevernas övning

I det föregående kapitlet nämndes den kultur vi lever i som en utgångspunkt för vårt lärande. 
Den kultur vi befinner oss i påverkar även lärarnas sätt att se på vad som är relevant 
lektionsinnehåll och hur detta ska undervisas i en given situation (Mateiro & Westwall, 2013).
Det är viktigt att lärare ständigt undersöker och är medvetna om vad de har för påverkan på 
lärandet i skolan. Lärare anses av vissa vara de viktigaste aktörerna i utbildningsprocessen 
(Hattie, 2012, Nyberg, 2011). En av de viktigaste saker lärare kan göra för sina elever är att ge
dem verktyg för hur de ska lära sig själva, självreglerat lärande. Detta måste läras för varje 
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enskilt ämne. Därför är det inte säkert att de strategier som används för att lära matematik är 
desamma som att lära sig spela klarinett (Hattie, 2012).

Feedback, återkoppling, är viktigt för lärandet. I ett självreglerat lärande ingår att  återkoppla 
till sig själv genom att reflektera över vad man gör, varför man gör det och hur resultatet blir. 
Innan den lärande på ett effektivt sätt kan börja använda ett självreglerat lärande i ett 
sammanhang måste den få återkoppling från sin lärare. I en traditionell musikundervisning 
med en lektion i veckan eller mer sällan, är det inte lätt för läraren att återkoppla kring det 
som händer mellan lektionerna, det vill säga elevernas eget övande. Ju skickligare och ju mer 
erfaren en elev blir på sitt instrument, desto lättare har eleven att använda ett självreglerat 
lärande (Graabraek Nielsen, 2002).    

Det kan finnas skillnader i hur lärare och elev uppfattat att de har undervisat respektive fått 
undervisning i övningsteknik precis som det även kan finnas olika uppfattningar om vad det 
egentligen har varit för innehåll i lektionen. En uppfattning är att det inte bara är en risk utan 
ett faktum att eleverna bara kommer att komma ihåg en del av det läraren säger under en 
lektion samt att de kommer att missförstå en del av vad läraren säger. Därför är det viktigt att 
läraren verkligen förvissar sig om att eleven förstått det läraren sagt. När läraren undervisar i 
övningsteknik kan det även vara en fördel om läraren uppmärksammar eleven på att det just är
övningsteknik som lärs ut (i Jørgensen, 2011).

Det sätt på vilket elever förhåller sig till den kunskap läraren tillhandahåller under en lektion 
kan också påverka kunskapsutveckling och lärande. Tre olika förhållningssätt till den enskilda
musikundervisningen har kunnat iakttas bland studenter i högre musikutbildning. Det första 
benämns som reflekterande navigering och innebär att studenten har respekt för lärarens 
kunskap, och förväntar sig att läraren ska respektera studentens kunskap. Det pågår en tydlig 
dialog mellan lärare och elev om lektionsinnehåll och planering. Det andra förhållningssättet 
är anpassning, vilket innebär att studenten anpassar sitt beteende, sitt spel efter lärarens 
anvisningar. Det tredje förhållningssättet är indifferens, vilket innebär att medvetet eller 
omedvetet inte bry sig om vissa av de verktyg eller viss kunskap som lärarna presenterar 
under en lektion (Holgersson, 2011).  

Läraren kan liknas vid en trädgårdsmästare, som vattnar och göder och ansar sin planta. 
Plantan skulle växa ändå utan trädgårdsmästarens hjälp, men kanske blir den lite frodigare, 
rakare och mer välmående. Trädgårdsmästaren kan dock inte forcera tillväxten eller 
kontrollera exakt hur plantan kommer att växa. Detsamma kan sägas gälla för den lärande 
själv. Den kan inte alltid förutsäga vilka svårigheter som kommer att finnas i lärprocessen och
måste kanske ha tålamod med att det finns saker som är mer problematiskt än annat och att 
saker kanske kommer att falla på plats efter en viss tid (Sloboda, 1985).  
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2.3 Traditioner kring undervisning i övning i musik

Fysisk fostran har varit en stor del av musikpedagogiken under 1900-talets första hälft 
(Gustafsson, 2000). Att utföra det korrekta rörelsemönstret och ha den korrekta 
kroppshållningen har varit minst lika viktigt som skapandet av känsla för musiken. Det drogs 
även en parallell mellan fysisk kontroll och ett stärkande av den personliga karaktären. 
Undervisningen i musikalisk övning handlade då ofta om undervisning i fysisk övning och 
kroppskontroll. Att den lärande exempelvis skulle träna sig i att hålla ryggen rak, kontrollera 
sin andning och ha handlederna i rätt vinkel. Regelbundenhet i övandet förespråkades. 
Etydspelandet förekom i stor utsträckning, då många etydsamlingar syftade till att eleven 
skulle koncentrera sig på att hålla kroppen under kontroll och därigenom träna sig på att 
behärska sin motorik. Det var under romantiken som etyderna började förekomma mer och 
mer. Kanske beroende på att de speltekniska kraven ökade. Etyder och övningar odlade även 
elevens egen flit och noggrannhet. Övandet var något som odlade elevens uppfattning om sig 
själv som inte bara musiker utan specifikt violinist eller pianist. De goda resultat hos elever 
till framgångsrika musikpedagoger, hänger samman med att dessa pedagoger har framhållit 
och ideligen påtalat vikten av regelbunden övning och goda övningsvanor. Det rådde inte 
heller då någon tvekan om att övning och repetition höjer resultaten (Gustafsson, 2000).

2.4 Strategier för individuell övning

2.4.1 Effektiv övning

En definition av effektiv övning är det som gör att man uppnår ett mål på så kort tid som 
möjligt i enlighet med de långtidsmål man satt upp. Man kan därigenom säga att ett effektivt 
övande, enligt denna definition, inte alls kan existera utan uppsatta mål. Långtidsmål kan 
motverkas om man exempelvis övar inför sina kortsiktiga mål på ett oergonomsikt sätt så att 
man riskerar skador. Denna definition anger att effektiv övning kan se ut på många olika sätt 
beroende på vem som ska utföra någonting och vad som ska utföras (i Hallam, 1997). En 
variant på den definitionen är att musikern uppnår effektiv övning när denne investerat så 
mycket tid och goda övningsstrategier att han eller hon upplever framgång i förhållande till 
uppsatta mål (Jørgensen, 2011). 

Ett begrepp inom området effektiv övning är ”deliberate practice”. Med det menas målinriktat
övande. Ett målinriktat övande kan öka arbetsinsatsen, motivationen och 
koncentrationsförmågan eftersom den som övar riktar in sig på att nå sina mål (Jørgensen, 
2011, 2004). Man kan skilja mellan bemästringsmål och hävdelsemål. Med bemästringsmål 
menas att bli bättre på själva spelandet, medan hävdelsemål handlar om att bli bättre än andra 
på att spela (i Jørgensen, 2011).  

Motivation kan delas in i inre eller yttre, där inre motivation betyder att upplevelsen i att spela
är motivation nog, medan yttre motivation kan handla om att vinna en provspelning eller få ett
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solistjobb eller mer gage. Realistiska målsättningar kan leda till ökad motivation och bättre 
genomförd övning än målsättningar som upplevs som orealistiska. (Jørgensen, 2011.) Det 
finns samband mellan motivation och personlighet. Två olika motivationsmönster finns 
beskrivna hos barn; hjälplöst respektive lösningsorienterat motivationsmönster. Ett hjälplöst 
barn undviker utmaningar och har låg uthållighet. De misslyckas med att uppnå mål, trots att 
målen bedöms ligga inom deras räckhåll. De barn som kännetecknas av lösningsorientering 
har hög uthållighet trots eventuella misslyckanden och anstränger sig för att bemästra en 
uppgift. De olika motivationsmönstren har inte visat sig ha något samband med barnens 
initiala förmåga. En avgörande faktor för vilket motivationsmönster ett barn utvecklar anses 
vara vilka mål barnet har i en prestationssituation. Ett barn med ett hjälplöst 
motivationsmönster sätter mål som handlar om att visa sin kompetens och att försöka undvika
misslyckande och negativa bedömningar. Ett lösningsorienterat barn sätter lärandemål som 
framhåller barnets eget behov av att öka sin kompetens. De ser också misslyckanden som 
något som en del av en lärandeprocess i stället för något som ska undvikas. Detta gör att det 
är viktigt att lärare hjälper barnen att sätta rimliga lärandemål. Genom att ge elever utmanande
uppgifter som är möjliga att utföra, och därför inte för svåra, kan elever få goda 
förutsättningar att utveckla ett lösningsorienterat beteende. Detta kan då leda till att barnet 
utvecklar effektivare lärandestrategier och ett beteende som främjar lärande (i O´Neill, 1997). 

Under ungdomstiden är det inte bara motivationsfaktorer, utan även mognadsfaktorer som 
avgör hur unga instrumentalister och sångare övar. I tidiga åldrar handlar övningen om lust 
och lekfullhet medan de lekfulla inslagen under övningen i övre tonåren mer eller mindre 
försvinner och ersätts med ökad övningskvalitet (i Harnischmacher, 1997).  

2.4.2 Övningstid

Det finns tydliga samband mellan mängden övning och framsteg hos barn som börjar spela ett
instrument (O´Neill, 1997). Det finns dock stora skillnader i hur mycket olika musiker och 
musikstuderande övar, och samma övningsmängd kan ge helt olika resultat hos olika utövare. 
Övningstiden kan variera beroende på instrument, och pianister och organister verkar ofta öva
mer än exempelvis träblåsare och sångare (Karlsson, 2007, Jørgensen,1997). 

Det har diskuterats kring huruvida olika stora behov av övningstid för samma resultat har med
talang eller brist på talang att göra, men det finns inte tillräckliga bevis för att ett mindre 
behov av övningstid har med talang att göra, utan att det i stället har att göra med hur effektiv 
övningen är. Förutsättningar för effektivt övande är förmågan att sätta mål, att utvärdera sig 
själv, att ha adekvata övningsstrategier samt att kunna växla mellan att se helhet och delar i 
musiken. Den kanske viktigaste faktorn är dock förmågan att koncentrera sig (Chaffin & 
Lemieux, 2004, Hallam, 1997).  

Det inte är säkert att repetition av övningar i sig gör att man blir en skickligare musiker. Det 
är vanligt att människor inom olika områden bara övar så mycket som krävs för att klara 
uppgiften och då hamnar på en utvecklingsplatå och bibehåller de kunskaper de redan har 
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utan att ge sig själva de utmaningar som behövs för att de ska öka sina kunskaper (i Chaffin &
Lemieux, 2004). Detta kan jämföras med tankar kring den pragmatiska filosofin, att 
människor lär oss som ett svar på den omgivande världens förutsättningar och krav och att 
tanke och handling är tätt sammankopplade (Nyberg, 2011). 

2.4.3 Övning som självlärande 

Ett effektivt sätt att hantera sin enskilda övning är att tänka att man är sin egen lärare under 
övningen, alltså ett självreglerat lärande. Detta självlärande bör innehålla tre faser: Planering 
och förberedelser inför övningen, genomförande av övningen samt observation, reflektion och
utvärdering av övningen. För detta förhållningssätt behöver musikutövaren ha kunskap om 
olika övningsstrategier och kunna utvärdera och anpassa dessa utifrån vad man vill uppnå 
(Jørgensen, 2004). Övningen ska ge musikutövarna tekniska och musikaliska färdigheter för 
att kunna uttrycka och förmedla musik (Jørgensen, 2011). 

Förberedelser inför övningen kan vara att organisera vad man vill öva på just under det 
kommande övningspasset och hur man ska disponera sin tid. Det kan förekomma att 
musikutövaren ägnar sig åt sådant under sin övningstid som inte är effektiv övning, såsom 
dagdrömmande eller förhalande av tid, exempelvis att det ska ta onödigt lång tid att fälla upp 
ett notställ eller leta fram rätt noter. Den effektiva övningstiden kan innebära spelande övning 
eller icke-spelande övning. Icke-spelande övning kan handla om att studera och göra 
anteckningar i noterna eller mental träning. Att sätta mål för övningspasset kan handla om 
tekniska mål och/eller interpretativa mål (Jørgensen, 2004). 

En annan aspekt av att planera övningen handlar om hur mycket tid musiker avser att lägga på
sin övning och hur långa övningspassen ska vara. Övningstid och övningsfrekvens kan variera
hos olika musiker, men generellt kan sägas att både övningstidens längd och övningsfrekvens 
tenderar att öka ju mer expert man blir på sitt instrument. En uppfattning finns att studenter i 
högre musikutbildning förväntas  öva varje dag eller nästan varje dag på sitt instrument och 
att det finns någon slags oskriven norm på 20 – 25 timmars övning per vecka (Jørgensen, 
2004). En riktlinje för övningspassens optimala längd och frekvens är att passen ska vara 
tillräckligt långa för att den övande ska känna att utveckling sker och uppnå de mål han eller 
hon satt upp och att övningspassen ska förekomma så ofta att man inte glömmer det inlärda 
men ändå hinner återhämta sig fysiskt och mentalt från föregående övningspass (Jørgensen, 
1997).

I genomförandet av övningen kan man ha olika angreppssätt och detta gäller framför allt tre 
olika sätt. Det första är att spela igenom hela stycket tills man kan det, utan att stoppa för att 
detaljöva vissa partier. Det andra är att inte spela igenom stycket alls innan man har bemästrat
det styckevis, och det tredje är en kombination av båda, det vill säga att spela igenom stycket 
och stanna vid svårigheter för att detaljöva dessa (Jørgensen, 2004). 

En allmänt vedertagen musikalisk övningsstrategi handlar om att man måste spela helt korrekt
kanske hundratals eller tusentals gånger för att få en viss passage rätt och automatiserad. I 
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motsats till detta finns det studier som visar att även negativ inlärning kan vara effektiv. En 
grupp musiker som övade på ovan nämnda, konventionella, sätt jämfördes med en annan 
grupp som avsiktligt spelade någon fingersättning eller ton fel. Deltagarna i den sistnämnda 
gruppen var dock helt medvetna om den korrekta fingersättningen eller tonen. När de olika 
grupperna sedan fick i uppgift att göra korrekta framföranden av stycket för att se hur mycket 
den felaktiga tonen påverkat så visade det sig att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan gruppernas framföranden. Detta pekar på att det kan vara så att medvetenheten om det 
korrekta utförandet är viktigare än själva utförandet (i Sloboda, 1985).

I utvärderingen av övningen ingår utvärdering både under och efter övningspasset. Under 
övningen handlar det om att göra sig själv medveten om exempelvis interpretation, rytmiskt 
korrekthet och intonation. Ibland kan det vara bra att lyssna på en förlaga som ligger i linje 
med ens mål för interpretationen och jämföra med den nivå man själv befinner sig på. I slutet 
av övningspasset kan det vara bra att anteckna reflektioner för hur övningspasset fortlöpte och
planera för nästa pass. Både under och efter passet är det viktigt att ha en positiv, konstruktiv 
och stödjande framtoning mot sig själv (Jørgensen, 2004). 

Att vara sin egen lärare, vilket även kan kallas självreglerat lärande, involverar alltså både 
beteenden och tankar. Det finns både kognitiva och metakognitiva strategier i lärprocessen. 
De kognitiva strategierna handlar mycket om att identifiera problemområden i stycket, 
övningsmaterialet, och använda olika tekniker för att lösa problemen. De metakognitiva 
strategierna avser strategier för planering av vilka kognitiva strategier som ska användas för 
det aktuella problemområdet (Graabraek Nielsen, 2002).

Själv-tillit är ett ord som beskriver en egenskap som är bra att utveckla i det egna övandet. 
Med detta begrepp menas att musikutövaren inte bara känner sig ansvarig för sina egna 
framgångar och misslyckanden men även har en inre känsla av tillit till att han eller hon har 
skicklighet och förmåga för att förbättra sitt spel (Chaffin & Lemieux, 2004).

Övning är någonting som måste övas för att bli effektivt, och det behöver tas på allvar. Man 
kan se övningsmängd som en investering i sitt framtida musikliv (Jørgensen, 2004). 

2.5 Upplevelse av övning

Ett negativt samband finns mellan upplevd ansträngning och upplevd lustkänsla, gällande 
målinriktat övning. Detta har studerats i en enkätundersökning bland musikstudenter på ett 
förberedande program för högre studier. Undersökningen mätte även olika aktiviteters 
upplevda grad av relevans för den egna musikaliska utvecklingen och hur mycket 
koncentration som krävdes för att utföra dessa aktiviteter. Det fanns ett positivt samband 
mellan såväl relevans och koncentration som mellan relevans och upplevd ansträngning. Detta
innebär att ju högre ansträngning ett övningsmoment kräver för den övande, desto mindre 
lustkänslor känner personen, även om personen kan vara koncentrerad och tycka att 
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aktiviteten är relevant. Den övningsaktivitet som visade på högst ansträngning och lägsta 
lustkänslor var punktövning av ett problemställe. Denna aktivitet visade på signifikant högre 
grad av ansträngning än de övriga aktiviteterna samtidigt som den låg lägst i upplevda 
lustkänslor.  Det var dock den aktivitet som ansågs mest relevant för den egna musikaliska 
utvecklingen. Att studera ny repertoar kom högst på listan för lustfyllda aktiviteter, men låg 
även relativt högt i ansträningsnivå. Att spela gammal repertoar var det som uppgavs kräva 
lägst grad av ansträngning samtidigt som det låg relativt högt i tabellen för lustfyllda 
aktiviteter. De aktiviteter som ansågs ha högst relevans för den egna musikaliska utvecklingen
var koncertframträdande och övning av problemställen (Lehmann, 2002).

2.6 Musikaliskt lärande på gymnasiets estetiska program

Det estetiska programmet är högskoleförberedande gymnasieprogram där eleverna ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper inom estetik kopplat till den inriktning de har valt. De 
inriktningar som finns är musik, bild- och form, teater, dans, estetik och media. En central 
utgångspunkt för utbildningen är att eleverna ska få möjlighet att uppleva, skapa och tolka 
konst och kultur och eleverna ska ges allsidig träning i det konstnärliga hantverket 
(Skolverket).

En studie av Nyberg (2011), som har sin utgångspunkt utifrån ett pragmatiskt synsätt, visar att
gymnasieungdomar på estetiskt program anser att musikaliskt lärande kräver handling. I 
denna handling ingår att spela och sjunga men också att diskutera och reflektera. I studien 
framkommer att ett lärande som upplevs som meningsfullt kan ha tre olika utgångspunkter. 
Den första är det egna intresset, den andra är att lära sig för att det kan vara bra att kunna 
något särskilt och den tredje är för att ställa upp för sina medmusikanter. Det kan vara bra att 
varva teori och praktik för att lära sig båda områdena bättre och att man måste öva för att 
omsätta i praktiken det man lärt sig i teorin. För att lära sig teorin i praktiken krävs även att 
man kan reflektera över hur det låter när man spelar eller sjunger. I studien framkommer en 
tanke om att det är viktigt att skilja mellan att öva teknik och att öva musik. Att man inte blir 
bättre på själva musiken genom att skalor. Övning tillsammans med andra anses möjliggöra 
att det blir lättare att öva på själva musiken, det vill säga uttrycket. Det framgår att läraren ses 
som en viktig faktor för det musikaliska lärandet. Detta, genom att läraren dels ska besitta 
kompetens i form av  teoretiska och praktiska kunskaper och dels en social kompetens genom 
att se var eleven befinner sig, kunskapsmässigt såväl som själsligt. Återkoppling i form av 
beröm och av att få veta hur man ligger till sägs vara viktigt. En tanke finns bland ungdomar 
att begåvning i kombination med övning  kan ge ett musikaliskt lärande, men att man aldrig 
kan bli fullärd i musik (ibid).
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3 Syfte

Syftet är att undersöka hur gymnasieelever på estetiskt program ser på övning på sitt 
instrument, vilka strategier de använder sig av i sin övning och om och i så fall på vilket sätt 
de anser att deras lärare undervisar dem i övningsteknik.

3.1 Frågeställningar

Hör målsättningar och motivation ihop med förhållningssätt kring övandet? Hur tänker elever 
kring hur lång tid de avsätter för övning? Hur viktig upplevs läraren vara för elevens 
musikaliska lärande? 
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4 Metod

Den datainsamlingsmetod som använts är kvalitativa intervjuer. Detta för att 
undersökningspersonerna skulle kunna prata fritt även om aspekter jag kanske inte tänkt på i 
förhand. Med intervjuerna kunde jag även täcka in alla olika delsyften. Kvalitativa intervjuer 
ger förutsättningar för att undersökaren ska kunna få en större förståelse för 
undersökningspersonernas perspektiv på ett ämne. Detta, eftersom undersökaren inte är styrd 
av ett fast frågeformulär, utan kan ställa klargörande frågor där det behövs. En kvalitativ 
intervju kan ses som ett slags samtal, om än med en mer professionell samtalsteknik. Samtalet
kan ses som ett grundläggande sätt att tillgodogöra sig kunskap (Kvale, 1997). 

För att skapa möjlighet för att intervjuerna skulle bli mindre styrda av mig som intervjuare 
och därigenom bli mer som samtal valde jag att göra intervjuer i grupp (Esaiasson et al, 
2007). Då skulle eleverna ha möjlighet att samtala och diskutera mer med varandra och 
förhoppningsvis skulle det kunna komma upp fler olika aspekter av ämnet som en enskild 
elev kanske inte skulle ha kommit att tänka på själv.  

Gruppintervjuerna kan i denna undersökning liknas vid en fokusgrupp, då gruppen är 
sammansatt av intervjupersoner med liknande erfarenheter som intervjuas i syfte att fokusera 
på ett visst ämne (Bell, 2005, Esaiasson et al, 2007). Populationen var gymnasieelever som 
studerar på det estetiska programmet. Urvalet baserades delvis på att jag ville ha elever från 
skolor på olika orter och delvis på vilka orter som det skulle vara praktiskt genomförbart för 
mig att åka till. Jag tog kontakt med lärare eller rektorer som arbetade på de aktuella skolorna 
och blev då hänvisad till någon kontaktperson. Jag informerade kontaktpersonen om mitt 
syfte och om att deltagandet i studien är helt frivilligt och att konfidealitet utlovas, i det 
avseende att enskilda personer inte ska kunna identifieras i rapporten (Bell, 2005). 
Kontaktpersonen frågade ett antal elever på sin skola om de kunde tänka sig att ställa upp på 
en gruppintervju och därefter fick jag kontakt med de elever som visat intresse. 
Försökspersonerna är 19 elever från musikinriktningen på estetiskt program på gymnasiet. 
Fem personer kommer från en skola i Stockholm och sju personer vardera från två skolor på 
olika orter i mellansverige. Försökspersonerna har olika huvudinstrument och spelar klassisk 
musik eller afromusik. 12 personer går tredje och sista året på gymnasiet, fyra personer går 
andra året och tre personer går första året.

Totalt sju intervjuer gjordes med två till fyra elever i varje grupp. Intervjuerna var mellan 11 
och 30 minuter långa och utfördes på elevernas respektive skolor. Intervjuerna spelades in på 
en digital ljudinspelare. Därefter transkriberades de för att struktureras på ett sätt som skulle 
göra det lättare att få en överblick och genomföra en analys (Kvale, 1997).
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Följande berördes i intervjuerna.

• Elevernas syn på övning.

• Vilka mål eleverna har med sitt spelande.

• Vilka olika övningsstrategier eleverna använde.

• Hur mycket tid eleverna lägger på sitt övande. Om övandet är hänvisat till några 
särskilda dagar.

• Huruvida eleverna upplever att de får undervisning i övning av sina lärare och på 
vilket sätt de upplever att det får eller inte får det.

Frågeområdena är valda utifrån de frågeställningar kring samband inom ämnet som angivits 
och som framkommit genom studier av tidigare forskning. Kan elevernas syn på övning och 
deras målsättningar påverka deras förhållningssätt till genomförandet av själva övandet? Hur 
utformas ett övningspass, vilka strategier används och hur lång tid och frekvens ges 
övningen? Då lärarens påverkan anses stor från flera källor i den studerade tidigare 
forskningen avses även att ta reda på hur eleverna upplever den eventuella undervisning de får
i ämnet övning.

Rubrikerna i resultat och analys samt diskussion är avsetta att strukturera upp resultatet på ett 
tydligt sätt för läsaren. De olika benämningarna på övningsstrategier, teknikövning, 
instudering och kognitiva strategier är samlingsnamn som jag själv har satt för att rubricera de
olika strategierna. 

4.1 Metoddiskussion

I gruppintervjuerna var det tydligt att anonymitet inte kunde utlovas, eftersom både jag som 
undersökare och övriga gruppintervjupersoner visste om vilka som deltar i intervjun (Bell, 
2005). I flera fall visste även läraren vilka elever som deltagit. Jag hade varit tydligt mot 
lärarna med att deltagandet är frivilligt och att inga namn skulle användas i rapporten och 
förutsatte att de har meddelat eleverna detta innan. Eleverna fick därefter samma information i
början av intervjun. 

Konfidentialitet innebär att information som kan identifiera undersökningspersonen inte 
redovisas. I en undersökning har undersökaren ett ansvar att se till vad undersökningen kan få 
för konsekvenser både för de enskilda intervjupersonerna men även för den grupp som 
interjupersonerna representerar (Kvale, 1997). För att säkerställa konfidentialiteten i denna 
undersökning anges, i rapporten, inte hur många elever som spelar respektive instrument. 
Citaten redovisar inte vilket kön personen har, men vilket instrument och huvudsaklig genre 
personen spelar. Andra etiska aspekter som framför allt rör gruppintervjuer är att det kan vara 
svårt för undersökaren att kontrollera att deltagare i intervjun inte för vidare vad andra 
intervjudeltagare har sagt (Esaiasson et al, 2007).
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Det faktum att det var gruppintervjuer där eleverna kände varandra olika väl kunde påverka 
de svar som kom fram. Det kan finnas risk att eleverna inte var riktigt sanningsenliga i sina 
svar exempelvis när det gäller hur mycket de övar eller huruvida de har som mål att satsa på 
att bli professionell musiker. Det är också möjligt att de andra intervjupersonernas svar i 
gruppintervjun kunde påverka svaren hos övriga intervjupersoner. Exempelvis nämner en av 
intervjupersonerna i början av en av intervjuerna att övning på lektionstid är den enda övning 
eleven utför. Senare under intervjun pratar eleven om två timmar övning i veckan minst 
utöver lektionstid och i slutet av intervjun nämner samma elev att övning sker några timmar i 
veckan. Detta kan ha att göra med att intervjupersonen, i samtalet, blir mer medveten om sin 
övning och att övning kan se olika ut, men det kan också vara så att intervjupersonen ändrar 
sitt svar efter vad de andra intervjupersonerna svarar och efter vad eleven tror förväntas eller 
premieras av mig som intervjuare. Detta kan dock ses i ett sammanhang av den 
postmodernistiska filosofin, vilket innebär att den verklighet som intervjun speglar skapas 
genom sociala konstruktioner och interaktiva aspekter i intervjun. Kunskapen en person har 
om världen finns varken enbart inom personen eller i världen utan existerar i personens 
relation till världen (Kvale, 1997). 

En annan sak som kan påverka undersökningen är urvalet av intervjupersoner. Jag har inte 
själv haft den initiala kontakten med eleverna, utan denna har skötts via en kontaktperson. 
Denna kontaktperson kan därför möjligen påverka urvalet beroende på hur han eller hon 
avgjort vilka elever som tillfrågats. 
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5 Resultat och analys

I resultat- och analysdelen beskrivs intervjupersonernas utsagor kring de olika frågeområden 
som behandlats samt en analys av dem. Rubrikerna har satts utifrån respektive frågeområde. 
Tolkning har gjorts genom att jag plockat ut det från intervjupersonernas berättelser som jag 
anser vara viktigt för syftet och för de frågeområden ovan jag valt att fokusera på. Då jag inte 
har kunnat se några särskilda skillnader i resultat baserat på kön eller ålder så benämns citaten
endast med det instrument och huvudsaklig genre den citerade personen spelar.

5.1 Elevernas syn på övning 

Alla elever ansåg att övning var viktigt. ”Övning ger färdighet”  var en återkommande 
kommentar. Flera personer uttryckte att övning är det viktigaste för att bli bättre på sitt 
instrument och att övning är något de gör varje dag. 

Jag ser lite att övning är grunden till allting. Att det är det viktigaste om jag ska ta mig någonstans 
inom musiken. Så att beroende på hur mycket tid jag lägger varje dag och hur fokuserad jag är, det 
är det som bestämmer hur bra jag kommer att bli och hur dedikerad jag är till instrumentet och 
övningen. [pianist, klassisk]

Övningen är ju allt, egentligen. Man kommer ju ingenstans utan övningen. [tvärflöjtist, klassisk]

Övning sades också vara en väg till självkännedom. 

...man får bättre självförtroende och blir säkrare. Att det här är min röst, liksom. [Sångare, afro]

Några av personerna uttryckte att ordet ”öva” hade en negativ laddning och att det uppfattades
som någonting tråkigt och jobbigt, till skillnad från ordet ”spela”. Någon uttryckte att det var 
väldigt roligt ibland och jättejobbigt ibland. Detta satte hon i samband med om det var någon 
press i form av en nära förestående konsert eller om det var perioder i lugn och ro. Ju mer 
press desto jobbigare att öva. 

Flera av personerna gjorde en uppdelning mellan ”öva” och ”spela”, men det var inte riktigt 
tydligt vad som var vad. Denna diffusa gränsdragning gällde speciellt för dem som hade sång 
som huvudinstrument. En elev nämnde att hon sjunger jämnt, men övade sällan eller aldrig. 
Flera av eleverna nämnde teknikövningar som någonting som ingår eller bör ingå i övningen. 

En elev nämnde att om hon inte märker några framsteg i sin övning blir hon omotiverad. 
Några pratade om en rädsla att öva fel och omedvetet öva in sådant som motverkar framsteg i 
spelandet. 
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...det kan jag också känna ibland att man är rädd att man ska bli sämre på något sätt och att man 
börjar öva in fel på något sätt. [Cellist, klassisk]

En elev nämnde en frustration som kan uppkomma när han har övat mycket en vecka och 
sedan inte känner att han har gjort några framsteg alls när han väl kommer till lektionen. En 
elev uttryckte också frustration över de situationer då lärande tar tid.

Men det är så frustrerande i början för då kan man inte... Man vill ju lära sig, men det är så jobbigt 
och tråkigt att man bara ”åhhh!” [Gitarrist, afro]

5.2 Utformning av övningspasset

Det eleverna berättade om sina övningspass varierade en del mellan olika personer och mellan
olika instrument. Flera av intervjupersonerna sade sig göra någon form av 
uppvärmningsövningar i början av övningspasset. För sångarna handlade det om 
sångövningar för att värma upp rösten och för klaviaturspelarna handlade det om att värma 
upp fingrar och, i förekommande fall, fötter samt att synkronisera dessa. Samtliga 
klaviaturspelare angav att de gjorde någon form av uppvärmning i början av övningspasset. 
En elev gjorde reflektionen att uppvärmningsövningar är viktigt för tekniken och den 
musikaliska utvecklingen.

Jag brukar alltid värma upp. För att det ger mer till mina kunskaper, liksom. Så även om jag har en 
låt som går väldigt långsamt så kan jag ju värma upp och lära mig spela snabbare och bli mer 
fingerfärdig. [Pianist, klassisk]

Cellisten och blåsarna gjorde även de uppvärmningövningar i form av skalor och etyder i 
början av passet. En av flöjtisterna berättade att hon var tvungen att värma upp själva flöjten 
innan hon kunde börja öva. 

Två av sångarna och en gitarrist angav att de inte gjorde några uppvärmningsövningar alls 
innan, men en av sångarna sa att hon ibland sjöng en, för rösten, mindre krävande låt först. 
Den ena trummisen sa att han gjorde uppvärmningsövningar ibland och ibland inte. Den andra
trummisen värmde upp genom att sitta och improvisera och få lite ”feeling” innan den 
egentliga övningen började.  

...först sitter man bara och improviserar så man får lite feeling och så man känner att det blir roligt 
liksom. Om man bara sätter sig och spelar blir det oftast fel, för då är det inte... man har inte rätt 
musikfeeling, liksom. [Trummis, afro]

Hur omfattande uppvärmning eleverna sade sig göra hade, enligt flera av dem, samband med 
hur långt själva övningspasset var. Ett långt övningspass kunde innehålla en lång 
uppvärmning. Tre av eleverna nämnde att de värmde upp kroppen utan instrument först och 
en av dessa angav att hon behövde detta för att hon hade ont periodvis i en axel och arm. 

Av de som nämnde något om fortsättningen på övningspasset sa en klaviaturspelare att han, 
efter uppvärmningen, spelade lättare stycken för att sedan fortsätta med det han egentligen 
skulle öva på. En av eleverna nämnde att hon inte har någon särskild struktur för 
övningspasset. Hon ansåg att hon måste skapa en struktur men sa att hon alltid glömmer bort 
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det och därför spelar sådant som är roligt att spela i stället för sådant hon anser att hon bör 
spela när hon övar.

5.3 Olika övningsstrategier

De intervjuade använde sig av olika övningstrategier. De strategier som nämns kan delas in i 
teknikövning, instudering samt mentala strategier. 

5.3.1 Teknikövningar

De teknikövningar som nämndes var övningar att hitta magstödet och kroppen för sångarna, 
exempelvis stå mot en vägg eller röra sig runt i rummet och sjunga. Ett par av sångarna 
nämner andningsövningar. För pianisterna handlade det om olika övningar och rytmiseringar 
för att synkronisera händerna samt att träna snabbhet och fingerfärdighet. Trummisarna sade 
sig göra övningar för att öva upp handlederna. 

5.3.2 Instudering

Olika angreppssätt för instudering nämndes. En av pianisterna angav att han tog takt för takt 
eller block om cirka fem takter och lärde sig dem innan han gick vidare. Han sa också att han 
brukade ta en hand i taget och sedan satte ihop. 

Alltså, då kastar jag mig inte på och kör igenom hela stycket, utan jag tar takt för takt. [Pianist, 
klassisk]

En annan pianist angav också att han tog en hand i taget och bröt ner problem i stycket till 
lätthanterliga delar. 

...sedan sätter jag mig och spelar vid pianot och spelar igenom låtarna. Och sedan där jag känner att
jag missar så brukar jag liksom bryta ner det så enkelt som möjligt... [Pianist, klassisk]

En tredje pianist berättade om att han alltid börjar från början av stycket och spelar fram tills 
att han spelar fel och då börjar han om tills dess att han lyckas spela igenom allting felfritt. 
Han nämnde även att han spelar i ett väldigt långsamt tempo under instuderingsprocessen. 

Jag börjar alltid om från början och tvingar mig själv till att klara det till hundra procent ända tills 
jag är nöjd. [Pianist, klassisk]

Samtliga som spelade afromusik berättade om att de brukar lyssna på någon inspelning av den
aktuella låten de har fått i läxa. Vissa nämner att de spelar eller sjunger till inspelningen. En 
av sångarna säger att hennes instudering innebär att hon lyssnar på den aktuella låten medan 
hon gör annat, exempelvis lagar mat. En annan sångare nämner att hon läser igenom texten 
för att förstå vad låten handlar om. Ytterligare en sångare nämner att hon går igenom låten för
att se vad hon klarar av och inte och därefter övar hon de ställen hon inte klarar.
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Ett par av eleverna nämner andra typer av strategier för instudering, exempelvis att intonera 
mot ett piano, sjunga melodin eller öva med metronom.

5.3.3 Mentala strategier

Till mentala strategier som framkommer i intervjuerna kan nämnas strategier för memorering 
i form av skapande av mentala bilder för olika delar av stycket bilder av händerna på pianot. 
Tre av pianisterna nämner att de jobbar med memorering av styckena de spelar. Endast 
pianisterna nämner detta med memorering av hela stycken. 

 En mental strategi som nämndes var att ställa mobilen på 15 minuter och verkligen vara 
fokuserad under de minuterna. En annan strategi var att verkligen tänka på och vara medveten
om vad man gör när man spelar ett stycke så att man har en medvetenhet om det och därför 
kan undvika att helt tappa bort sig när man sedan spelar inför publik.

...om man gör lite sådär ytinlärning till exempel kollar på tv [samtidigt]... då när man sitter i 
skolan eller ska vara på scen och man faktiskt tänker på vad man gör, det är då det kommer att gå
fel för jag tänkte inte på vad jag gjorde när jag övade. [Pianist, klassisk]

Ytterligare en annan strategi som verkar vara en motsats till den föregående var det en elev 
berättade om var att titta bort och tänka på annat medan han spelade ett  slags ostinato med 
vänsterhanden på pianot. Denna strategi använde han för att han skulle lära sig spela en annan
rytm i högerhanden utan att han behövde tänka på vad han spelade med vänsterhanden.

...när jag spelade den här basgången så var jag tvungen att kolla bort och göra andra saker i 
huvudet, för då kunde jag liksom spela utan att tänka på det vilket sen gjorde att jag kunde spela 
den andra saken [med högerhanden] utan att behöva tänka på att det egentligen inte går ihop... 
[pianist, klassisk]

En annan strategi som kan räknas till mentala strategier är tanken på att vara sin egen lärare 
och att utforma ett övningspass med den inställningen. En av eleverna nämner detta tankesätt.

...övning i allmänhet handlar om att vara självpedagogisk, för att alla har olika sätt de lär sig på. 
Det kan jag märka av att vissa grejor funkar inte alls och vissa grejor funkar jättebra. Och de bästa 
grejorna kommer man på själv. [Pianist, klassisk]

Generellt sätt visar klaviaturspelarna störst medvetenhet om övning och olika strategier. 
Medvetenheten hos elever om övningsstrategier skiljer sig åt mellan de olika skolorna. 

5.4 Övningstid

Den tid som användes för övning verkade variera från person till person men även från dag 
till dag eller vecka till vecka. Två elever säger att de inte alls vill eller kan öva hemma och 
övar därför nästan uteslutande på skolan i veckorna medan övriga kan öva både i skolan och 
hemma. Den sagda övningstiden varierar från i det närmaste obefintlig till cirka tre timmar 
per dag. Tre elever säger sig kunna öva längre än tre timmar per dag ibland och nämner fyra- 
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fem- och elvatimmars övningspass. De tre eleverna är uteslutande klaviaturspelare. Några 
elever nämner att det de gör när de kommer hem från skolan fram tills att de går och lägger 
sig är att öva. En nämner skämtsamt att ”esteter inte har något liv”. Flera elever säger att 
övningstiden är beroende av de övriga skolarbetet och även övriga fritidsintressen. Detta kan 
innebära att annat skolarbete kan bli prioriterat framför övning under en period eller att en 
elev kan sätta sig och öva i stället för att äta skolmaten om den inte faller eleven i smaken en 
dag. 

Hur lång övningstiden är är också beroende av fysiska faktorer. En elev som har trumpet som 
biinstrument pratade om att han inte kan öva så länge i taget för att han inte har spelat på ett 
tag och att det tar tid att få tillbaka muskler som används i spelandet. En annan blåsare 
berättade om att kroppen behövde vila efter en intensiv vecka med mycket orkester, så då 
övade hon nästan ingenting alls på en vecka.

Mängden övning är beroende av motivation. En person berättar om sin svacka i 
övningsmotivation och vad den berodde på.

Då kunde jag sitta allt från fyra till åtta timmar varje dag. Det var nästan allt jag gjorde för att 
man skulle söka hit. Men sedan tror jag att jag tappade intresset lite. Men nu försöker jag få upp 
det igen... Jag tyckte att jag kunde allting som jag ville kunna. Alla solon jag ville spela och alla 
låtar... Så då tyckte jag inte att det var så roligt att spela om dem hela tiden.[Gitarrist, afro]

5.5 Lärares undervisning i övningsteknik

Det råder blandade uppfattningar om huruvida intervjupersonerna får undervisning i 
övningsteknik av sina lärare, men cirka två tredjedelar av eleverna ansåg att deras lärare gav 
dem undervisning i hur man övar. Vissa sångelever anser att de får mycket god undervisning i
övningsteknik och en av dem nämner en anteckningsbok eleven fått av sin lärare för att 
anteckna frågor och funderingar som uppkommit under övandet. Därefter är det meningen att 
eleven ska ta med sig boken till nästa lektionstillfälle. 

Vid frågan om övningsteknik börjar flera av eleverna prata om teknikövningar de fått av sin 
lärare. 

I två fall säger sig eleverna ha valt instrument utifrån lärarens undervisning. 

Några nämner övningsteknik som tillfälliga inslag i deras lärares undervisning. En elev 
nämner att det är dåligt med undervisning i övningsteknik på den skola där han går, även om 
han anser att hans instrumentlärare ger honom undervisning i detta.

Elever som har samma lärare uttrycker olika uppfattning om huruvida läraren undervisar dem 
i övningsteknik. 

De specifika strategier eleverna berättar om att lärarna undervisat om är, förutom 
uppvärmningsövningar och teknikövningar, även att rytmisera en passage i ett stycke, 
underdela, sjunga melodin, använda ett piano för att höra hur tonerna låter, öva med 
metronom, ta pauser. Några elever hade fått ett papper med tips för övning, men de sade sig 
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inte ha tittat så mycket på papperet. De menade att de inte tänker på att ta upp papperet när de 
ska öva. 

Vid frågan om huruvida läraren hjälper till med instudering av en ny låt sa en elev med 
trumset som huvudinstrument att han hellre vill bestämma själv hur han ska göra i en låt. Han 
sa att han inte behöver någon lärares hjälp, utan tycker att det är lättare att lyssna på låten om 
och om igen så att han får ett grepp om grunden, och sedan improvisera utifrån det. 

Några av eleverna som ansåg sig inte få så bra undervisning i övning kommenterade att 
läraren svarar om de frågar, men tar inte så mycket initiativ själv till att ta upp om övning. En 
elev nämnde att läraren inte alls säger hur han ska öva, utan bara säger att han ska öva. Två 
andra elever uttryckte att de ibland skulle behöva mer hjälp med övningstekniken.

Då sa min lärare att ”ja, men då övar du på kadensen hemma,” men berättar inte hur jag ska göra 
för att öva på den. [Pianist, klassisk] 

Jag hade en lärare som var jättebra på att spela men inte så bra på att lära ut. Och då var det svårt 
att hänga med och så där. Han visade en gång och sen ”jamen nu kan du det här, eller hur?” och 
sen så var det inget mer med det. [Pianist, klassisk]

En annan elev som sade sig upplevt att han kört fast i övandet ansåg att han inte riktigt kunde 
ta upp problematiken med sin lärare vid nästa lektionstillfälle eftersom han upplevde att 
lärarens lektionsplanering inte gav utrymme för det. En annan elev upplevde att hans dialog 
med läraren var mycket bra och att det alltid gav honom mycket att prata med läraren om 
funderingar han fått när han suttit hemma och övat.

5.6 Mål med spelandet

De mål som nämns i intervjuerna kan sägas vara både professionella mål och 
självförverkligandemål. Bland professionella mål nämndes att söka vidare till folkhögskola 
och skola samt att sikta på att bli musiklärare eller kantor. Ett lite mer diffust professionellt 
mål var att ”kunna tjäna pengar på sin musik”. Andra mål som nämndes var att bli känd eller 
vara med i ett känt band.

Jag vill bli känd... det är väldigt svårt att bli känd som gitarrist också. Bara. Det är ju mycket lättare
om man är frontpersonen i ett band. Så sångare är väl ett alternativ. [Gitarrist, afro]

Förutom eleven som hade som mål att bli kantor var det ingen av eleverna som uttryckligen 
satsade på att kunna försörja sig som musiker. Några som antydde att det skulle vara roligt att 
satsa på en musikerkarriär sa samtidigt att det var väldigt svårt att lyckas. 

Självförverkligandemål kan sägas vara att ha som mål att bli så bra som möjligt eller att 
kunna förmedla en känsla eller en åsikt till någon annan. 

...ja men jag vill bli så bra som möjligt, och se vart det leder. Att känna mig nöjd med mig själv 
och att jag utvecklas och sådär. [Cellist, klassisk]

En annan tanke var att spela bara för att det var roligt och att det var något som en 
intervjuperson gärna sysselsatte sig med.
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Jag tycker om att hålla på med det, så jag gör det så ofta jag kan liksom. Sen blir man bättre i det. 
Det är en bonus bara. [Trummis, afro]

Några av eleverna hade inga uttryckta mål. Två personer nämnde att gymnasiet ska vara roligt
och att de därför hade valt det estetiska programmet med sång som inriktning. Det var flera 
elever, särskilt från år 1 och år 2 som inte visste om de ville satsa på musiken professionellt 
eller inte. De sade sig inte ha funderat så mycket över det. Även av eleverna från år 3 var det 
flera som inte visste om de ville satsa professionellt på musiken. Några sade uttryckligen att 
de tänkte satsa på en annan karriär och bara ha musiken vid sidan av. En intervjuperson 
uttryckte att hon kände sig kluven och inte kunde bestämma sig för om hon skulle satsa på 
musiken eller på att få bra betyg i andra ämnen så att hon skulle kunna söka något annat. Hon 
resonerade kring att det inte går att satsa riktigt på både musiken och betygen.

En intervjuperson satte övningsmängd och bristen på övningsmotivation i samband med en 
eventuellt välja bort en professionell karriär inom musiken.

…mitt mål inte är att bli musiker som yrke bara. Just för att jag... inte tycker att det är så pass kul 
att stå och öva. [Blockflöjtist, klassisk]

Några av intervjupersonerna nämner att det känns som ett större val med vad man väljer att 
göra efter gymnasiet än vad man valde för inriktning till gymnasiet.

5.7 Övriga resultat

En sångelev nämnde glädjen i att kunna dela med sig till andra av de kunskaper hon fått i sin 
sångundervisning. 

En gitarrelev sa att det är viktigt att alla övar inför ensemblelektioner, då man förstör för 
andra om man inte kan låten som ska spelas. En sångelev nämnde att det inte är roligt att stå 
på scen om det inte finns en bra sammanhållning och god känsla i klassen. Att det påverkar 
känslan och även kan påverka ens utstrålning om man har någon konflikt med någon av de 
andra som man ska göra ett framträdande tillsammans med.

Vid en jämförelse av resonemang hos eleverna på de olika skolorna så tycks det finnas 
likheter i synen på övning hos elever på samma skola, och skolorna skiljer sig lite åt i de olika
synsätten. 

På en av skolorna satsar eleverna mycket tid och engagemang på musiken och verkar ha en 
positiv känsla inför en musikalisk framtid, oavsett om det är professionellt eller på 
amatörnivå. En elev är fast besluten att studera vidare inom musik för att bli professionell 
musiker och flera andra uttrycker vidare musikaliska studier som en möjlig framtid.

På en annan av skolorna lägger eleverna också mycket tid och engagemang, men det verkar 
vara mer känsla av allvar bakom, och eleverna är väl medvetna om kraven på professionella 
musiker. Endast en av eleverna uttrycker att ett mål är att satsa på en professionell karriär 
medan flera av de andra säger att de inte vet om de vill satsa eller inte.
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På den tredje skolan känns engagemanget lägre. Flera av eleverna säger sig gärna vilja jobba 
med musik, men att det är svårt att få möjligheten att göra det. En elev säger att en möjlig 
framtid är att studera vidare till musiklärare för lägre åldrar, men de övriga uttrycker ingen 
önskan om att studera musik vidare på folkhögskola eller högskola.  
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6 Slutsatser

Slutsatserna är att samtliga elever anser att övning är viktigt, flera menar att det är det 
viktigaste för att utvecklas musikaliskt. Däremot har flera av dem blandade känslor kring 
själva övandet som ibland ses som lustfyllt och ibland jobbigt. Både faktorer av inre och yttre 
motivation nämns av intervjupersonerna. Som inre motivation nämns glädjen i att utvecklas 
och bli bättre och som yttre motivation nämns att bli känd och kunna tjäna pengar på musik. 
Den tid som läggs på övning påverkas av yttre faktorer såsom annat skolarbete eller 
fritidsintressen. Flera av eleverna uppger att de gör någon form av uppvärmning i början av 
övningspasset. De strategier som används i övningen kan delas in i teknikövningar, 
instudering och mentala och kognitiva strategier. De elever i studien som uppger sig öva mest 
är de som spelar klaviatur. Det finns olika uppfattningar kring i hur hög grad elevernas 
instrumentlärare undervisar dem i övningsteknik och i hur dialogen med läraren upplevs. Det 
finns även skillnader för hur elever på de olika skolorna skiljer sig åt i resonemang kring 
musikalisk övning och musikaliska mål.
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7 Diskussion

7.1 Synen på övning

Samtliga elever såg övning som något viktigt, kanske det viktigaste för att öka och fördjupa 
sina kunskaper på sitt instrument. Detta resultat var i enlighet med den tidigare referedade 
studien kring olika aktiviteters relevans för den egna musikaliska utvecklingen (Lehmann, 
2002). 

Inlärning kräver ibland att man repeterar något så många gånger att det inte längre känns 
lustfyllt (Sloboda, 1985). Detta kommer upp i några intervjuer. Flera av intervjupersonerna 
nämner ”övning” som något jobbigt och tråkigt och tungt till skillnad mot ”spel” som nämns 
som lätt och roligt. Kanske kan det vara så att eftersom eleverna går i skolan så utsätts de ofta 
för stegrande krav och stycken som utmanar deras tidigare kunskaper. Dessa nya utmaningar 
har som syfte att eleverna  att utöka och förbättra sina färdigheter. Därigenom ställs de inför 
nya musikaliska problem som de behöver anstränga sig för att uppnå. Även detta kan ses i 
relation till Lehmanns (2002) studie om upplevd ansträning, lustkänsla, koncentration och 
relevans där upplevd ansträngning korrelerar negativt till ökad lustkänsla. En elevs 
uppfattning om vad som egentligen ingår i begreppet övning måste ju påverka elevens känsla 
för om övning är något som är roligt eller jobbigt. Om ”spel”, som kräver liten ansträngning 
och är lustfyllt inte anses ingå i ”övning” som kräver större ansträning och därför är mindre 
lustfyllt, så är det inte så konstigt om ordet övning väcker negativa känslor. Jag tänker att ju 
högre färdigheter man uppnår desto mer kan tendera att hamna inom området ”spel” samtidigt
som nya utmaningar kommer inom området ”övning”. Det skulle vara intressant att studera 
hur graden av upplevd ansträning korrelerar till lustkänslor när man väl uppnått målet för sin 
anstränging. En tanke väcks hos mig om huruvida lärare kan göra något för att öka på 
elevernas lustkänslor för musikalisk övning genom att mer kunna implementera ”spel” i 
lärandet och inte bara prata om ”övning”.

Eleverna talade om sådant som kan tydas som inre och yttre motivation till spelet och 
övningen. Detta nämndes i samband med frågan om mål med spelandet. De mål som nämndes
kan ses komma från både hävdelsemål och bemästringsmål (Jørgensen, 2011.) Exempel på 
bemästringsmål i kombination med inre motivation är det en elev sa om att hon vill bli så bra 
som möjligt och se vart det leder och att hon vill känna sig nöjd med sig själv. Något som 
skulle kunna ses som ett hävdelsemål är målet att bli känd eller vara med i ett känt band som 
några av intervjupersonerna uttrycker. Jag tror att en och samma person kan drivas av olika 
typer av motivation under olika perioder i livet, men även under samma period. Man kan ha 
som mål att känna sig nöjd med sig själv, men kanske kan andras uppskattning påverka hur 
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nöjd man känner sig med sig själv. Det kan i alla fall jag känna när jag spelat konsert eller 
liknande.  

Några av eleverna talade om olika typer av frustration i samband med övning. Det kunde 
handla om en rädsla för att öva in saker fel, eller att de tappar motivationen eller känner sig 
nedslagna om de känner att övningen inte ger resultat. Någon av dessa elever uttryckte senare 
att det är svårt att ta upp övningsrelaterade funderingar med sin lärare då läraren upplevs inte 
ha utrymme får sådant under lektionen. Jag tror att det är väldigt viktigt att lärare har en 
dialog med eleven kring funderingar över övandet. Även om det är svårt för läraren att ge 
feedback på ett självreglerat lärande (Graabraek Nielsen, 2002), eftersom läraren inte är 
närvarande, så tror jag att det är väldigt viktigt med en dialog kring lärprocessen. Jag tycker 
att det är viktigt att lektionerna och övningen inte blir två separata saker, utan att läraren 
hjälper eleven till känslan av att lektioner och övning bara är olika aspekter av lärprocessen. I 
detta ingår att ha en fortgående dialog kring processen där både lärare och elev får komma till 
tals. Detta kan ses i linje med tanken om att en av lärarens huvudsakliga uppgifter är att 
förmedla strategier för elevernas självlärande (Hattie, 2012).  

7.2 Utformning av övningspasset

Vid frågan om hur ett, för eleven, typiskt övningspass såg ut, uppgav flera av eleverna att de 
gör någon form av uppvärmningsövningar i början av passet. Tre av eleverna uppgav att de 
värmer upp kroppen utan instrument först. Övriga kopplade uppvärmningen till instrumentet 
genom att göra exempelvis uppsjungningsövningar, handledsövningar, fingerövningar, skalor,
etyder och improvisation. Två av eleverna såg samband mellan uppvärmningen och resultatet 
av resten av övningspasset. Jag tycker att det är intressant att de pratar just om detta. Jag 
funderar på varför just uppvärmningen framträder så tydligt för dem när de pratar om ett 
typiskt övningspass. Jag får en tanke om att uppvärmningsövningar är någonting konkret och 
kanske ibland något rutinmässigt. Dessa rutiner kan eleven ha fått med sig från lektionerna 
om det förekommer uppvärmning under varje lektion. Kanske är det verkligen så att eleven 
glömmer och missförstår en stor del av det som läraren säger (Jørgensen, 2011), men att de 
tydliga rutinerna sätter sig. 

En person nämnde att det är viktigt att han får rätt ”feeling” när han ska öva. Den 
kommentaren beskrev hur intervjupersonen värmer upp för att hitta motivationen och den 
musikaliska känslan, och inte bara för att kroppen ska bli varm eller förberedd för 
speltekniska svårigheter. Just denna aspekt har jag inte hittat mycket om i den litteratur om 
övning jag har läst, men den känns viktig. Eftersom motivation är en viktig aspekt i övandet 
så vill ju jag som lärare kunna ge eleverna redskap och verktyg att hitta sin motivation och sin
spelglädje. 
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7.3 Olika övningsstrategier

Då flertalet elever pratar om teknikövningar som synonymt med övningsstrategier funderar 
jag på om det beror på att detta, precis som uppvärmningsövningar är något konkret. En 
teknikövning är konkret och kanske lättare att minnas och plocka fram under sitt övningspass 
än en mer abstrakt strategi. 

Bland de strategier för instudering som nämndes av intervjupersonerna finns de tre typerna av
generella sätt att öva på ett stycke representerade, det vill säga att spela igenom hela stycket 
tills man kan det, att inte spela igenom stycket alls innan man har bemästrat det styckevis 
samt en kombination av båda (Jørgensen, 2004).

De elever som har piano som sitt huvudinstrument verkade ha en stor medvetenhet om övning
och uttryckte sådant som visar på att de reflekterar mycket över hur de övar och vad som är 
effektivt för dem. Tre av fyra av dessa går år tre på gymnasiet och tre av dem har samma 
lärare. Det vore intressant att veta om denna medvetenhet har med läraren förhållningssätt, 
personlig mognat, instrumentets karaktär eller någon helt annan faktor att göra. Jag har använt
rubriken kognitiva strategier, men det är tydligt att pianisterna även använder många 
metakognitiva strategier (Graabraek Nielsen, 2002). 

Jag har för övrigt inte dragit några paralleller till personernas ålder kopplat till medvetenheten
om övning och övningsstrategier.

7.4 Övningstid

Det är inte så många av eleverna som vet hur mycket de övar på en vecka i antal timmar. 
Övningstiden verkar variera mycket och det är möjligt att eleverna hellre uppger hur mycket 
de övar under de bästa av förutsättningar och inte hur mycket det i själva verket blir. Flera 
uppger att de övar en till tre timmar per dag, även om de flesta även säger att det ibland inte 
blir någonting och ibland bara tio minuter. Till skillnad från studier kring övningstid hos olika
typer av instrumentalister eller sångare (Jørgensen, 1997, Karlsson, 2007) kan jag inte se att 
sångelever eller träblåselever generellt sett övar minst. Jag kan dock se att de elever som 
spelar klaviaturinstrument med klassisk inriktning uppger sig öva mest. 

Jag ser skillnader i angiven övningstid hos elever i olika skolor. Sångeleverna på en av 
skolorna uppger att de övar mycket och på en annan av skolorna uppger de att de inte övar 
särskilt mycket alls. Här skulle man kunna dra en parallell till det som sagts om att man lär sig
i förhållande till sin omgivande kultur (Qvarsell, 2000, Mateiro & Westvall, 2013). Det kan 
vara så att det finns en kultur med oskrivna normer på en skola vilket påverkar hur mycket 
eleverna övar. 

Här kommer det dock fram att det är svårt för eleverna att avgöra om övning är detsamma 
som att bara sjunga eller om övning ska innehålla något särskilt för att räknas som övning. 
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Ett intressant och oväntat resultat är det att en av eleverna tidigare övade väldigt mycket men 
sedan tappade motivationen och nästan helt slutade öva under en period. Orsaken till detta 
ansågs vara att han tyckte att han kunde allt som han ville kunna. Detta kan ses i ett 
sammanhang av att man, för att kunna eller vilja lära sig något, måste se meningen med det 
avsedda (Qvarsell, 2000).

7.5 Lärares undervisning i övningsteknik

Vad gäller lärares påverkan på elevernas övning är det intressant att se att cirka en tredjedel 
av eleverna säger att de inte får någon kontinuerlig undervisning i övning. Det de nämner är 
att de kan få lite tips på övningar i bland. En elev säger att lärarens förhållningssätt påverkade 
motivationen att spela sitt instrument vilket ledde till att han så småningom bytte 
huvudinstrument. En annan elev nämnde att det var ganska dålig undervisning i övning på 
hans skola, men att hans pianolärare gav bra och användbara tips om hur han ska öva. Det är 
ett uttalande som säger emot sig själv eftersom hans lärare är en del av utbildningen på 
skolan. Till detta uttalande kan dras en parallell med tanken att att man, som lärare kan vara 
säker på att eleverna bara kommer minnas en liten del av vad man har sagt och att de kommer 
att missförstå en stor del. Det kan skilja mycket på vad läraren upplever att den har sagt och 
vad eleven uppfattat att läraren sagt. Därför är det så viktigt som lärare att vara tydlig i sin 
undervisning och även förvissa sig om att eleven har förstått (Jørgensen, 2011). Man kan även
diskutera hur samspelet mellan lärare och elev ser ut och vilket förhållningssätt eleven har till 
den kunskap som distribueras under lektionstillfällena (Holgersson, 2011).

I många avseenden tycker jag att en satsning på en karriär inom musiken kan liknas vid en 
satsning på idrott och inom idrotten är mental träning och träning i att ha en positiv och 
stödjande inre dialog vanligt förekommande inslag. Jag kan se det som ett viktigt inslag i 
undervisningen att få elever att utveckla en självtillit, tillit till sin egna förmåga att lösa 
problem (Chaffin & Lemieux, 2004). 

Jag anser även att det är viktigt att lärare pratar med sina elever om hur de övar för att 
ytterligare öka medvetenheten om övandet. Ett lärande innefattar inte bara handling, utan 
även reflektion, återkoppling och dialog (Nyberg, 2011, Graabraek Nielsen, 2002, Hattie, 
2012, Alerby, 2000, Jørgensen, 2011).

Jag anser att det är viktigt att vi som arbetar som lärare försöker ha en god dialog med våra 
elever för att fånga upp deras frågor, funderingar och problemområden. Jag tror också att det 
är viktigt att vi försöker tänka större runt övning, det vill säga att vi inte bara ger 
instrumentalteknisk hjälp utan även hjälper eleven att sätta realistiska lärandemål för att 
främja deras motivationsmönster (O´Neill, 1997) och få dem att utveckla så goda 
övningsstrategier som möjligt. Lärare ska också kunna förmedla glädjen i att spela och 
försöka påverka att övande ska kunna upplevas som något lustfyllt.
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7.6 Mål med spelandet

Det är bara en av intervjupersonerna som klart uttrycker att han har som mål att arbeta som 
musiker. Två av eleverna nämner att musiklärare är en möjlig profession, men det är inte ett 
klart uttryckt mål, bara en möjlig framtid. Ett par av eleverna uttrycker att det vore roligt att 
kunna försörja sig som musiker, men flera nämner att det är svårt. Det är ju ett faktum att det 
inte är lätt att försörja sig som musiker och att konkurrensen är hård. Här kan det dock finnas 
en skillnad i vad de säger sig ha för mål och vad de egentligen har för mål. Det kan möjligen 
vara så att några av dem inte vågar säga, inför de andra gruppintervjudeltagarna eller inför 
mig som intervjuare, att de skulle vilja satsa på en professionell musikerkarriär.

Eleverna pratar inte om så tydliga målsättningar. I det här fallet skulle det kanske blivit mer 
tydligt i enskilda intervjuer, då eleven hade kunnat gå lite djupare in i sina målsättningar utan 
att känna sig dum inför övrigare gruppdeltagare. Detta kan påverka varför jag inte kunnat se 
något klart samband mellan uttalade målsättningar och förhållningssätt till övandet.

7.7 Övriga resultat

Jag tyckte det var intressant att iaktta skillnaderna i förhållningssätt till spelande och övande 
på de olika skolorna. Som nämnts tidigare kan detta ha att göra med att lärprocessen sker 
inom en viss kontext, en viss kultur, och att kulturen i en klass eller en skola kan påverka hur 
det generella förhållningssättet till övning ser ut (Qvarsell, 2000, Mateiro & Westvall, 2013).

7.8 Förslag till fortsatt forskning

Det skulle varit intressant att följa upp dessa intervjuer med observationsstudier av elevernas 
övningsbeteende. Övar de som de säger sig öva eller ser det annorlunda ut i verkligheten? Om
det skiljer sig, beror det i så fall på att de säger hur de vill öva eller på att de inte alls är 
medvetna om hur de egentligen övar? Eller beror det på andra faktorer? Det skulle även vara 
intressant att studera eleverna under lektionerna för att se hur samspelet mellan lärare och elev
ser ut.

Jag är väldigt intresserad av faktorerna bakom musikalisk framgång och vad det är som får 
vissa att satsa på musiken. Det skulle kännas meningsfullt att forska mer kring motivation, 
mål och självförtroende och självkänsla kopplat till en satsning på någon form av musikalisk 
karriär.
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