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Sammanfattning  

 

  Den här uppsatsen handlar om en viktig aspekt i instrumentalundervisningen - övning. 

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon viss ålder då man lär sig att öva, 

hur det går till, om man övar för någons skull och vad man måste ha lärt sig för att kunna öva.  

   Undersökningen bygger på elva intervjuer med högskolestuderanden på musiklärarpro-

grammet som har intervjuats om sin väg till den övning de har idag.  

   Undersökningen visar att resultatet av processen att lära sig öva kommer ganska sent i 

musikutbildningen samt att de intervjuade studenterna har liknande orsaker till att de började 

öva mer metodiskt. Orsakerna visade sig vara bland annat sökningar till nya utbildningar, eller 

en önskan att utvecklas mer på sitt instrument. 

 

Nyckelord: Musik, övning, inlärning, motivation. 

 

 

Abstract 

This essay focuses on an important aspect of teaching an instrument, namely practicing. 

The purpose is to study if there is a certain age at which instrumental students learn how to 

practice, how the learning takes place, if the way they learn how to practice is influenced by 

someone other than themselves and what they need to learn in order to practice. 

    The survey is based on eleven interviews with college students in the Music Teacher 

Education Program. The students were interviewed about how they learned to practice the 

way they practice today.  

   The survey indicates that the effects of learning how to practice are manifested rather late in 

the music career, and that the reasons for practicing in a more methodical manner are 

somewhat similar among the students. Examples of motivation to practice are plans to gain 

admission to a new institution, or a wish to develop instrumental skills. 

 

Keywords: Music, practicing, learning, motivation.     

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

Tack till: 

Jag vill tacka min handledare Lars Lundström för tålamod och tillgänglighet, tips och idéer. 
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Inledning  

 

När jag var sju år började jag spela piano. Redan efter ett fåtal lektioner kom uppmaningen att 
öva på den läxa man fått på lektionen. Varför jag skulle öva på den var för mig obegripligt, vi 
hade ju redan spelat det stycket flera gånger på lektionen och enligt min uppfattning så var det 
med lyckat resultat. Jag kom ihåg hur stycket lät och hur fingrarna skulle gå. Men jag gick i 
alla fall hem och övade, dvs. upprepade vad jag mindes att vi hade gjort på lektionen, fast 
utan lärarens handledning. Vid lektionen nästa vecka spelade jag belåtet upp min läxa precis 
så som min lärare hade begärt. Men hon var inte nöjd. Stycket var inte ”flytande” sa min 
lärare, det skulle jag behöva spela på en vecka till. Vi gick igenom stycket en gång till. Övade 
svåra ställen tillsammans och läraren spelade upp för mig hur det skulle låta när det var 
färdigt. Jag gick hem och gjorde samma sak en vecka till, fast denna gång betydligt mindre 
motiverat.  

Många år senare började jag fundera över vad det egentligen var som gick snett. Då var jag 
betydligt äldre, men stod fortfarande framför samma grundproblem. Det min lärare förväntade 
sig av mig när hon/han talade om övning innehöll mycket mer än vad jag hade redskap till att 
prestera. Ibland verkade det som att jag hade lyckats, min lärare var nöjd, jag var nöjd. 
Fortsätt bara så här, så kommer det gå jättebra sa min lärare. Jag gick hem och hade inte en 
aning om hur jag skulle fortsätta för att upprepa veckans segertåg.  
Sen, efter något år på folkhögskolan började mitt övande fungera bättre. Jag upplevde att jag 
började lära mig att öva. Plötsligt förstod jag bättre vad min lärare var ute efter, jag kunde se 
ett slutresultat att sträva emot istället för att bara harva på samma svårigheter om och om igen. 
Det var inte någon magisk övningsmetod som hjälpte mig utan det att min allmänna kunskap 
om musik, teori, vision, uttryck och hantverket på pianot började samverka. Dessa ämnen som 
jag studerat som separata ämnen i så många år kunde nu samverka och hjälpa mig att förstå 
vad jag gjorde och vad jag behövde göra.  
Inte minst så var det mina elever som fick mig att inse hur jag skulle öva, eftersom jag var 
tvungen att lära mig att bryta upp stycken och se mönster i deras musikundervisning. Jag 
upptäckte också i mina praktikperioder och i min övningsundervisning att många av mina 
elever hade liknande problem som jag själv hade haft. 

Härifrån dök det upp nya frågor hos mig. Varför lärde jag mig detta så sent? Lär sig andra 
också att öva så här sent?  
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Allmänt syfte 

Alla som någon gång har påbörjat att lära sig spela ett instrument kommer förr eller senare i 
kontakt med övning. Att öva på sitt instrument är en förutsättning för att utvecklas 
spelmässigt/motoriskt och musikaliskt/konstnärligt. Genom att öva kan man lära sig att tänka 
systematiskt och teoretiskt kring musik och det är ett måste för att utvecklas musikaliskt och 
konstnärligt i sitt spelande.  
Att lära sig att öva kan vara problematiskt. Om man inte växer upp eller vistas i en miljö där 
övning är ett naturligt och vardagligt inslag kan det vara svårt att hitta metoderna för övning 
och få en kontinuitet i sitt övande. 
Min egen erfarenhet av övning, både som musikstuderande och lärare är att det är ett 
svårbegripligt område. Alla som spelar får höra av sin lärare att de måste öva för att utvecklas, 
om man har tur får man också hjälp av sin lärare på sina spellektioner att strukturera upp den 
övning som ska utföras på egen hand. Men ofta är beskrivningen av övningsmetoder och 
tillvägagångssätt ett ämne som inte behandlas så ingående och eleven lämnas till att själv 
försöka hitta metoder och en mening med sitt övande. Ofta träffar man elever som har spelat i 
några år och tagit sig förbi de enklare nybörjarmomenten, som ganska enkelt går att klara av 
själv. De här eleverna står nu inför svårigheter i sina stycken som de inte klarar av att bryta 
ned på egen hand. Dessa elever, som inte själva kan finna metoder, blir antingen beroende av 
lärarens handledning och efter avslutade musikstudier kan de inte själva fortsätta att utvecklas 
musikaliskt och lära sig nytt material. Eller så slutar de istället att öva inför sin undervisning 
och tröttnar på sitt instrument och musiklektionerna.  
När jag har pratat med medstuderande på musikhögskolan om deras övning återkommer ofta 
samma berättelse. De flesta hävdar att de lärde sig öva självständigt på ett målmedvetet och 
strukturerat sätt ganska sent i sin musikaliska utbildning. Många började öva på det sätt som 
de idag definierar som bra övning först i slutskedet av gymnasiet eller på sin 
folkhögskoleutbildning. Detta har fått mig att fundera över när man egentligen lär sig att öva? 
De musikstuderande som fortsätter att spela, trots att de under en lång tid inte ”kunde” öva, 
vad var det som drev dem att fortsätta?  Vad är det som gör att man först efter kanske tio år i 
musikverksamheter har hittat formerna för att på egen hand lära sig ett stycke eller bemästra 
tekniska svårigheter? Hur definierar de kvalitativ övning? 
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Hypotes 

Innan jag började med mitt arbete funderade jag mycket kring vid vilken ålder man lärde sig 

att öva. Baserat på mina egna erfarenheter och vad andra har berättat för mig om sin övning så 

trodde jag att åldern för ”övningsgenombrottet” skulle vara i 17-18 årsåldern.  

Jag trodde också att många skulle hävda att de inte hade fått den hjälp de behövde med att få 

sin övning att fungera, eftersom det var min egen erfarenhet i den aktuella åldern.  

Gällande orsaker till att man lär sig öva utgick jag ifrån att de flesta skulle ha fått ett mål de 

strävade efter och att deras eget intresse för att öva därmed skulle ha väckts.  

Jag misstänkte att läraren också skulle ha en stor roll i för vems skull man övar, eftersom 

många lärare med ”duktiga elever” tar på sig ansvaret för att driva eleverna framåt och 

glömmer bort att ett lyckat övningsresultat måste komma ur elevens egen vilja och 

motivation. Detta var återigen sprunget ur min egen erfarenhet som elev. 

När jag själv funderade kring vad man måste ha lärt sig för att kunna öva var jag väldigt 

inriktad på att det handlade om självdisciplin och envishet. Att man måste ha utvecklat ett 

stort tålamod för att kunna öva och att det skulle vara viktigare än andra anledningarna man 

hade till att öva. 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Bakgrund 
 

Tidigare forskning 

Jag har hittat ytterst få uppsatser i ämnet hur man lär sig att öva. Det finns många texter om 

övning, metoder för övning, hur olika instrumentgrupper övar, hur barn ser på övning o.s.v. 

men ingen av dessa texter problematiserar kring när lärandet av övning sker, utan de utgår 

från att man redan har övningen med sig. Därför har jag i min bakgrund valt att fokusera kring 
lärandeprocessen, och olika teorier kring vad lärande innebär, för den lärande. 

Hur vi lär, relationen mellan utbildningsinstitutionen och studentens personliga 
mål/motivation 

 I forskningssammanställningen ”Hur vi lär” skriver de brittiska forskarna Graham Gibbs, 
Alistair Morgan och Elizabeth Taylor om ”den lärandes värld”. De har använt sig av 
begreppet utbildningsorientering för att undersöka hur det personliga sammanhanget för 
studenten avgör hur man väljer att utföra sina studier på en utbildningsinstitution. 

Författarna har upptäckt att det finns en relation mellan det institutionella sammanhanget (hur 
en särskild utbildningsinstitution verkar med sina normer, värderingar, traditioner och 
speciella rutiner för undervisning och examination) och studenternas personliga 
utbildningsmässiga orientering (den studerandes syften, värderingar, och avsikter med 
studierna). Vid en studie utförd av Elizabeth Taylor vid Open University i Surrey 1983, 
uppfattades även att studenterna tycks gå att dela in i en eller flera olika typer av subkulturer, 
olika orienteringar (akademisk, yrkesinriktad, personlig eller social) – vilket beskriver 
anledningarna på en yttre och inre nivå till att man studerar ett ämne och varför man vill lära 
sig.  
Den inre motivationen handlar om ett direkt intresse av kursens innehåll, och den yttre 
handlar om hur man betraktar kursen som ett medel för att uppnå sina mål.  

Akademisk orientering. 
Den studerandes mål handlar om den akademiska sidan av universitetsstudier. Studenterna i 
den inre kategorin vill följa upp ett intellektuellt intresse och vill därför främst välja 
stimulerande föreläsningar. De vill studera ett visst ämne för ämnets skull, eller för att ta sina 
kunskaper i ämnet till nästa nivå. De har ofta förkunskaper i ämnet och uppskattar att själva få 
välja vilka kurser de ska ta. De är ganska oberoende av en kursplan eftersom de drivs av ett 
eget intresse. 
Studenterna med yttre motivation vill göra framsteg i utbildningen och är därför angelägna 
om betyg och akademiska meriter. De studenterna har ofta valt kursen för att de tidigare har 
varit framgångsrika i det ämnet. De är måna om att få ut sin examen, är konkurrensmedvetna 
och vill ha tydliga riktlinjer i form av en kursplan. Det är de här studenterna med akademisk 
yttre orientering som alltid lämnar in sina uppgifter i tid och strävar efter höga betyg. 

Yrkesinriktad orientering 
De studerandes mål är riktade mot ett arbete utanför universitetet.  
Inre: syftet med studierna är en utbildning. De är därför intresserade av kurserna de läser. 
Studenterna intresserar sig för att kurserna ska vara relevanta för det kommande yrkeslivet. 
Om en kurs inte uppfattas som relevant för yrket så är de ofta kritiska mot den. De arbetar hårt 
om de ser relevansen med kursen och tycker bäst om praktiken i utbildningen. 
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Studenter med yttre motivation är angelägna om att arbetsgivarna ska betrakta dem som 
kvalificerade för yrkeslivet, och att studierna är erkända som kvalifikation för ett arbete. De är 
ofta rädda för att arbetsgivaren inte ska se relevansen för yrket i kurserna de har läst. De 
planerar sina studieinsatser efter hur viktigt ett betyg i kursen skulle bedömas vara för 
arbetsgivaren. 

Personlig orientering 
De studerandes mål handlar om personlig utveckling genom studierna. 
Den inre motivationens syfte är vidgande eller självförverkligande. Studenterna är angelägna 
om att kursen innehåller en utmaning för dem eller intressant material. De är bara intresserade 
av innehållet i kurserna om de kan se en tillämpning av innehållet som ett instrument för 
personlig utveckling och förändring. 
Den yttre motivationen handlar om en kompensation för tidigare brister i studierna, eller för 
att bevisa sin förmåga för sig själv och andra. De är angelägna om att ”klara kursen” eller att 
få något igen av den. Det är viktigt för dem att pröva sin förmåga t.ex. om de kan klara att ta 
en examen och i så fall blir utvecklingen, på vilken nivå?  

Social orientering 
Studenterna är intresserad av det sociala livet på universitetet. Idrott eller studentföreningar.  
Denna orientering har bara yttre mål, kurserna i sig är inte intressanta för studenten utan det 
viktiga är att finnas i universitetsmiljön och delta i de sociala möjligheter den erbjuder.  

Undersökningen av Taylor om studenters subkulturer i motivation kompletterades med en 
fallstudie av två studenter med personlig inre orientering och yttre akademisk orientering. 
Studien visar att orienteringen kan förändras under studiegången. 

Slutsatsen för Taylor, Gibbs och Morgans undersökning blev att utbildningsmässigorientering 
är ett viktigt begrepp för att förstå studentens personliga orsaker och sammanhang för sina 
studier. Därigenom kan vi också förstå vad de studerande lär sig på sin utbildning. Vi kan 
också förstå hur studerandes uppfattningar av vad de får ut av sina studier kan relateras till 
den utbildningsmässiga orienteringen.  
Det visar sig också att studenternas orientering ofta krockar med lärarnas orientering. Lärarna 
utgår ofta ifrån att studenternas syfte med en utbildning är att ta sig till ”högsta nivån”, och 
därför är de benägna att betrakta studenter som inte strävar dithän som omotiverade eller rent 
av lata.  

Yt- och djupinriktning 

I boken ”Inlärning och omvärldsuppfattning” från 1977, beskrivs en studie av hur 
högskolestuderande tillgodogör sig texter genom textläsning. Efter läsningen fick studenterna 
besvara frågor om textens innehåll och sedan även på hur de lär sig texternas innehåll. Två 
inriktningar urskiljs i författarnas undersökning. Ytinriktning och djupinriktning. 
Djupinriktningen handlar om att läsaren organiserar texten och försöker förstå vad författaren 
av texten menar. Ett sammanhang söks och finns. Ytinriktningen resulterar i att läsaren bryter 
ned texten så att den blir lättare att memorera. En ytinriktad läsare fokuserar på statistik och 
memorerar centrala begrepp istället för att skapa sig en egen uppfattning om hela textens 
innehåll.  

Parallellt används också begreppen atomistisk inriktning - som i princip likställs med det 
ytinriktade sättet att läsa en text, och den holistiska inriktningen som sammankopplas med en 
djupinriktning. 
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Jag skulle vilja mena att yt- och djupinriktning går att applicera på hur lärandet av 
musikstycken sker, med en lätt modifikation, eftersom sammanhanget att öva skiljer sig en 
aning från sammanhanget att läsa en text.  
För att applicera Martons synsätt på inlärning och förståelse av text på övning skulle man 
kunna dela upp inlärningen av ett stycke i tre faser: För att kunna öva, måste man först bryta 
ned stycken i svårigheter som kräver extra uppmärksamhet. Jag vill hävda att det tyder på ett 
atomisk/ytinriktat -synsätt.  
Men övande och spelande bör inte sluta här, vilket läsandet av en text kan göra. För att kunna 
”öva färdigt” ett stycke krävs också att man kan skapa en helhetsbild av bitarna. I det jag 
skulle vilja kalla fas två, måste man sammanfoga delarna och skapa en trovärdig helhet. I 
denna övningsfas funderar man över tonsättarens intentioner, man tolkar och skapar sig ett 
eget sammanhang - man använder sig av ett djupinriktat/holistiskt tillvägagångssätt. För att 
sedan kunna spela måste man ha knutit ihop båda dessa inriktningar och tagit sig till fas tre 
där man dessutom måste kunna överinlära stycket, dvs. man fortsätter att öva, fast stycket 
redan är inlärt.  

 

Sociokulturellt lärande 
  

Jag fastnade tidigt i mitt arbete särskilt för Roger Säljös bok ”Lärandet i praktiken. Säljö 
skriver om det sociokulturella lärandet. Han menar att   

”Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i 
de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar 
att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet.” (kap.6. s.128) 

Säljö skriver om hur vi måste ha förstått vilka regler och förutsättningar som gäller för den 
praktik vi handlar eller tänker i . Vi måste känna oss hemma i en viss praktik genom 
erfarenheter och vana för att kunna agera självständigt inom de mer eller mindre tydliga ramar 
som finns för varje område. Dessa regler och ramar förstår vi genom att vistas i den sociala 
miljön som uppstår inom varje område. Vi människor lär oss genom att samverka med andra 
och tar till oss de specifika koderna genom att verka i miljön tillsammans med andra som 
inrättar sig efter samma regler och tankesätt.  Vi lär oss förstå vilka handlingar och tankesätt 
som förväntas av oss och hur vi ska handla i den specifika praktiken.  
Om den praktik vi rör oss i använder sig av skriftspråk eller symboler för att vidarebefordra, 
utveckla och bevara sina traditioner, så lär vi oss också tillsammans med andra dessa medel 
för förståelse.  
Gemensamt för oss människor är det att vi från tidig ålder söker kommunikation med 
varandra. Redan som spädbarn lär vi oss av varandra, och lär oss hur vi lär oss, genom 
kommunikation och tillhörighet i ett sammanhang.  

Kontext, verksamhet och mening  
I den verksamhet vi befinner oss skapas olika kontexter – sammanhang - som uppstår genom 
våra tankar och handlingar. Flera olika kontexter kan pågå samtidigt. T.ex. så finns den 
fysiska kontexten, den miljön vi befinner oss i. För musikstudenten kan det vara lektionssalen, 
eller övningsrummet. Det finns ett förväntat beteende inbakat i den miljön. Vi vet vad vi 
förväntar oss ska ske i dessa miljöer och därför agerar vi på ett visst invant sätt och skapar 
därigenom en kontext för denna miljö. Det beteende som finns i denna kontext -lektionssalen 
skulle inte gå att rakt av applicera på en annan kontext t.ex. i fikarummet.  
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Det finns också en historisk kontext som kan samexistera med den fysiska. Varför beter vi oss 
på ett visst sätt i lektionssalen? – jo det finns en tradition i undervisningen som vi fortfarande 
anammar och till viss del utgår ifrån.  
Det finns också en kommunikativ kontext- sättet vi talar till varandra på under lektionen eller 
hur vi vidarebefordrar vår kunskap, t.ex. genom notläsning.  
Utan förståelse eller kännedom om instrumentlektionens miljö, kommunikation och historik 
blir beteendet i den kontexten svårt att förstå. Säg att du är en ickemusicerande person som 
aldrig själv har haft en instrumentlektion och iakttar en dylik situation; situationen som pågår 
kan nog upplevas som märkligt och obegripligt. Den ickeinitierade skulle troligen inte förstå 
facktermer och andra situationsspecifika uttryck som t.ex. ”egalisera klangen” eller ”spela 
från knogarna”. Jag tror att man också skulle ha svårt att förstå lektionens förlopp, som ofta är 
så inarbetad att den inte behöver förklaras för dem som är vana vid den. Det finns också en 
skillnad mellan olika typer av musiklektioner. En instrumentallektion på Aa-linjen är 
säkerligen ganska olik en instrumentlektion på Kk-linjen. Olika historiska och kulturella 
förutsättningar råder, och det är också skillnad på fackterminologin som används.  
Om man följer Säljös resonemang och applicerar det på musikstudier, så är det som krävs för 
att man ska lära sig att öva att man befinner sig i den sociala praktik som musikundervisning 
utgör. Att man tränas tillsammans med andra i att förstå uttrycken och sammanhangen i 
undervisningen. En process som givetvis tar lång tid.  

 

Varför övar eleven? 
 

I en undersökning från 1995, ”Varför övar eleven?”, skrivet av Lars-Olov Carlson diskuteras 
olika anledningar till att elever i årskurs 3-6 som tar musiklektioner övar. I undersökningen 
deltog 51 elever vid Dottevikskolan i Arvika som besvarade en enkät med 10 färdigfor-
mulerade alternativ till varför man övar. Det fanns också plats för eleverna att själva fylla i ett 
alternativ, men ytterst få tog den möjligheten. Eleverna i Lars-Olovs undersökning fick 
rangordna de 4 påståenden som de bäst tyckte stämde in på deras övningsanledningar. De fick 
ranka alternativen med siffrorna 1-4, där 1 är den främsta anledningen till eget övande. 
Undersökningen visade att eleverna i åk. 3-6 angav som främsta orsak till sitt övande att de 
övar därför att det är: ”kul, spännande och intressant att spela”. Den andra mest 
förekommande anledningen var: ”att du själv vill det och vill bli bättre”. Som tredje mest 
frekvent valt alternativ återfanns: ”att dina föräldrar spelar, eller vill att du spelar”. 
Slutligen, som fjärde alternativ var det vanligaste svaret: ”att du vill spela eller sjunga med i 
orkestrar, körer, grupper, ensembler mm”.  
Jag bedömer att denna undersökning har ett flertal brister i resultatredovisning och även i 
undersökningsdelen och därför kan man inte dra allt för stora slutsatser från denna 
undersökning. Resultaten kompletteras med en hel del rena antaganden. Dock innehåller den 
en del intressanta resultat som berör liknande frågor som de som jag ställer. T.ex. så använder 
Carlson i sin enkät både begreppet öva och spela, dock utan någon särskiljning av begreppen. 
Han säger i sin diskussion att ”/…/jag tror att elever i den här åldern ser de båda uttrycken 
som symbiosa”. Det återfinns dock ingen grund för detta antagande i undersökningen. Carlson 
hävdar att hans undersökning visar att elever främst spelar för att de själva av olika 
anledningar vill, och att tryck utifrån på elevernas övande inte är så vanligt som han förut 
trodde. Han säger också att han missade att ta upp alternativet, jag övar för min lärare. Han 
tror att detta alternativ skulle ha kommit ganska högt upp i rankingen om det hade varit med.  
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Öva eller spela 

Några begrepp behöver klargöras innan jag går vidare med min undersökning. Många av mina 
informanter talar om att öva och att spela som skilda begrepp.  
 
När man övar, så tränar man på något specifikt. Man bryter ned en svårighet i delar och tränar 
på sin teknik genom särskilda övningar anpassade för sitt instrument eller genom de 
speltekniska svårigheter som finns i det material man har i uppgift att lära sig. Man kan öva 
på musikens form, memorera harmonik eller fokusera på sina fingerrörelser. 
 
Att spela innebär att man spelar sitt stycke, ofta rakt igenom, utan särskilt fokus på de 
svårigheter som stycket innehåller. Att spela kan innebära ett slags övande, om man istället 
för teknik fokuserar på uttryck, men oftast blir det motsatsen till övning eftersom man 
slappnar av från sitt analyserande, problemlösande tankesätt och bara spelar igenom 
musikstycken/låtar. Att öva innebär alltså aktiv träning och att spela handlar mer om att testa 
sina färdigheter. 
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Frågeställningar och preciserat syfte 
 

Syftet med min undersökning är att se om det är så att man lär sig öva sent i sin 
musikskolning. Om så är fallet vill jag också undersöka vilka bakomliggande orsaker ett sent 
övningsgenombrott har. Jag anser att det är viktigt att som lärare förstå orsaker till varför 
elevernas övning inte fungerar. En möjlighet att förstå detta är att undersöka hur och varför de 
mer drivna eleverna har lärt sig att öva. Genom att kartlägga den väg till lärande som de 
övningsmässigt framgångsrika eleverna har tagit, kan man kanske finna gemensamma 
nämnare som är viktiga att känna till för att kunna hjälpa de elever som ännu inte har hittat sin 
egen väg till förståelse och drivkraft. Jag ville också vidröra lärarens roll i lärandet och 
tidsaspekten i processen. Finns det någon ungefärlig ålder då de flesta börjar lära sig öva 
självständigt? Vilka vägar har de använt för att lära sig öva?  

Mina fyra frågeställningar blev därför: 

 

När lär man sig att öva? Vid vilken ålder och hur länge har man spelat sitt instrument? 

Hur lär man sig att öva och vilka orsaker finns det till att man lär sig? 

För vems skull lär man sig att öva? 

Vad måste man ha lärt sig för att kunna öva självständigt? 
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Metod 

Urval 

Jag valde att inkludera tolv musikhögskolestudenter på musikhögskolan Ingesund i min 
undersökning. Jag bedömde att det skulle fungera att ha informanter från samma utbildning, 
eftersom de flesta kommer till Ingesund från skilda orter i Sverige och därför ändå ger en viss 
spridning av bakgrund särskilt som jag antog att frågorna i huvudsak rör tiden innan deras 
musikhögskolestudier. 
Jag ställde upp tre kriterier för att kunna välja informanter. Jag ville ha lika många deltagare 
från första årskursen på musikhögskolans instrumentallärarprogram som deltagare ur sista 
årskursen för att om möjligt se om förhållningssättet till övning förändras under utbildningen. 
Dessutom tänkte jag att en fördelning mellan första och sista årskursen skulle ge en viss 
skillnad i ålder på informanterna. Vidare ville jag ha representanter från musikhögskolans 
jazzlinje (MLAa) och den klassiska linjen (MLKk) för att få informanter med olika traditioner 
i musikutövande och med olika tillvägagångssätt för sin övning. Jag beslutade mig också för 
att ha en jämn fördelning av män och kvinnor i undersökningsgruppen.  
Jag fick direkt ett bortfall på en informant ur första årskursen, som visade sig ha 
studieuppehåll, men i övrigt ville och kunde alla delta i arbetet. Jag bedömde då att elva 
informanter skulle vara tillräckligt för min undersökning – eftersom jag inte kunde hitta 
ytterligare en informant ur första årskursen som stämde in på kriterierna. 

 

Om min urvalsgrupp 

Vid intervjuerna visade det sig att samtliga av mina informanter har gemensamma nämnare i 
sin bakgrund. De befinner sig på antingen i början eller i slutet på sin musiklärarutbildning, 
men har en likartad väg fram till musikhögskolestudierna.  
Med få undantag har de börjat spela sina instrument under låg/mellanstadiet på kommunala 
musikskolor. Alla utom en har gått på musikgymnasier. Efter sin studentexamen har alla utom 
två deltagare gått vidare till en folkhögskola på en musiklinje. De två som inte gick på 
folkhögskola sökte direkt till lärarutbildningen på musikhögskolan. De nio informanter som 
gick på folkhögskola, sökte därefter till musikhögskolan där de befinner sig idag. Mina 
informanter är alltså personer som har lyckats genomföra en lång musikskolning och som 
under sina studier hela tiden har funnit motivation till fortsatta studier inom musiken. De 
representerar sålunda inte den genomsnittliga eleven vid en musikskola, utan tillhör de 
undantagselever som fortsätter på musikinstitutioner efter grundskolan. 

Datainsamlingsmetoder 
 

Efter samtal med min handledare beslutade jag mig för att använda mig av en strukturerad 
intervju med tio huvudfrågor och några underfrågor. Några av frågorna var relativt öppet 
formulerade och några var mer av enkätkaraktär. 

 Intervjufrågor 

1. Namn. Ålder. Kön. Inriktning. Instrument. 
2. Hur övar du? 
3. När började du öva på det här sättet? 
- Ålder? 
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- Antal år på ditt instrument? 
4. Fick du hjälp av någon att lära dig öva på det här sättet?  
5. Hur fick du hjälp att lära dig öva? 
6. Vem eller vad gjorde att du började öva så? 
- Kan du lista några tänkbara orsaker? 
7. För vems skull övade du? 
- Lärare, föräldrar, egen skull, för att imponera på någon, för att spela tillsammans 

med andra, för en kommande publik, Annan orsak? 

            7a. Var det någon skillnad på för vem du övade innan och efter att du lärt dig att öva? 

8. Har du upplevt någon skillnad i hur du övar innan och efter du lärde dig att öva? 
9. Vad tror du att man måste ha lärt sig för att kunna öva självständigt och 

målinriktat? 
10. Något du vill tillägga? 

 

Procedur 
 

När jag hade klargjort mina kriterier utgick jag ifrån skolans matrikel och letade efter 
informanter som motsvarade kriterierna ur första och fjärde årskursen. Eftersom jag själv gick 
i fjärde årskursen uteslöt jag där de studenter som jag känner väl, eftersom det fanns en risk 
att vi talat om ämnet tidigare och då skulle ha gemensamma referenser sedan förut till mina 
frågor.  
När jag hade tolv tänkbara informanter kontaktade jag dem genom e-post med en förfrågan 
om de ville medverka i mitt examensarbete, en kort beskrivning av mitt syfte, metod och 
bifogade intervjufrågor(se bilaga 1). Därefter fick de kontakta mig för att boka en tid för 
intervju under en tidsram på två veckor.  

Jag valde att genomföra intervjuerna enskilt med varje informant på en ostörd plats. Nio av 
intervjuerna ägde rum i lyssningsrummet på skolbiblioteket, en intervju i bibliotekets läsrum, 
samt en intervju i en avskild korridor. Jag spelade in alla intervjuerna digitalt i ett 
datorprogram med mikrofon, för att sedan transkribera dem. Efter transkriberingen fick var 
och en av informanterna en anonym bokstavsbeteckning och alla ljudfiler från intervjuerna 
raderades. 

Intervjuerna gick till så att jag bokade en tid med varje informant som sedan mötte mig på den 
avtalade platsen, oftast lyssningsrummet. Jag presenterade mig själv och mitt arbete och 
startade sen inspelningen vid första intervjufrågan. Jag avstod så mycket som möjligt från att 
följa upp frågorna utifrån deras svar utan ville istället låta informanterna tala ostört och 
berätta allt de kom att tänka på. Detta bidrog till att intervjuerna ibland blev sju minuter långa 
och ibland tjugofem minuter. Mitt syfte med att inte prata så mycket själv var att inte lägga 
ord i mun på mina informanter eftersom jag under de två provintervjuer jag gjorde, då jag 
prövade mina intervjufrågor på två vänner, upplevde att jag hade en ganska förutbestämd 
uppfattning om vad de skulle svara. 

Databearbetning och tillförlitlighet 
Databearbetningsmetoder.  

För att bearbeta mitt material från de elva intervjuerna har jag valt att bara ta med de frågor 
som uppenbart rör mina frågeställningar, samt den första frågan som rör namn, ålder 
inriktning och kön. När jag konstruerade min intervju så valde jag att ta med några frågor som 
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var avsedda att få informanterna att slappna av och enkelt komma in på rätt tankespår. Därför 
valde jag att som fråga nr 2 ha frågan om hur de övar idag. Tanken var att det då skulle vara 
lättare för informanterna att återkoppla bakåt i tiden, än om jag började direkt med frågan om 
hur gamla de var när de började öva på dagens sätt. Jag redogör därför för fråga två först i 
mitt resultatavsnitt, även om den inte har en direkt koppling till mina frågeställningar, för att 
ge en liten förståelse för hur informanternas dagliga övning i nuläget går till.  
Fråga 8 i intervjun: ”Har du upplevt någon skillnad i hur du övar innan och efter du lärde dig 
att öva?” upplevde jag vid sammanställningen som ovidkommande för mina frågeställningar.  

I sammanställningen av intervjusvaren har jag gått tillväga så att jag först redogör för var och 
ens svar på frågan, antingen som rena citat ur intervjun, eller som mina egna 
sammanfattningar av deras svar. Därefter kommer en mer kategoriserande redogörelse för 
svaren. I mina sammanställningar av olika kategorier har jag försökt se likheter mellan svaren 
och då slå ihop dem till olika grupper. 

Tillförlitlighet 
  
Gällande validitet så finns det ett problem med min undersökning i och med att 
undersökningen är utförd på min egen institution med studenter som delvis är mina 
medstudenter. Det kan innebära att jag förutsätter att mina informanter har samma 
referensramar som mig, och att jag därför inte har tydliggjort vad jag menar med de begrepp 
som jag använder i undersökningen. Detta har säkerligen påverkat mina tolkningar av deras 
svar, att jag förutsätter att min tolkning av deras utsagor utgår från en gemensam 
begreppsförståelse.  
 
Under intervjuernas gång upplevde jag ibland att informanterna inte riktigt svarade på 
frågorna på det sätt som var min intention. Det kan bero på att mina formuleringar byggde på 
en förväntad gemensam referensgrund som inte fanns, eller att informanterna associerade 
frågorna till tidigare frågor på ett sätt som jag inte hade förväntat mig. Ofta svarade de i 
förväg på nästa fråga, genom att direkt associera vidare i sina svar. Ett exempel på det var 
andra frågan, hur övar du? där de ofta gick vidare direkt till att berätta hur detta skiljde sig 
från tidigare övningsätt.  Hade jag avbrutit mina informanter, eller i högre utsträckning ställt 
om frågan för att få fram ”rätt svar”, anser jag att jag hade styrt intervjusvaren för hårt, och 
frångått min intention att låta informanterna tala fritt. Då hade jag antagligen också missat fler 
vinklingar på mina frågor som informanterna erbjöd, och fått ett mer förutsägbart resultat som 
utgår från mina uppfattningar istället för informanternas. Slutligen vill jag alltså hävda att jag 
kunde ha formulerat frågorna mer utifrån en fördefinierad begreppsram, som skulle ha 
bidragit till en mer träffsäker tolkning av resultaten, men att jag inte kunde ha styrt intervjun 
mer än vad jag gjorde för att få ett trovärdigt resultat.  
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Resultat 
 

Repetition av mina frågeställningar: 

1. När lär man sig att öva? Vid vilken ålder och hur länge har man spelat sitt instrument? 
2. Hur lär man sig att öva och vilka orsaker finns det till att man lär sig? 
3. För vems skull lär man sig att öva? 
4. Vad måste man ha lärt sig för att kunna öva självständigt? 

Angående bokstavsbeteckningarna på informanterna 

Jag har tilldelat mina informanter bokstavsbeteckningar utifrån i vilken ordning jag utförde 
intervjuerna. De är benämnda från A-K, där A är första intervjun och K följaktligen den sista. 
Jag anger ålder, inriktning, klass och kön. Jag gör så eftersom det möter mina ursprungliga 
urvalskriterier. Jag har garanterat intervjupersonerna anonymitet och anger därför inte deras 
namn. Jag uppger inte heller vilka instrument de spelar som huvudinstrument eller namn på de 
skolor där de har studerat. Detta eftersom jag anser att jag med instrument och skolnamn inte 
kan garantera deras anonymitet.  
Förkortningarna Kk och Aa står för studentens genreinriktning på musiklärarprogrammet. 
Alla studerar till instrumentallärare där Kk står för inriktning på klassisk musik medan Aa står 
för en inriktning på afroamerikansk musik (jazz och närbesläktade genrer). 

A: 25 år, M1, Kk, kvinna 
B: 26 år, M4, Aa, man 
C: 24 år, M4, Kk, man 
D: 23 år, M4, Kk, kvinna 
E: 22 år, M1, Kk, man 
F: 24 år, M1, Kk, man 
G: 22 år, M1, Aa, kvinna 
H: 22 år, M1, Aa, man 
I: 26 år, M4, Aa, kvinna 
J: 27 år, M4, Kk, kvinna 
K: 23 år, M4, Aa, man 

 

 

När lär man sig att öva? Vid vilken ålder och hur länge har man spelat sitt 
instrument? 

Resultat fråga 2: 
 Hur övar du idag?  

A: gör en uppvärmning i form av skalor och kadenser, sedan spelar hon ”läxan”. Hon övar 
med en metodisk medvetenhet om hon upplever att hon hinner. Då koncentrerar hon övningen 
av sina stycken till svåra ställen. Övar sen ensemblestycken med fokus på att ”gå framåt”. 
Hon övar även lite på andra genrer och på avspänning.  
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B: dagliga övningar som han har satt ihop själv utifrån de svårigheter som finns med det han 
gör. Koncept, rytmiseringar. Ger sig själv uppdrag att utföra. Arbetar mycket med form, 
teman och harmonier. Spelar ibland igenom sina låtar till inspelade bakgrunder/låtar. 

C: värmer upp fingrarna, spelar sen de stycken han håller på med. Upplever att han nog 
egentligen spelar för mycket, men försöker ändå att öva de ställen som inte fungerar separat 
och sedan öva på helheten.  

D: uppvärmning utantill, sen stycket med koncentration på de svåra ställena.  

E: övar skalor och sådant till uppvärmning, sedan stycken, uppdelade i olika partier. 

F: ”Jag är inte så mycket för det här att bestämma sig för att man ska stå tre timmar i ett 
övningsrum. /…/jag övar när det behövs för att sätta grejer. F ger intrycket av att inte öva 
regelbundet för övandets skull, utan övar målinriktat för att sätta en specifik stämma för en 
specifik situation. 

G: övar skalor över ackord på pianot, tränar in melodier. Övar ”på specifika saker”. 

H: övar när han har tid. Då övar han på koncept och olika moment. 

I: uppvärmning, teknik, låtar, improvisation. 

J: gör uppvärmning, skalor, jobbar väldigt mycket med att bryta ned svårigheter i stycken i 
olika rytmiseringar, arbetar med metronom. När hon övar på sitt bi-instrument blir det att 
memorera texter och röstövningar. 

K: övar medvetet, analyserar och memorerar vad han gör. Övar improvisation. Har han en 
teknisk begränsning övar han på den. 

Sammanfattning fråga 2 
Fem av de sex informanterna som går Kk-inriktning börjar varje dags övning med 
uppvärmning. Något liknande verkar inte förekomma i större utsträckning hos de Aa-
studerande, där bara I uppger att hon värmer upp.  
Samtliga, utom F, övar sedan svårigheter separat.  
B och H som går Aa talar om att de övar koncept. Koncept är en Aa-term som innebär att det 
finns ett särskilt element i musiken, t.ex. en motrytm, en skala, eller rytmisk figur som stycket 
byggs upp kring. Det är därför viktigt att behärska det koncept som återkommer i stycket.  
F uppger att han inte övar på sitt huvudinstrument varje dag ”för övningens skull”. Han övar 
om han har en särskild anledning att öva, och då övar han bara på det.  Han skiljer sig därför 
från de övriga som ger intrycket av att öva mer på rutin. 

Resultat fråga 3:  
När började du öva på det här sättet? Hur gammal var du, hur länge hade du spelat ditt 
instrument? 

A: ”Jag har spelat i åtta år ”(sen hon var 17 år, min uträkning) och kört/spelat i isolerade 
bitar”(metodiskt)sen hon började på sin andra folkhögskola för tre år sedan (när hon var 22 år, 
min uträkning). Innan dess gick hon på en annan folkhögskola på och då upplevde hon att hon 
inte var så effektiv.  

B: har spelat sen femte klass. Det är lite svårt att tolka när B anser att han lärde sig att öva 
utifrån hans svar. Men jag tror att han menar att han började öva målinriktat med en mer 
professionell inställning på folkhögskolan och att övningsmetoderna inte var så bra, men att 
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inställningen kom på folkhögskolan (han var 20 när han började på folkhögskolan enligt min 
uträkning). 

C: har övat på det här sättet han övar nu i några år, men det går lite i perioder hur han övar. 
Att vara metodiskt när han övar, öva långsamt och var hand för sig, det lärde han sig när han 
spelade piano som nioåring. Har övat mer ordentligt sen slutet på gymnasiet. På 
folkhögskolan började han öva separat på teknik och stycken - en idé hans lärare hade. Och 
han skilde mer på att spela och att öva med full koncentration på tekniken.  

D: på slutet av gymnasiet, då hade hon spelat i ca 15 år.  

E: började öva så här för tre år sedan, då hade han spelat i sex år.  

F: har alltid övat på orkesternoter, men började öva mer på solostycken och teknik när han 
gick i tvåan på gymnasiet (då var han 17år, enligt min uträkning). Då hade han spelat i 8 år.  

G: började öva mer metodiskt, mer inriktat på att utvecklas med sitt instrument när hon var 18 
år och gick på folkhögskola. 

H: har spelat sen han var 12 år, började öva på koncept och moment på folkhögskolan.  

I: när hon började på gymnasiet(16 år enligt min uträkning). 

J: började öva när hon började på folkhögskola(då var hon 20 år enligt min uträkning). Hon 
hade då spelat sitt instrument i 12 år. På folkhögskolan kom arbetssättet att metodiskt bryta 
ned svårigheter med rytmiseringar och arbete med luftflöde och teknik. J kan inte minnas att 
hon övade innan folkhögskolan, utan lärde sig stycken genom att spela dem gång på gång. 

K: har övat på det här sättet sen han började på musikhögskolan(för fyra år sedan). K uppger 
att han alltid har övat medvetet, men upplever att det är en annan sorts övning nu. Har spelat 
sitt nuvarande huvudinstrument sedan högstadiet, och spelar även ett bi-instrument sen 
mellanstadiet.  

Sammanfattning fråga 3  

När började du öva på det här sättet? 

Här har informanterna svarat på när de började öva mer metodiskt- eller på det sätt som de 
övar på idag. 
En klar majoritet, sju stycken, (A, B, C,E, G, H, J) började öva på sitt nuvarande sätt under sin 
folkhögskoleutbildning. 

Tre av de intervjuade (D, F och I)började öva på sitt nuvarande vis under gymnasietiden, de 
gick på musikgymnasier.  

En av de tillfrågade (K)uppger att han hittade formerna för sitt övande på musikhögskolan. 

Sammanfattning:  
Hur gammal var du då? 

Jag ställde frågan om hur gamla de var när de lärde sig att öva tillsammans med frågan hur 
länge de hade spelat. Detta förvirrade mina informanter som då koncentrerade sig på att räkna 
ut hur länge de har spelat sitt instrument. Av någon outgrundlig anledning ändrade jag inte 
sättet jag ställde frågan på under intervjuerna, och därför tvingas jag nöja mig med att 
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konstatera att: Mina informanter befann sig i slutet av tonåren eller i den tidiga 20-års åldern 
när de började lära sig att öva.  

Sammanfattning:  
Hur länge hade du spelat ditt instrument? 

Här skiljer sig uppgifterna ganska mycket åt, så därför har jag delat upp dem i olika spann. 
Två informanter hade spelat 5 och 6 år. Tre stycken sade att de hade spelat mellan 7-8 år på 
sitt instrument. Ytterligare tre hade spelat mellan 9-15 år, och de tre kvarstående personerna 
besvarade inte denna fråga.  

 

Hur lär man sig att öva och vilka orsaker finns det till att man lär sig? 
Resultat fråga 4: 

 Fick du hjälp av någon att lära dig öva på det här sättet? 

A: ”det metodiska fick jag hjälp av min andra lärare på folkhögskolan att göra /…/ att man var 
noga och så och inte bara spelade igenom. Sen start och stoppställen som jag ibland övar med 
när jag ska lära mig utantill, det fick jag lära mig av X på X-skolan.” 

B: fick ingen handledning i hur han skulle öva. Han gav sig själv uppdrag utifrån sin målbild 
och ren envishet. 

C: övningsmetodik kom han i kontakt med genom sin lärare på folkhögskolan, och genom att 
han av eget intresse har läst om det.  

D: ja, fick hjälp av sin lärare.  

E: ja, av sin lärare. 

F: fick teknikövningar och konsertstycken av sin lärare för att komma in på 
musikkonservatoriet i X, men nämner inget om hjälp med övningsmetodik eller att strukturera 
upp sin övning.   

G: fick hjälp med att finna metoder för övning genom ensembleämnet. Hon fick ofta 
exempelpapper med förslag på övningssätt för olika moment. Har deltagit i föreläsningar om 
övning på sin folkhögskola.  

H: kom in på det här övningssättet han använder nu genom sin lärare på folkhögskolan. De 
gjorde mest övningar på lektionerna. 

I: har fått hjälp successivt av sina lärare. 

J: fick hjälp av sin lärare på folkhögskolan. 

K: upplever att han har fått hjälp av både sin lärare på gymnasiet och sin lärare på 
musikhögskolan. Tycker att han har funnit på sitt sätt att öva själv. ”För jag har fått tips från 
lärare hur, eller kanske snarare: inte hur jag övar utan vad jag ska öva på har jag kommit fram 
till själv.” ”det är liksom en tankegång som går i huvudet hela tiden när man utvecklas tycker 
jag. Eller, man märker inte när man utvecklas, men det är genom att man tänker och 
analyserar hela tiden som det sker”.  
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Sammanfattning fråga 4 

Fick du hjälp av någon för att lära dig att öva? 

 Här har samtliga informanter utan en svarat att de har fått hjälp av en eller flera lärare någon 
gång under sin studietid att lära sig att öva. Det är den lärare de hade när övningen började 
fungera - alltså oftast läraren från folkhögskolan som har hjälpt dem. Generellt sett i denna 
undersökning så upplever informanterna att de har fått hjälp att hitta formerna för sitt övande 
genom den undervisning de har fått på lektionerna. C har dessutom på egen hand sökt 
metoder genom litteratur och G har även fått hjälp genom att gå på föreläsningar om 
övningsteknik. B uppger att han inte tycker sig ha fått hjälp i någon större utsträckning och 
svarar därför nej på frågan.  

Resultat fråga 5: 

Hur fick du hjälp att lära dig öva? 

A: ”Jag tror att det handlar om att man, man hjälper ju eleven att bli sin egen lärare på ett sätt” 
A tycker att hennes lärande har skett genom att läraren har hjälpt henne kartlägga sina ovanor 
och påminna om dem. Att hon har blivit hjälpt att se mer självständigt på sitt spel och övande. 
Från ett utifrånperspektiv.  

D: hennes lärare visade tekniker för att öva på olika svårigheter. 

E: läraren hade en klar bild av hur man skulle öva. Så han gick igenom det noggrant med E 
varje lektion. De övade på att öva tillsammans på lektionen.  

F: ”undervisningen för min lärare blev helt annorlunda också. För han var även lärare på 
musikkonservatoriet. /…/de som inte hade bestämt sig för att satsa, med dem spelar han sånt 
som är roligt. Har man sen bestämt sig för att satsa, då får man stå ut med att köra 
teknikövningar. Så det var nästan som två olika lärare.” 

G: genom olika lärare i ämnena gehör och ensemble och genom föreläsningar om övning. 

H: se fråga 4. 

I: på lektioner har I och hennes lärare gått igenom hur man kan öva. 

J: fick övningar och metoder för att förbättra sin övning. 

K: har fått tips från lärare. 

Sammanfattning fråga 5 

Hur fick du hjälp att lära dig öva? 

Här har informanterna valt att fokusera lite olika på min fråga. A svarar att hon fick hjälp 
genom att hennes eget spelbeteende blev tydligt för henne. De övriga räknar mest hjälpen som 
rena teknikövningar antingen i det aktuella stycket de spelade eller separat övning av 
specifika instrumenttekniker. Några hade en lärare med en favoritmetod för övning som lärdes 
ut till eleven och som ibland kunde upplevas som en obligatorisk metod för undervisningen. B 
upplever inte att han har fått hjälp och C sökte själv information om övningsmetoder. 
 
Resultat fråga 6:  

Vem eller vad gjorde att du började öva såhär? Kan du komma på några orsaker? 
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A: blev tvungen att lära sig en snabbare instuderingsmetod eftersom hon på den nya skolan 
förväntades spela i ensembler och blev därigenom tvungen att vara mer tidseffektiv. 
Dessutom upplevde hon att hon fick ont av att spela på sitt gamla sätt, och fick själv ett 
intresse för att förändra sin övning.  

B: ”Jag ville ju in på musikhögskolan… och jag förstod liksom att det var skithård 
konkurrens”. B har drivits mycket på sin egen envishet och för att bevisa för omvärlden att 
han kan spela, det har varit hans stora drivkraft. För att bli så bra som han kan. 

C: det gick upp för honom att det fanns bättre och sämre sätt att öva på, och att det är upp till 
honom själv att se till att öva på det bättre sätten. Han ville bli så effektiv som möjligt, lite 
driven av tävlingsinstinkt ville han se hur bra han kunde bli. För att kunna söka vidare. 

D: ville komma in på musikhögskolan, det gjorde att hon var tvungen att öva mer metodiskt 
och målinriktat.  

E: läraren var väldigt sträng och blev väldigt arg om man inte gjorde som han. E tyckte att det 
ändå var inspirerande att spela för den läraren, som själv var väldigt duktig. Hans metod 
kändes som en framgångsmetod.  

F: ville komma in på ett musikkonservatorium. 

G: fick ett intresse för övning när hon gick på folkhögskola. Innan dess hade hon inte övat 
utan mer härmat och spelat. På folkhögskolan fanns det en kultur där alla studenter övade och 
det fick henne att också vilja öva. Hon bytte även genre till jazz och kände ett behov av att 
betrakta sig som en musiker istället för artist. ”Som på ett instrument så behövde jag öva på 
specifika saker och göra det regelbundet för att komma vidare liksom”. Hon hade tidigare 
upplevt att hon var bra nog utan att öva, men nu fick hon behov av att utmana sig vidare och 
utvecklas som musiker.  

H: ville öva mer långsiktigt, inte för att klara av nästa musikstycke, utan för att förbättras som 
instrumentalist. ”försökte höja nivån överallt”. 

I: innan I började på gymnasiet spelade och övade hon på piano. När hon började ta lektioner 
på sitt nuvarande huvudinstrument kom övandet successivt. Först spelade hon mest själv, 
härmade andra musiker och memorerade låtar och körstycken. Hon kom till insikt genom sina 
lärare att hon kunde lära sig låta som sina förebilder genom att öva specifikt med sitt 
instrument. 

J: insåg att hon lärde sig grundligare och bättre genom att öva fokuserat och metodiskt. Det 
gav henne en tillfredställelse i sin övning och märkte att hon blev bättre. Det blev mer 
varierande att öva, eftersom hon fick olika sätt att öva på- det blev roligt. 

K: har alltid haft en stark vilja att utvecklas. Har inspirerats av förebilder i kända 
instrumentalister som han har försökt att efterlikna. Har känt att han inte är nöjd med sitt spel 
förrän han låter så som det han vill uppnå. ”Jag vill kunna bestämma hur jag ska låta”. 
”Jamen, det är ett analyserande som har lett mig framåt. Och det är viljan att komma framåt 
som driver mig att komma på de där sätten tror jag”.  

Sammanfattning fråga 6 

Vem eller vad gjorde att du började öva såhär? Kan du komma på några orsaker? 
Här kan vi se att en majoritet började öva därför att de hade fått ett mål. Målet är i dessa fall 
oftast att komma in på en högre musikutbildning, eller att utvecklas som instrumentalist.  
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B, C, D och F uppger sökning till andra skolor som sin främsta orsak till att övandet tog fart. 
A, G, H och K hade som mål att på olika sätt förbättra sina färdigheter som instrumentalister. 
G och I upplevde att de skolades in i en övningsrutin på sin utbildning. J började uppleva 
fördelar med att öva, hon utvecklades och började uppskatta övningen och E såg upp till sin 
skickliga men stränga lärare som han inte ville förarga genom att inte öva. A, C och J uppger 
också att de upptäckte att det fanns bättre och sämre övningsmetoder och blev intresserade av 
att öva på det” bästa sättet”.  
Intressant att notera är också det att de flesta av mina informanter har tagit sig igenom en stor 
del av sin utbildning genom att ”bara” spela igenom sina stycken tills de är inlärda i sin 
helhet. De informanter som går Aa-inriktningen uppger att de som en viktig del av sin tidiga 
övning har härmat andra musiker. Detta har gett dem inspiration att fortsätta spela och 
utvecklas. Informanter med Kk-inriktning har inte uppgett något liknande fenomen i sin 
övningshistoria.  

 

För vems skull lär man sig att öva? 

Resultat fråga 7: 
Upplevde du att du övade för någons skull? För lärare, föräldrar, egen skull, för att imponera 
på någon, för att spela tillsammans med andra, för en kommande publik, Annan orsak? 

A: ”Det som fungerar bäst. Det är ju om jag har något att se fram emot, om jag ska spela upp 
vid något tillfälle. Eller, liksom spela med folk. Det där med att man ska öva för sin lärares 
skull, det fungerar inte så bra för mig tyvärr.” ”jag måste nog ha en deadline. Då inser jag ju 
att jag måste kunna det då”.  

B: övade mycket för gruppen. Både för det sociala, att få vara med och för att inte ”sabba” för 
t.ex. orkestern. Han upplevde att han hade ett ansvar att lyckas med sin del, och arbetade 
utifrån det. 

C: C:s familj är musiker, men han har aldrig upplevt något krav på att spela. Han övade 
mycket för att ta sig vidare, för att komma in på folkhögskola. Och för sin egen skull, för att 
det var roligt och för att han ville bli bättre.  

D: har spelat sen hon var så liten att övning är en naturlig del av vardagen. I början var det 
mycket för mammans och lärarens skull, de var de som styrde övning och spelandet och det 
var bara självklart. 

E: övade för sin lärare, och för att imponera på omgivningen. 

F: ”jag ville sätta dom(låtarna i orkestern) på andra repet. Så det var ju för min skull, för att 
jag inte skulle behöva spela fel på rep. /…/så det var mer för att inte slösa tid på repen också.” 
 

G: när hon har svackor och inte drivs av egen lust, då övar hon för lärarens skull. För att 
slippa obehag på lektionen. Övar också för att bli betraktad som en seriös musiker och inte 
”hon som står längst fram och sjunger”. 

H: under gymnasietiden och åren på folkhögskola övade han för sina lärare ”då övade jag för 
att göra min lärare glad”. Ville uppfylla de krav han upplevde att han hade på sig. På 
gymnasiet kändes det positivt, men på inte folkhögskolan ”det tog nog lite död på glädjen.” 

I: ”Ja”. 
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J: har alltid känt ett stöd från sin familj, de har stöttat henne utan att ställa krav och 
uppmuntrat henne till att spela. Upplever att hon alltid har haft en inre drivkraft att spela som 
växt genom familjens positiva stöttning. Spelade för sin skull, men fick en positiv kick att 
fortsätta genom familjens stöd. Drev sig själv igenom problem och nervositet tack vare en 
positiv känsla kring att spela.  

K: spelade lite för sina föräldrars skull när han var liten och spelade då de instrument som nu 
är hans bi-instrument. Sen när han började spela sitt nuvarande huvudinstrument så väcktes 
hans eget intresse för musik. ”sen den dagen jag började spela X har jag alltid haft ett eget 
intresse av att spela”.  På gymnasiet övade han in mycket hårdrockssolon.” Så där var det väl 
så att man ville lära sig sånt som andra tyckte, för att få någon slags status där”.  

Sammanfattning fråga 7 

Upplevde du att du övade för någons skull? För lärare, föräldrar, egen skull, för att imponera 
på någon, för att spela tillsammans med andra, för en kommande publik, Annan orsak? 
Här har intervjuobjekten svarat med flera alternativ. Tre av de tillfrågade, A, B och F har 
upplevt att de övat för andra, för att kunna spela tillsammans med andra i orkester eller 
kammarmusiksammanhang.  
D, E, G och H har övat för sin lärares skull av olika orsaker.  
K, och D har även övat för sina föräldrars skull.  
K, G och E upplever att de har övat för att få status hos andra eller för att bli betraktade som 
seriösa musiker.  
C och J har även svarat att de övat för sin egen skull- och för sina egna mål. 
A uppger också att hon övar bäst inför ett ”verkligt” mål, såsom en konsert. 

Resultat fråga 7 A: 

Har du upplevt någon skillnad i för vems skull du övar innan och efter du lärde dig att öva? 

A: ”Ett tag när jag gick på X-skolan, övade jag för att det förväntades av mig, men det var ju 
också konserterna som gjorde att jag var tvungen. Men det var inte saker som jag hade valt 
själv, så det var lite negativt på ett sätt.” ”Innan (jag lärde mig öva) övade jag väldigt mycket 
för att jag ville, nästan inte alls för att jag var tvungen, utan för att jag ville.” 
 

B: ”innan jag lärde mig att öva så var det nog att jag ville vara med och spela. För det var en 
kul social grej också, det var jätteroligt. Att spela med en stor orkester och alla band som man 
var med i. /…/det främjade målen att jag ville vara med i gänget, jag ville vara med i 
orkestern liksom.” Nu övar han för att vara en förebild för sina elever. 
C: nej. 

D: nu övar hon för att spela fint på konserter och för att kunna lära ut till sina elever, för att 
hålla igång sitt eget spel.  

E: när han hade lärt sig att öva blev det mer för sin egen skull han övade. Och för att han nu 
fann nöje i sitt övande. Och för att han själv ville bli bättre.  

F: ”alltså, när jag började öva på (solo)konserterna så var det ju för att komma in på skolan. 
/…/då var det ju inte bara det att man skulle spela rätt, utan det blev en helt annan klass 
liksom. Så då blev det ju för den anledningen som jag övade. Så det märktes ju skillnad på en 
gång.” 

G: upplever att det nu kan vara svårare att själv finna motivation för sitt övande. Att känna att 
man övar för sin egen skull. Detta eftersom hon tidigare bara övade inför ett konkret mål, att 
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lära sig en låt för en spelning medan nu är målet mer abstrakt- att öva för att bli bättre. Övar 
nuförtiden mer för att det förväntas av henne medan förut så musicerade hon för att det var 
roligt och för att hon kände sig bra på det.  

H: nu upplever H att han övar för sin egen skull, för att själv bli bättre. Övningen i sig är inte 
längre målet. Han övar som ett komplement till sitt ensemblespel, förut var det mer tvärt om.  

I: innan hon lärde sig att öva var det mycket för sin egen skull, för att det var kul. Sen har det 
med tiden blivit mer för prestationen. För att det förväntas på musikgymnasium och 
musikhögskolor. Nu övar hon fortfarande lite för sin lärare, men också för sig själv och för att 
kunna undervisa sina egna elever. 

J: nu övar J mycket för att det är roligt och för sina elever. ”Att man tar sig upp till en viss 
nivå, så att dom kan höra vad man kan göra med instrumentet. Och hur bra de också kan bli.” 
Tänker lite på prestation inför kollegor också, vill hålla en bra nivå för dem. 

K: när K började spela jazz släppte lusten att efterlikna andra. Han började öva för att hitta sitt 
eget sound. Huvudsaken blev att hitta sin egen röst i musiken. 

Sammanfattning fråga 7A 

Har du upplevt någon skillnad i för vems skull du övar innan och efter du lärde dig att öva? 
Här har återigen informanterna svarat med flera alternativ. 
A, G och I uppger att de förr övade mer p.g.a. att de tyckte att det var roligt och nu för att det 
förväntas av dem.  
B, D, I och J, som alla går i M4, övar nu mycket för sina elever och framtida kollegor, för att 
vara en god förebild.  
E, H, J och K säger att deras övning nu är mer för deras egen skull, för att de tycker att det är 
roligt. 
 C upplever ingen skillnad.  
A, B, F och H uppger i intervjun att de till en början övade mycket för sociala sammanhang, 
för att vara med i en orkester eller annan ensemble. 

Vad måste man ha lärt sig för att kunna öva självständigt? 

Resultat fråga 9: 

Vad tror du att det är man måste ha lärt sig för att kunna öva självständigt och målinriktat? 

A: ”det är väl så att man ska ha redskap, en ryggsäck med redskap. Så att man vet vad man 
gör lite /…/ man måste ha lite problem för att vilja, för att vilja skaffa sig de redskapen. Man 
måste ha upplevt att det är något problem med ens förra övningssätt. Det räcker inte med att 
säga att det här kommer inte att hålla. Man måste märka det själv.” 
B: ”man måste vara fast besluten om någonting och vara tillräckligt inspirerad. Att tro på det 
man gör” ”Jag tror att det är bra med en mentor också. /…/ Nån som man litar på alltså, då 
sätter man igång och tar tag i det. Ja en mentor, en inspirationskälla”. 

C: man måste ha lärt sig att lyssna aktivt på sitt spel, ha självdisciplin till att öva på det som är 
tråkigt, lära sig se sammanhangen med det man har lärt sig tidigare och det man ska öva nu. 
Kunna plocka ur sin egen tekniska/musikaliska kunskapsbank. Man måste kunna sätta mål för 
sin övning. 

D: man måste ha något mål för sitt övande, och därigenom drivas av egen motivation att 
uppnå målet.  
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E: hävdar att det tar ett tag att lära sig. Först måste man lära sig att behärska instrumentet. 
Först då kan man bli friare och öva mer ingående, när instrumentet i sig inte är ett hinder. 
Man måste nog ha spelat i några år innan man kan lära sig att öva ordentligt. 

F: menar att det beror på sammanhang. Vad man spelar och hur man spelar. I hans eget fall 
tvingades han att öva beroende på att han hördes i orkestern som ensam i sin stämma. 
Tidigare nämnde han att han lärde sig ställa realistiska men motiverande krav på sig själv i sin 
övning.   

G: man måste ha uppnått en viss nivå på sitt instrument. Man måste ha lärt sig om musiken 
man utför. Måste ha accepterat hur man låter. ”sen måste man ha kommit ganska långt som 
person också för att ha den disciplinen.” ”När man har kommit på en högre nivå så vet man ju 
ändå vart man vill någonstans, även om man inte kan göra det själv så vet man vart man vill. 
Det är nog svårt när man inte vet, när man inte vet vad man ska öva på”. 

H: ”man måste ha lärt sig att vara fokuserad när man övar. /…/ så det tar väl ett tag att lära sig 
fokusera på övning”. ”Man måste också få tydliga instruktioner för vad man ska öva på, och 
få veta varför man ska göra det.”  

I: säger att man måste ha glädje och motivation för det man gör. ”man måste vara väldigt 
sugen på att vilja bli bättre”.  

J: tror att man måste kommit en bit musikaliskt för att förstå varför man övar och för att 
kunna uppleva njutningen med övning. Det tekniska kommer ju med övningen, men det 
musikaliska, örat, måste vara utvecklat. Anser också att man måste utvecklats som person så 
att man kan förstå meningen med att öva, att kunna föreställa sig resultatet man vill uppnå.  

K: tror att man måste ha ”en massa år av att spela vanligt”. Man måste ha kommit underfund 
med vad man själv vill uppnå, fått en insikt om vad det egna målet är med att spela och öva. 
Man måste också ha uppnått en viss grundnivå, men exakt vad man måste ha lärt sig tror han 
är olika från person till person. 

Sammanfattning fråga 9 

 Vad måste man ha lärt sig för att kunna öva självständigt? 

Här har jag delat in informanternas svar i olika kategorier: 

Personlig utveckling 

A, B, C, G, H och J talar om nödvändigheten av en viss personlig utvecklingsnivå för att lära 
sig öva. Man måste ha utvecklat förmågan att ha självdisciplin – att öva fast det ibland är 
tråkigt och inte verkar ge omedelbara resultat. H tycker att förmågan att fokusera är viktig, 
något som hänger ihop med självdisciplin. B nämner beslutsamhet som en viktig ingrediens, 
något som jag tolkar som sammanhörande med egen drivkraft och även målbildning. F talar 
om en viss självinsikt kring sina kunskaper och möjligheter, att det är viktigt att bara ställa 
krav som man själv kan klara av. 

Motiverande mål 

Informanterna C, D, G, J och K talar speciellt om vikten av att finna ett mål med sitt spelande 
som en förutsättning till att vilja gå vidare och förkovra sig mer genom sitt övande. Det var ju 
också genom lockande mål som många av informanterna uppgav att de själva fann 
motivationen till att lära sig öva.  
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Musikalisk/Instrumental utveckling 

E, G och K nämner att de anser det var viktigt att man har spelat ett tag och börjat behärska 
sitt instrument. De anser att de tekniska svårigheterna med ett instrument till en början 
försvårar övningen eftersom mycket tid går åt till att hantera själva instrumentet och att 
övningen av musiken då blir lidande. J talar om musikalisk mognad. Att man vet vad man vill 
uppnå inte bara speltekniskt utan också har en insikt i hur man vill utforma det musikaliska 
och att man har med sig kunskap om musik. 

Metoder för övning och insikt om sina kunskaper 

A och C är inne på ett liknande spår som ovanstående, då de talar om redskap för övning och 
att kunna koppla sina befintliga kunskaper till nya övningar. A fokuserar dock mer på metoder 
för övning och C talar om insikten kring hur det man redan behärskar kan anpassas till nya 
situationer. 

Glädje och inspiration 

I säger att det är viktigt att känna glädje kopplat till sin motivation. Där finns det vissa 
paralleller till B:s tal om beslutsamhet parat med inspiration. Enligt I måste man uppleva 
något positivt och lustfyllt kring sin övning och sina mål. På ett liknande sätt talar B om 
inspiration. 

 

Resultat fråga 10: 

Något mer du vill tillägga? 

A: tycker att det är svårt att säga hur man övar, eftersom man hela tiden ändrar övningssätt. 
”det är ju inte alltid som det är konstant”. Tycker att det är bra att öva fokuserat, och att det 
finns många saker man aldrig övar på som t.ex. att memorera saker. 

B: hade önskat att man hade fått mer konkreta råd om övning genom sina studier. B säger att 
antalet timmar man har övat utan att veta vad man övat på/för är för stort. ”Så många timmar 
som man lade, men som man i efterhand har funderat på när man har lektioner här, att undrar 
hur mycket som gick in egentligen”. 

C: anser att det är viktigt att läraren är noggrann med att tala om vad och hur eleven ska öva 
på, särkilt i början av utbildningen, eftersom man då inte vet vad man ska göra. 

D: tycker att det är viktigt att både läraren och eleven kan svara på varför man spelar. 

E: tycker att det är viktigt att man har roligt, för då lär man sig bäst. Han säger att när man 
kommer igång med sin övning och kommer underfund med den, så får man också resultat 
spelmässigt. Han säger att lära sig öva är en ständigt pågående process. ”jag tror att det måste 
man nog öva på hela tiden, öva på att bli en bättre övare”. 

F: har inget han vill tillägga. 

G: säger att det är viktigt att hitta en bra balans mellan sin egen motivation och kraven utifrån. 
Man måste vara noga med att inte spela för mycket för andras skull. G säger också att det är 
viktigt att acceptera att övandet inte alltid låter bra. ”Men det är nog viktigt, att man tillåter sig 
själv, att låta fult när man övar”. 

H: säger att man inte bara kan öva, man måste trivas med att spela också. ”jag har kommit på 
på senare tid att för min del funkar det inte att bara öva och inte spela i ensemble och inte 
trivas med det man gör” Han säger också att numer är inte övandet lika viktigt för honom, 
förut var det en livsviktig förutsättning för att kunna spela, men nu kan han spela utan så 
mycket övning. 
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I: har inget att tillägga. 

J: vill säga att spela också är en slags övning, eftersom det kräver mycket större fokus för att 
lyckas spela igenom stycken än att öva separat på olika delar.  

K: ”det är ett livsprojekt att lära sig spela/…/ när man har tråkigt i livet kommer det kunna 
vara en räddning att spela lite. Och öva, och fortsätta utvecklas hela livet om man vill det”. 

Sammanfattning fråga 10 
Något mer du vill tillägga? 

Informanterna har här fått tala helt fritt och komplettera intervjun efter eget tycke. 

Man kan se att flera informanter talar om att övandet är en process som inte tycks ha något 
slut. K, E och A påpekar detta med lite olika inriktningar. 

B och C tycker att det är viktigt att läraren ger tydliga instruktioner redan från början kring 
hur man ska öva, eftersom det inte är en kunskap som man automatiskt har med sig till 
spellektionerna. 

J pekar på att spelandet också kan vara ett slags övande eftersom det kräver större fokus. 

G talar om vikten av att acceptera att övande inte alltid låter bra, och att man måste balansera 
de krav omgivningen ställer mot sin egen personliga motivation. 

E och H är inne lite på samma spår när de talar om att övning och spelande måste vara 
lustfyllt och roligt för att det ska gå bra, eller att det blir roligt när det går bra. 
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Diskussion 

När lär man sig att öva, vid vilken ålder och hur länge har man spelat sitt 
instrument? 

Min undersökning visade att samtliga informanter befann sig i sena tonåren eller tidiga 
tjugoårsåldern när de upplevde att de lärde sig att öva. Detta måste man betrakta som ett 
ganska sent genombrott, med tanke på att de hade spelat sina instrument sen mellanstadiet 
eller tidigare. Undersökningen bekräftar sålunda min tidigare erfarenhet kring att övandet 
börjar fungera först efter många år som musikstuderande. De som hade spelat kortast tid hade 
då spelat i fem år, och den som spelat längst i femton. Hur tidigt man börjar spela sitt 
instrument verkar enligt denna begränsade undersökning inte ha någon inverkan på när man 
lär sig att öva.  

 

Hur lär man sig att öva och vilka orsaker finns det till att man lär sig? 

Undersökningen visade att tio av elva informanter upplever att de har fått hjälp av sina 
respektive lärare i processen att lära sig öva. Den lärare som de uppgav har varit till störst 
hjälp i deras lärande i övning är den pedagog de spelade för vid tiden för sitt 
”övningsgenombrott” det vill säga den lärare de spelade för på musikgymnasiet, 
folkhögskolan eller musikhögskolan. Min undersökning bekräftar att läraren är viktig för de 
musikstuderande när de finner sin väg till ett bra övande. Här fick jag fram en intressant 
motsägelse kring min hypotes att informanterna inte skulle ha fått tillräckligt med hjälp att 
öva av sina lärare. Nästan samtliga uppgav att de hade fått hjälp av sina lärare med att finna 
metoder, men samtidigt framkom det bland några svar i fråga tio, att många skulle ha önskat 
tydligare instruktioner för sin övning i tidig ålder. Kanske är det så att den hjälp man behöver 
med övandet när man har kommit upp till en högre nivå är tillräcklig, men att hjälpen i de 
initiala stadierna av övningen inte är tillräckligt utformad efter en nybörjares behov? 
Kanhända förutsätter lärarna i tidig ålder att eleverna förstår vad övning handlar om, eftersom 
det är så självklart för dem själva vad övandet i början innebär?  
I intervjuerna kom det fram att vägen till ett framgångsrikt övande handlar om att hjälpa 
studenterna att bryta ned sina svårigheter i musikstyckena, att lära dem tänka mer metodiskt i 
sitt övande. Många sade också att de hade haft hjälp av olika etyder eller tekniska övningar 
för att bemästra svårigheterna med det specifika instrumentet.  
Här passar Säljös resonemang om sociokulturellt lärande(2005)in väl. Studenterna lär genom 
att deras lärare tillsammans med dem visar på metoder och tankesätt som överförs genom 
kommunikation, social praktik och tradition. 
De främsta orsakerna till att studenterna började ändra sina övningsmetoder och söka mer 
framgångsrika metoder var att de hade fått nya mål med sitt spelande. De strävade mot en 
musikalisk/instrumentell utveckling eller övade mer intensivt och metodiskt för att komma in 
på en högre musikutbildning. Genomgående var det ett ökat behov av effektiv övning, av 
olika orsaker, som fick dem att vilja utveckla sin övning.  
Jag upptäckte i min undersökning att innebörden i begreppet övning tycks justera sig genom 
övningsinlärningsprocessen. Flera informanter berättar i intervjuerna att sättet de övade på 
”innan de lärde sig att öva” bestod av att spela stycken/låtar i sin helhet tills de kunde dem. 
Detta var för dem, vid den tidpunkten, sättet de övade på, och det gav dem inga större 
problem- utan ledde dem relativt framgångsrikt framåt i utbildningen. Problemet med det 
övningssättet uppstod först när deras mål förändrades, eller situationen krävde att de 
förändrade sin inlärningsmetod. Går utvecklingen i övningsprocessen från ett holistiskt 
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inlärningssätt till ett atomiskt? Detta har jag inte underlag för att svara på i min undersökning, 
och inte heller ryms det i min frågeställning, men det vore intressant att undersöka vidare.  

 

 

För vems skull lär man sig att öva? 

Informanterna uppgav att de tidigare i sin övningshistoria hade haft anledning att öva för 
andras skull, för läraren, föräldrar, för att få vara med i ett socialt musikaliskt sammanhang 
eller för att uppnå en status hos andra med sitt spel. De upplevde att detta hade förändrats ju 
längre de kommit i sin utbildning och att de i nuläget övade mer för sin egen personliga skull, 
eller för att vara en inspiration för sina elever. Några uppgav också att de förut övat mer för 
sitt eget nöjes skull, men nu mer för att det sammanhang de befinner sig idag kräver eller 
förväntar sig att man övar. Man kan se vissa paralleller i mina informanters orsaker till att de 
övade med de mellanstadieelever som deltog i Carlsons enkät 1995. I början av sina 
musikstudier övade informanterna för att det var roligt, för föräldrarnas skull eller för att få 
delta i det sociala spelandet i en grupp eller orkester. Det var också de anledningar som 
barnen i Carlsons arbete angav oftast. Man kan se i mitt arbete att motivationen till att öva 
förändras genom resans gång. Det verkar alltså som att man i början av sin övningsinlärning 
är mer påverkad av influenser utifrån för sin övning, och senare i processen övar för sin egen 
utvecklings skull. 
Jag tycker att man hos mina informanter kan urskilja de olika orienteringar för motivation för 
lärande som Gibbs, Taylor och Morgan(1989)beskriver. Tydligast är den inre akademiska 
orienteringen, där studenterna studerar ett ämne för ämnets skull och vill ta sina kunskaper till 
nästa nivå. Några av informanterna hade börjat öva för framtida elever, och det kan tyda på en 
inre yrkesinriktad motivation. Man kan även bland några informanter se drag av en personlig 
yttre orientering, där man vill bevisa att man kan. 

 

Vad måste man ha lärt sig för att kunna öva självständigt och målinriktat? 

Här visar min undersökning att det finns varierande uppfattningar om vad man måste ha lärt 
sig för att kunna öva. Sex informanter talar om en personlig mognad, att man måste ha lärt sig 
självdisciplin, fokusering, beslutsamhet och målbildning. En annan grupp på fem informanter 
nämner att de anser det viktigt att man har lyckats hitta ett mål som är tillräckligt motiverande 
för att man själv ska vilja uppnå en högre nivå i sitt spelande. Ytterligare en grupp av fyra 
intervjuade anser att det mest betydande för att kunna öva självständigt är att man har spelat 
så länge att bemästrandet av instrumentet inte längre utgör ett hinder för övandet och 
spelandet. De säger att man också måste ha funnit en musikalisk vision, eller ett ideal, som 
man kan sträva efter i sitt övande. Och att man måste ha omfattande kunskaper kring och om 
musiken man utför. En annan grupp med två av mina informanter tycker att det är viktigt att 
ha bra metoder för sitt övande och en insikt om vad man redan kan, så att man kan applicera 
sina befintliga kunskaper på övandet av nya moment. Den sista gruppen bestående av två 
informanter säger att man måste uppleva glädje i sitt spel, och hitta inspiration antingen från 
en lärare, en musikalisk förebild eller i sitt eget musicerande.  
Det var glädjande att se att informanterna hade en bredare uppfattning om vilka förmågor man 
måste ha utvecklat eller vilka kvaliteter man bör ha med i sitt övande än de som min hypotes 
utgick ifrån. Min hypotes som utgick mycket från att självdisciplin och tålamod var viktigt, 
fick ett visst stöd i undersökningen, men det visade sig att informanterna också hade andra 
aspekter på vad man måste ha lärt sig. Det var intressant att många fokuserade på att man 
måste kunna hantera sitt instrument tämligen väl för att kunna öva. Om detta stämmer, så kan 
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det vara en del i förklaringen till att det tar så lång tid att lära sig att öva. Att bilda sig en egen 
uppfattning om vad man vill åstadkomma med sitt instrument och sin teknik, är ju också 
något som kräver en personlig mognad – att man har upptäckt sin egen vilja och förmåga. 
Detta, antar jag, är något som sker först i den senare delen av tonåren.  
 

Generaliserbarhet 
 
Den undersökning jag har gjort kring hur man lär sig att öva är en tämligen liten undersökning 
bestående av elva intervjuer med högskolestudenter på Musikhögskolan Ingesund. 
Generaliserbarheten i undersökningen är inte särskilt stor, det handlar snarare om ett fåtal 
personers uppfattningar i ett ganska snävt och tidigare relativt outforskat ämne. Jag kan därför 
inte dra några slutsatser kring om det verkligen förefaller sig så som min undersökning har 
visat utanför min egen undersökning. 
Jag bedömer att urvalet är representativt för en undersökning av den här storleken. För att 
man ska kunna göra några generaliseringar kring hur övningsinlärning går till, skulle man 
behöva undersöka ett betydligt större urval av informanter. Det skulle också behövas en 
urvalsgrupp med större variation. Alla de som jag har intervjuat har ju i ganska stor mån 
lyckats med att lära sig öva. Det skulle bli betydligt mer intressant om man också inkluderade 
de som inte har lyckats lära sig öva, eller personer som befinner sig på en annan nivå i sin 
inlärning än dem som jag har intervjuat.  
Vad det gäller reliabiliteten så har jag dokumenterat alla intervjuerna på samma sätt. Dock har 
några intervjuer skett i en annan lokal än de övriga, och frågorna ställdes inte exakt likadant i 
varje intervju. Vid vissa intervjuer har samtalen tagit sådana vändningar att någon fråga tycks 
ha fallit bort, blivit överflödig eller i stunden formulerats om en aning. Därför kan jag inte 
hävda att alla intervjuer har utförts identiskt. Min fråga om hur länge informanten hade spelat 
sitt instrument och hur gammal denne var när övningssättet förändrades var olyckligt 
samformulerad och ställde till en del problem i sammanställningen av intervjuerna. Jag 
upplevde också i efterhand att vissa uppföljande frågor saknades och lämnade mig med en 
aning ofullständigt material. 
Jag anser att mina resultat ger en sann bild av mitt ämne, i den mån att undersökningen 
riktade sig mot musikhögskolestudenter. Men för att få en högre generaliserbarhet, hade 
omfattningen på undersökningen behövt vara betydligt större, och frågorna i vissa fall bättre 
formulerade. Om jag skulle gjort om undersökningen idag, så hade jag tillåtit mig att följa upp 
svaren i högre grad.  

 

Lärdomar  

 

Det har varit en intressant process att skriva examensarbete. Det har gett en begynnande insikt 

i forskningens vedermödor och gett en mersmak att själv undersöka några av de fenomen man 

kommer att möta i läraryrket. Den undersökning jag har gjort kommer att vara till nytta för 

mig som musiklärare eftersom den ger en inblick i vad som driver elever till att utvecklas, och 

en aning om vad det är de förväntar sig från en lärare i form av hjälp med övningen. Min 

undersökning väckte fler nya frågor hos mig, både kring inlärning av övning och kring 

lärande i stort. Jag upptäckte också att just min vinkling på ämnet övning är relativt 

outforskad, och det hoppas jag inspirerar till fortsatt forskning på området.  

Vad kan det bero på att processen att lära sig att öva tar så lång tid? Vad händer med dem som 

inte lär sig att öva? Eller en uppföljning av mitt ämne om tio år. Har synen på övning 
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förändrats igen? Anser mina informanter tio år fram i tiden att de kunde öva på 

musikhögskolan? Vad innebär egentligen att öva? Är det olika beroende på vilken 

spelmässig/utvecklingsmässig nivå man befinner sig på? Dessa frågor ryms inte i mitt arbete, 

men kan vara ämnen för framtida forskning. 
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Bilagor: 
Följebrev till informanterna, bilaga 1. 
090506 
Vill du hjälpa mig med mitt examensarbete? 

Hej  

Jag heter Desiree Möller och går i M4. 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete som ska handla om när man lär sig att öva, vad 
man lärde sig då och för vems skull man lärde sig att öva. 
I min undersökningsdel vill jag intervjua 12 personer med representanter från både MLAa och 
MLKk i M1 och M4 om just er ”övningshistoria”. 
Jag har valt Dig genom att leta i matrikeln efter personer som stämmer in på kriterierna ovan. 

Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om Du vill hjälpa mig att göra mitt examensarbete 
genom att ställa upp på en intervju om hur just Du lärde dig att öva. 

Intervjuerna kommer att ske på skolan, jag kommer att spela in intervjun för att senare kunna 
skriva ut den. Du kommer att ha full anonymitet i undersökningen. Beroende på hur jag väljer 
att redovisa resultaten kommer Du antingen att få ett fingerat namn eller en 
bokstavsbeteckning som inte går att spåra till Dig. Det inspelade materialet kommer att 
förstöras efter att jag är färdig med det. 

Kan Du tänka dig att ställa upp? 
Föreslå i så fall några tider och dagar som du kan medverka i en intervju, förslagsvis efter kl 
16 på vardagar med start från tisdagen den 12/5, t.o.m. måndagen den 25/5. 
Jag är tacksam om Du kan svara så fort som möjligt på detta mejl, så att jag vet om Du vill 
medverka eller ej. 

Bifogar mina intervjufrågor här nedan, så att du kan se vad jag är ute efter ;-) 

Mvh 

Desiree Möller 

 

Intervjufrågor: 

1. Namn. Ålder. Kön. Inriktning. Instrument.  
2. Hur övar du? 
3. När började du öva på det här sättet? 

- Ålder 
- Antal år på ditt instrument? 

4. Fick du hjälp av någon att lära dig öva på det här sättet? 
5. Hur fick du hjälp att lära dig öva? 
6. Vem eller vad gjorde att du började öva så? 

- Kan du lista några tänkbara orsaker? 
7. För vems skull övade du? – Lärare, föräldrar, egen skull, för att imponera på någon, 

för att spela tillsammans med andra, för en kommande publik, annan orsak? 
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7A. Var det någon skillnad på för vems skull du övade innan och efter du lärde dig att 
öva? 

8. Har du upplevt någon skillnad i hur du övar innan och efter du lärde dig att öva? 
9. Vad tror du man måste ha lärt sig för att kunna öva självständigt och målinriktat? 
10. Något mer du vill tillägga? 


