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Svensk titel: ”Sen tragglade jag bara” – en studie om gymnasieelevers motivation och 

övningsmetoder. 

 

English title: ”Then I just drudged” – a study of high school students´ motivation and 

methods of practice. 

 

Abstrakt 
Den här studien ämnar ta reda på vad som motiverar elever till att öva på sina instrument 

samt vilka metoder de använder under övningsprocessen. För att ta reda på detta har 

enskilda intervjuer gjorts med fyra elever från tredje året på gymnasiets estetiska program 

där de svarar på frågor kring ämnet. Deras svar sammanställs sedan i ett resultat och 

analyseras utifrån Ryles (1945) begrepp angående knowing that och knowing how, samt 

utifrån tidigare forskning och övrig litteratur kring ämnet övning och motivation. Studien 

fokuseras slutligen på övning och huruvida elever behöver utbilda sig till att bli goda 

övare för att få en så givande övningsprocess som möjligt, för att bli en bättre musiker än 

den de var igår.  

 

Nyckelord 
Motivation, Procedural knowing, Procedural learning, Music education, Practice, Music 
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Till en början vill jag tacka Anna Linge för all god handledning. Jag vill också rikta ett 

varmt tack till min familj som under hela processen har frågat hur det går och uppmuntrat 

mig till att kämpa på både när det har känts tungt och lätt. Framför allt vill jag tacka min 

mamma som varit med och funderat kring val av ämne och hjälpt mig med allt möjligt 

angående uppsatsen. Jag vill även tacka min klass för all stöttning vad gäller skrivfrågor 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Under min skoltid hade jag väldigt svårt för att öva strukturerat och fokuserat. Ofta övade 

jag min pianoläxa kvällen innan det var dags för nästa veckas lektion och då med en viss 

stress och ångest över att jag inte övade successivt under hela veckan. Av någon anledning 

fanns det alltid andra saker att göra, till exempel andra läxor, umgås med kompisar, spela 

tv-spel o.s.v. Visst ville jag utvecklas i mitt musicerande och bli en fantastiskt duktig 

musiker, framför allt på mina huvudinstrument, och jag förstod mycket väl att övning ger 

färdighet och att det därför hade betydelse hur ofta och framför allt hur jag övade. Ändå 

satt jag där på onsdagskvällen och övade i panik för att ha någonting att spela upp för 

läraren dagen efter. Min fråga var alltid: Varför? Varför övade jag inte bättre? Även om 

jag idag har funnit övningsstrategier som fungerar bättre och sämre för mig så brottas jag 

fortfarande med det här problemet. Min övning hade absolut kunnat vara mer regelbunden 

och mer effektiv för att jag ska utveckla mitt musikaliska spelande så långt det går. Alla 

som utövar någon form av musikalisk verksamhet har troligtvis hört om begreppet övning 

och hur viktigt det är för att vi ska utveckla vårt musikaliska kunnande. Ifall någon spelar 

ett instrument så har denne säkert övat på ett eller annat sätt. Antingen har han eller hon 

tagit lektioner och då också troligtvis fått läxor i sitt spelande, eller så är personen 

självlärd men även då har denne säkert övat på något vis eftersom det troliga är att ingen 

människa är en perfekt musiker så fort denne håller i ett instrument. Det krävs helt enkelt 

någon form av kunskap och färdighet för att kunna utöva ett instrument som många av 

oss säkert har fått via övning. Problemet är att övning ofta kan uppfattas som tråkigt och 

något som man bara måste göra för att nå sina mål. Åtminstone är det den erfarenheten 

jag har när jag samtalar med andra musiker om övning. Ofta har samtalet resulterat i en 

sak. Vi vill bli bättre musiker men övningen tar emot. Antingen är den för tråkig eller så 

är en övning kanske rolig men det är frustrerande att spela saker man inte kan särskilt bra. 

I detta så grundades idén om att försöka ta reda på varför och hur vi övar på våra 

instrument för att på så vis kanske förstå övningen på ett utvecklat sätt. 
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1.1 Styrdokumenten 

 

I det centrala innehållet för kursen instrument och sång 1 från estetiska programmets 

läroplan (Skolverket, 2011) står det uppradat i punktform vad undervisningen i kursen 

ska innehålla. Där står bland annat att eleven ska lära sig spela och/eller sjunga efter noter 

och på gehör, eleven ska lära sig spelteknik alternativt sångteknik och att eleven ska få 

kunskap kring arbetsmiljö, till exempel angående ergonomi och hörselvård. Det som 

också står nedtecknat i det centrala innehållet är att eleven ska få kunskaper i musikaliska 

instuderingsmetoder och övningsmetoder. Denna punkt är det jag vill fokusera på i denna 

undersökning då det har med just övning att göra. Läraren ska alltså under kursen 

behandla denna punkt och då förslagsvis hjälpa eleven att utveckla instuderingsmetoder 

och övningsstrategier för deras egen övning. Förhoppningsvis kan dessa strategier hjälpa 

dem, inte bara under skoltiden, utan även när de slutar skolan och ska fortsätta sin 

musikaliska utveckling på egen hand.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar elever till att öva på sina 

huvudinstrument och därmed vad som hindrar dem från att öva. Undersökningen ämnar 

även ta reda på hur övningsprocessen för eleverna går till. 

 

De forskningsfrågor som ligger till grund för studien är följande: 

 

1. Vad motiverar eleverna till att öva på sina instrument? 

2. Vilka övningsstrategier använder eleverna när de övar på sina instrument? 

 

1.3  Bakgrund 

 

”Övning är det man bör göra för att bli bättre på att spela och sjunga”. Detta är ett svar 

som Jörgensen (2011) fick när han ställde frågan ”vad är övning?”. Utifrån egen 

erfarenhet, både vad jag själv ofta har haft som utgångspunkt i min egen övning men 

också i samtal med andra musiker om just övning, så är detta ofta ett svar som kommer 

fram. Vi vill alla bli bättre och för att bli bättre behöver vi öva. Ett klassiskt citat som ofta 
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dyker upp i olika sammanhang, inte bara bland musiker, är att ”övning ger färdighet”. 

Schenck (2000) förklarar att övning fungerar bäst i en kombination av glädje och kvalitet. 

Frågan som kan uppstå då är ifall glädjen i övning finns med även när musikern inte spelar 

sådant som vanligtvis upplevs roligt. Ett exempel är ifall en musiker av någon anledning 

behöver spela en genre som denne egentligen inte uppskattar, eller i den här studiens fall, 

ifall eleven får en läxa den ska öva på som den inte upplever glädjefull. 

 

Schenck (2000) talar även om den så kallade ”jag-kan-känslan” och menar att det är en 

känsla som alla människor behöver. Han nämner till exempel elever som efter en lyckad 

konsert står och väntar utanför lärarens dörr inför nästa lektion, ivriga att få lära sig mer 

och återuppleva ”jag-kan”. Han utgår även från sig själv när han ska lära sig språk och 

förklarar att han efter vissa lektioner går ifrån med en bra känsla av att han kan språk och 

under denna tid längtar han till och med efter läxorna då de blir roliga, till skillnad från 

de dagar då han går ifrån med en sämre känsla och upplevelsen att han inte kan språk alls. 

I dessa fall blir även läxorna tråkiga och jobbiga. Detta känner jag väl igen från mina egna 

undervisningssituationer. Ofta har jag haft relativt lätt för musikteori och därför har jag 

ofta gått ifrån dessa lektioner med känslan av att jag kan det här. Tack vare det har jag då 

också satt mig och gjort läxorna direkt för att de var roliga att göra. Kanske är det liknande 

när det gäller övandet i instrumentspel. Om en elev har lättare för en del i sitt musicerande 

blir det enligt denna princip som Schenck (2000) presenterar också roligare att öva och 

då övar troligtvis eleven mer gärna. 

 

Många gånger har jag upplevt att det är ganska svårt att öva eftersom det inte alltid är 

självklart hur länge övningen ska pågå eller på vilket sätt. Jörgensen (2011) skriver att 

den övande borde planera övningen, aktivt utföra den och sedan utvärdera den. Detta 

menar han kan ge förutsättningar för en effektiv och strukturerad övning. Jörgensen 

(2011) talar också om att övning skulle kunna vara ett ämne i sig då en musiker inte bara 

blir en bra musiker utan också behöver bli en bra ”övare”, både i tid och kvalitet för att 

övningen ska ge ett så bra resultat som möjligt. Detta skriver även Schenck (2000) då han 

förklarar att övning är bland det viktigaste vi och våra elever har. Han menar vidare att vi 

undervisar oss själva när vi övar och att vi under övning inte bara blir bättre på våra 

instrument utan att vi också blir så kallade inlärningsexperter eftersom vi samtidigt tränar 

oss på att lära oss själva, vi tränar den så kallade inlärningsprocessen. Detta kan kopplas 
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till styrdokumenten där det i det centrala innehållet står skrivet att läraren tillsammans 

med eleven ska behandla punkten kring övningsmetoder och instuderingsmetoder. 

 

Ytterligare en strategi för att öka koncentrationen i en musikers övning menar Jörgensen 

(2011) kan vara att ha ett tydligt mål vilket knyter an till det svar han fick på sin fråga 

kring vad övning är, nämligen något målinriktat då övaren strävar efter att bli bättre på 

det denne övar på. Ett mål skulle kunna vara så pass enkelt att övaren i fråga vill bli bättre. 

Det som dock skulle kunna vara en risk med det relativt enklare uttryckta målet är att det 

inte blir ett särskilt tydligt mål. Desto tydligare mål desto lättare borde det vara att veta 

hur övningen ska läggas upp. Ett mål kan givetvis även vara mer detaljerat där övaren 

möjligtvis har förebilder den vill efterlikna eller där den har vissa partier i en låt den vill 

lära sig. Fortsättningsvis ger Schenck (2000) en liknelse med övning och en nybliven 

cykelägare. Till en början vet den nyblivna cykelägaren inte exakt hur låset fungerar och 

det kanske tar tid att få fram rätt nyckel och hitta rätta knycken i låset. Men tillslut har 

cykelägaren omedvetet tränat in det nya rörelsemönstret och för varje gång går det 

snabbare. Detta kopplar Schenck till en musikers övning där vi, för varje gång vi utför 

något, kommer öka sannolikheten för att utföra samma sak igen med eventuellt bättre 

kvalitet. Nackdelen med denna princip är förstås om musikern då lär in fel mönster. En 

grundprincip i övning brukar vara, precis som Schenck (2000) skriver, att aldrig upprepa 

samma fel eftersom att man då övar in fel rörelsemönster eller muskelminne. 

 

Schenck (2000) beskriver att den vanligaste orsaken till att eleven slutar spela instrument 

är bristen på jag-kan-känslan. Jörgensen (2011) nämner också barns förhållande till 

övning där vissa känner ett intresse, vissa frustration och där vissa slutar för att de inte 

gillar att öva. Hans slutsats visar därmed på att det kanske ligger något i det som Schenck 

(2000) påstår när han säger att övning fungerar bäst ifall glädje är inblandat. Därför 

kommer också aspekten kring motivation och övning in. Jörgensen (2011) talar om 

motivation och nämner en inre och en yttre motivation. Den inre motivationen menar han 

är uppgiften eller arbetet i sig som är viktigt och skapar ett driv till att utföra den. Den 

yttre motivationen däremot är till exempel omgivningens uppmaningar om vilken nytta 

eleven har av en viss övning senare i livet eller i andra situationer som eleven eventuellt 

kommer ställas inför. Det Jörgensen (2011) slutligen nämner är att det som motiverade 

eleverna mest var möjligheten att få musicera framför en publik.  
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Med denna tidigare litteratur kring övning, styrdokumenten och mina egna erfarenheter 

kring övning är jag därför intresserad av vad det är som gör att vi som musiker övar eller 

inte övar. Vi vill nog alla bli bättre musiker än den musiker vi var igår och de flesta av 

oss är nog överens om att övning hjälper oss att nå det målet. Så vad motiverar oss till att 

faktiskt ta den tiden det krävs för övning vid våra instrument och vad är det som gör att 

vi inte tar oss den tiden? 
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2 Tidigare forskning 

 
I detta kapitel beskrivs den tidigare forskning som studien grundar sig på samt några 

begrepp som ligger till grund för analysen av materialet.  

 

2.1 Motivation 

 

Karlsson (2002) sammanställer i sin avhandling begreppet motivation och definierar 

motivation som medvetna eller omedvetna tankeprocesser som styr olika former av 

beteenden. Hon skriver att motivation vid en första anblick är det som gör att en individ 

arbetar uthålligt och strävar efter att lyckas. Karlsson (2002) förklarar vidare att det på en 

konferens där ämnet motivation och kreativitet diskuterades drogs en generell slutsats om 

att motivation och kreativitet absolut hörde ihop och att valmöjligheter hade en betydande 

roll för dessa två faktorer. Ytterligare ett konstaterande från konferensen skriver Karlsson 

(2002) var att social interaktion var viktig för motivationen. Då menas till exempel stöd 

från familj, lärare och kompisar.  

 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

 

Precis som Jörgensen (2011) så talar Karlsson (2002) om inre och yttre motivation. Här 

beskriver hon den inre motivationen som det lärande som är styrt av individens egen drift 

att ta till sig kunskap samt det som för individen blir ett medel för att nå ett annat mål. 

Den yttre motivationen menar hon är styrt av utomstående faktorer som till exempel 

belöningar. Yttre motivation innebär att eleverna kan ägna sig åt sådant som de anar att 

de kan ha nytta av längre fram i ett annat syfte (Karlsson, 2002). I en elevs övande skulle 

det här kunna innebära olika tekniska övningar då de möjligtvis inte har nytta av 

övningarna just för den dagen eller den stunden men som möjligtvis hjälper dem i deras 

musicerande längre fram i livet. Karlsson (2002) fortsätter med att skriva att belöningar 

och bestraffningar kan motverka den inre motivationen som innebär ett genuint eget 

intresse för att vilja lära sig mer. Med det menas inte att belöningar behöver vara dåliga 

då vissa motiveras mer av yttre faktorer. Karlsson (2002) hänvisar till McKeachie (1983) 

som menar att förhållandet mellan yttre och inre motivation är komplicerat och att de kan 

variera mellan olika kontexter. 
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2.1.2 Mål som motivationskraft 

 

Byrnes (1996) skriver om motivation där mål är en stor bidragande faktor till varför en 

person handlar så som han eller hon gör. Ett mål som någon sätter upp för sig själv kan 

alltså vara anledningen till att en person motiveras till att göra si eller så för att nå det 

målet. Han menar dock att mål ofta, åtminstone vid ett första uttalande, lätt kan bli väldigt 

stora eller övergripande. En person kan till exempel säga att hon vill arbeta i ett yrke där 

hon tjänar mycket pengar medan en annans främsta önskemål kring arbete är att få arbeta 

med människor. Detta, menar Byrnes (1996), blir väldigt övergripande och inte så tydliga 

mål eftersom båda kategorierna innehåller en mängd olika yrkesval. Med det sagt menar 

han även att mål endast styr människors val av handlingar på ett meningsfullt sätt ifall de 

är mer specifika. Fortsättningsvis så beskriver Byrnes (1996) olika typer av mål och 

förhåller dem till varandra. Dessa kallar han lärande kontra framförande mål och 

proximala kontra distala mål. De lärande målen är mål som elever kan sätta upp för att 

själva förstå någonting eller för att själva få färdigheter i någonting, till exempel sitt 

musicerande på sitt instrument. Detta gör de eventuellt för att de finner det nöjsamt och 

roligt att få dessa färdigheter för sin egen skull. När det gäller framförande mål så vill 

eleverna lära sig samma sak för att få ett godkännande från sin omgivning som familj och 

vänner. De lärande målen och de framförande målen kan ställas i likhet med Karlssons 

(2002) beskrivning av inre och yttre motivation där de lärande målen är sådant som kan 

påverka den inre motivationen och de framförande målen kan vara faktorer som påverkar 

den yttre motivationen.  

 

Det proximala lärandet är kortsiktiga mål där det gäller att lyckas under en kort tid. Byrnes 

(1996) ger exemplet att en elev vill få ett A på nästa prov och att det då skulle vara ett 

proximalt mål. Ett exempel inom musikvärlden skulle kunna vara att en elev ska lyckas 

spela upp veckans läxa för läraren under nästa instrumentlektion. De distala målen är mer 

långsiktiga och skulle innebära att en elev ska lära sig ett antal låtar eller ett svårare stycke 

till exempel inför en föreställning av något slag. Distala mål kan innehålla proximala mål 

på så vis att eleven lär sig saker och har små proximala delmål för att sedan i slutändan 

leda till att det distala målet uppfylls. Det som Byrnes (1996) upptäckt bland dessa olika 

mål är att elever som har lärande mål väljer uppgifter som hjälper dem att utveckla sin 

kapacitet medan de som väljer framförande mål väljer uppgifter som får dem att se 
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kunniga ut inför andra. Detta i sig leder till att elever med framförande mål väljer att 

utföra sådant som de redan kan och att det i sin tur bidrar till en långsammare utveckling 

än hos elever med lärande mål (Byrnes, 1996). Fortsättningsvis beskriver Byrnes (1996) 

att elever med lärande mål ser sina lärare som en guide som hjälper dem framåt medan 

elever med framförande mål ser sina lärare som utvärderare som antingen belönar eller 

bestraffar deras beteende. Därav ber elever med lärande mål oftare sina lärare om hjälp 

än vad elever med framförande mål gör.  

 

2.1.3 Deadlines och deras påverkan på övandet 

 

Gerling, Antunes Teixiera och dos Santos (2012) kom i sin studie fram till att elever under 

sin övning tänker mer på produkten än på att reflektera kring sin egen utveckling och 

menar vidare att detta kan vara en konsekvens av den krävande miljön när det gäller 

uppföranden av olika slag. Elever pressas av deadlines och därför vill de nå produkten 

under en så kort tid som möjligt, till den artistiska kvalitetens kostnad. Deadlines behöver 

inte bara handla om datum då musikaliska produkter ska visas upp. Det kan även innebära 

andra deadlines som till exempel prov eller inlämningar för andra uppgifter som ges i 

skolan. De i sig kan eventuellt ta tid från övning vilket då påverkar hur länge eller kanske 

framförallt hur pass mycket eleverna reflekterar och utvärderar kring sin övning. Istället 

kan det hända att de därför tänker mer på att slutprodukten måste bli tillräckligt duglig 

för att framföra så som Gerling, Antunes Teixiera och dos Santos (2012) beskriver.  

 

2.2 Övningsmetoder 

 

Hallam, Rinta och Varvariou (2012) gjorde i sin studie upptäckten att tidsramarna för hur 

länge en musiker övar påverkades av svårighetsgraden på det som skulle läras in. Desto 

svårare stycke resulterade i en mer daglig övning. När det gäller övningsmetoder så kom 

de fram till att det bland metoderna fanns både nedåtgående och uppåtgående trender. De 

nedåtgående trenderna är följande: 

 
Practising pieces from beginning to end without stopping, working things out just by 

looking at the music and not playing; trying to find out what a piece sounds like before 

beginning to try to play it; analyzing the structure of a piece before learning to play it; when 
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making a mistake going back to the beginning and starting again; making a list of what to 

practise; and setting targets for each practice session. 

Hallam, Rinta, Varvarigou (2012, s. 659) 

 

De övningsmetoder som alltså blivit mindre populära enligt Hallam, Rinta och Varvariou 

(2012) handlar i kort om de metoder som går ut på att spela låten om och om igen från 

början till slut utan att identifiera eller åtminstone attackera de misstag som sker under 

övningen. Men också om de metoder som handlar om att analysera stycket, till exempel: 

vilka toner som ska spelas, vilka fingrar som ska användas eller vilka rytmer som ska 

användas i vilken hand eller fot. Det stannar däremot inte där då de också skriver om de 

uppåtgående trenderna bland övningsmetoder. Dessa är följande: 

 
identifying difficult sections; practising small sections; doing warm-up exercises; getting 

recordings of a piece that is being learned; starting practice with studies; practising things 

slowly; knowing when a mistake has been made; when making a mistake, practising a 

section slowly; when something was difficult playing it over and over again; marking 

things on the part; practising with a metronome; starting practice with scales; recording 

practice and listening to the tapes; and thinking about how to interpret the music. 

Hallam, Rinta, Varvarigou (2012, s. 659) 

 

Upprepade gånger skriver Hallam, Rinta och Varvariou (2012) om att ändringen av 

tempot och då specifikt att spela långsammare är en övningsmetod som blivit allt 

vanligare. Upprepningen är också betydelsefull förutsatt att den inte sker på hela stycket 

om och om igen utan snarare att musikern upprepar de delar som han eller hon hade 

svårare för att spela gång på gång och då även i ett långsammare tempo. Det innebär i sig 

att det är viktigt för den musiker som övar att identifiera vilka svårigheter denne har i ett 

stycke för att övningen ska bli så effektiv som möjligt. Hallam, Rinta och Varvarigou 

(2012) menar också att det blivit allt vanligare som övningsmetod använda sig av 

markeringar i noterna och att i förväg analysera och tänka ut hur stycket ska spelas. 

 

2.3 Att bli en god övare 

 

Oare (2011) skriver att en musiklärares mål är att utveckla musiker som kan öva själva 

och därmed inte längre behöver sin musiklärare. Därför behöver eleverna, menar han, bli 

oberoende inlärare som kan sätta tydliga mål, planera och skapa effektiva strategier, 

strukturera optimala inlärningsmiljöer, söka råd och information, anstränga sig och vara 
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uthålliga. Oare (2011) utformade, efter att ha analyserat sitt material i sin studie, en 

modell (Bilaga D) för hur lärare kan hjälpa elever att utveckla sitt övande. Till en början 

nämner han supervision (övervakning) där han skriver att struktur är en grund för hur 

effektiv en övningsprocess är. Han menar att struktur och övervakning är grundläggande 

för att en effektiv övning ska äga rum. I samband med detta skriver han även att elever 

behöver sina föräldrars stöd och hjälp med att strukturera upp ett övningsschema och att 

det är viktigt att föräldrarna påminner sina barn om att öva och följa schemat, framför allt 

så länge eleverna är unga och/eller nybörjare. Detta för att då följa upp det Oare (2011) 

menar kan beskrivas som övervakning och struktur. Fortsättningsvis skriver Oare (2011) 

om ljudlig förebild och hur pass viktigt det är för elever att få en bild av hur det de ska 

spela ska låta. Vidare skriver Oare (2011) om motivation och bland de elever han har 

studerat så visade det sig att elevernas motivation till att öva bestod främst i att öva det 

antalet timmar som läraren hade rekommenderat istället för att öva för att bli bättre själva 

på sina instrument. Oare (2011) menar vidare att förmågan att sätta mål också är en grund 

för en oberoende övning men att unga personer ofta inte vet hur de ska sätta mål. Det är 

också troligt att dessa ungdomar inte utvecklar effektiva övningsstrategier i samma 

bemärkelse som de som vet hur  mål ska sättas upp. Oare (2011) fortsätter i sin modell 

att beskriva strategier. I sin studie har han frågat elever hur de gör när de upptäcker att de 

spelar fel under sitt musicerande. Det visade sig att även om lärare ger övningsstrategier 

till sina elever så använder sig inte eleverna av dessa. De få som använder sig av 

strategierna, till exempel att sakta ner och upprepa, använder de ändå fel i den aspekten 

att de visserligen tar ut och övar den del de inte kunde men att de så fort de spelat rätt en 

gång fortsätter med stycket istället för att säkerställa att de spelar rätt flera gånger för att 

sedan gå vidare. Till sist beskriver Oare (2011) i sin modell begreppet bedömning eller 

utvärdering. Han menar att även självutvärdering är en grund för oberoende lärande 

eftersom att det sporrar eleverna till att ge sig själva återkoppling som leder till nya mål.  

 

2.4 Teoretiska begrepp för analys 

 

Ryle (1945) myntade två begrepp som skilde mellan olika sorters lärande. Nämligen 

knowing that och knowing how (veta att och veta hur). Han menade att den teoretiska och 

den praktiska läran inte stod över den andra och att intelligens utövas lika mycket i 

teoretiska övningar som i praktiska övningar. Ryle (1945) liknar knowing that och 

knowing how med en schackmatch. Om en spelare vet alla regler och vet massa strategier 
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för att vinna men inte har förståelsen för reglerna och strategierna i förhållande till 

motspelaren så är risken stor att denne spelare inte lyckas följa upp sina drag och därmed 

förlora matchen. Innebörden av knowing that kan förklaras med att kunna 

faktakunskaper. Exempel på detta kan vara att veta vilka tonnamn tangenterna på ett piano 

har eller att förstå vad ett band på en gitarrhals är för något. Knowing how innebär istället 

att veta hur kroppen ska utföra någonting, till exempel hur fingrarna ska trycka på 

tangenterna för att få ton ur pianot. Jensen (2011) hänvisar till Byrnes (2008) och 

beskriver konceptuell kunskap och procedurell kunskap och liknar dessa två med Ryles 

knowing that och knowing how där konceptuell kunskap liknas med knowing that och 

procedurell kunskap liknas med knowing how. Jensen (2011) fortsätter med att beskriva 

det konceptuella lärandet som faktakunskaper eller vad-kunskaper och det procedurella 

lärandet för hur-kunskaper som kan vara förmågan av att kunna cykla eller laga mat. Ryle 

(1945) berättar vidare att även om en människa vet hur hon ska köra en bil så betyder det 

inte att hon innehar kunskaperna eller de färdigheter som krävs för att faktiskt köra bilen. 

Det återkopplar till Jensens (2011) ord angående det procedurella lärandet där han menar 

att den inlärningen innebär muskelinlärning av något slag, allt ifrån finmotorik till 

grovmotorik. Förhoppningsvis har alla med körkort till exempel lärt sig i muskelminnet 

att ta på sig bilbältet innan avfärd. Likaså kan muskelminnet lura en förare som tidigare 

har kört en manuell bil men som nu plötsligt ska byta till automatbil då vänsterfoten av 

ren vana i muskelminnet (procedurella lärandet) vill trycka ner kopplingen. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts under studien samt varför den valdes 

till att samla empiri. Vidare beskrivs hur studien förhåller sig till vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer, vilka anledningar som ligger till grund till de urval som gjorts samt hur 

genomförandet av studien gick till. Avslutningsvis följer en metoddiskussion som ämnar 

diskutera samtliga av ovanstående val. 

 

3.1 Kvalitativ forskning 

 

Denscombe (2018) beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. I 

denna del kommer endast hans beskrivning av kvalitativ forskning att berättas då detta är 

en kvalitativ studie. Denscombe (2018) förklarar att den kvalitativa forskningen ofta 

används för eller åtminstone förknippas med småskaliga studier där relativt få människor 

eller händelser är inblandade. Fortsättningsvis beskriver han att de forskningsfrågor som 

ställs i undersökningen inte bör eller inte kan formuleras på ett exakt sätt innan datan har 

samlats in. Han menar vidare att analysen inte bara sker när datainsamlingen är slutförd 

utan att analysen pågår under hela studiens gång. Därmed ses datainsamlingen och 

analysen av data som en framväxande och upprepad process (Denscombe (2018). 

Avslutningsvis beskriver Denscombe (2018) även forskarens roll i en kvalitativ studie 

och menar att forskaren i sig kan ses som det forskningsinstrument som används under 

insamlingen av data och att forskarens bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser 

har en betydelse för den data som samlas in. Därmed förknippas kvalitativ forskning med 

att forskaren har en påverkan på datainsamlingen. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Eftersom att syftet för denna studie är att undersöka varför elever övar eller inte övar på 

sina instrument blev det givet att metoden för att samla in material skulle bli kvalitativa 

intervjuer. Bryman (2018) skriver att kvalitativa intervjuer behöver vara följsamma och 

flexibla för att på så vis följa eller samtala om det som intervjupersonen upplever är 

relevant. Därför kan följdfrågor anpassas beroende på vad intervjupersonens svar mynnar 

ut i. Bryman (2018) menar vidare att forskaren i en semistrukturerad intervju, som 
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fortfarande är kvalitativ, har en lista över teman eller frågor som ska tas upp under 

intervjun. Denna lista kallas för intervjuguide men behöver inte följas från a till b. 

Frågorna behöver till exempel inte komma i den ordning de står i och vissa frågor som 

inte står med i intervjuguiden från början kan tillkomma, allt beroende på vilken riktning 

intervjupersonens svar tar. Denscombe (2018) beskriver även han semistrukturerad 

intervju som en intervjuform där forskaren behöver vara flexibel och ändra följden på 

frågorna samt formen på frågorna vid behov. Denscombe (2018) skriver vidare att det är 

lämpligt att använda kvalitativa intervjuer när syftet är att undersöka komplexa och 

subtila fenomen och ger därefter exemplet att undersöka åsikter, uppfattningar, känslor 

och erfarenheter bland informanterna. Under intervjuerna till denna studie har en 

intervjuguide använts där en hel del frågor stod med kring övning och motivation samt 

frågor som har med dessa två ämnen att göra (bilaga B). Intervjuerna följde ingen specifik 

ordning då allt precis som Bryman  (2018) skriver beror på hur intervjupersonerna svarar. 

Denscombe (2018) beskriver även att svaren hos intervjupersonen i en semistrukturerad 

intervju blir öppna i och med att intervjupersonen får möjligheten att utveckla sina tankar 

vidare. Följdfrågor som uppkommer blir även de olika beroende på vilka svar den 

deltagande ger. Enligt Bryman (2018) kan frågor som ställs delas upp i olika kategorier. 

Han menar att frågor kan vara inledande, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, 

preciserande, direkta och indirekta. Under samtliga intervjuer använts en inledande fråga 

som även står högst upp i intervjuguiden för att öppna upp samtalet samt för att jag som 

intervjuare tidigt ska kastas in i intervjupersonens värld. Första frågan ville ha svar på 

vilket instrument den intervjuade spelar. Egentligen spelar det ingen roll för själva 

resultatet vilket instrument eleven spelar men det kan vara intressant under intervjun att 

veta detta ifall eleven till exempel gestikulerar eller liknande under intervjun hur denne 

övar. Bryman (2018) menar även att forskaren kan använda sig av tystnad och tolkande 

frågor. Under intervjuerna kan tystnaden innebära att forskaren väntar en stund när 

intervjupersonen har svarat innan nästa fråga ställs för att det då kan bubbla upp ett mer 

utvecklat svar av intervjupersonen. Vad gäller de tolkande frågorna kan de användas 

genom att ställa en så kallad upprepningsfråga av det eleven tidigare sagt för att bli 

försäkrad om att svaret har tolkats på rätt sätt. Bryman (2018) menar i samband med 

uppställningen av dessa underkategorier att de tillsammans pekar på att lyssnandet är 

forskarens viktigaste uppgift under en intervju då forskaren behöver lyssna in för att 

kunna ställa till exempel tolkande frågor eller uppföljningsfrågor.  
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3.3 Etik 

 
Vetenskapsrådet har fyra olika riktlinjer som är bra att tänka på när en studie ska utföras. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De finns till för att säkerställa en trygghet för både forskaren och de som 

deltagit i studien. Informationskravet innebär kort att de deltagande ska få information 

som rör deras medverkan i studien. Informationen kan vara forskningens syfte, vilka 

rättigheter och skyldigheter de har samt hur studien kommer gå till. Samtyckeskravet 

lägger fokus på informanternas rätt till att själva bestämma över sitt deltagande i studien. 

De har till exempel rätt till att avsluta sin medverkan när de vill under processens gång 

utan att forskaren påverkar deltagarens val. Konfidentialitetskravet innebär i sin tur att 

forskaren ska se till att alla personuppgifter som samlas in om informanterna hålls 

otillgängligt för allmänheten så att ingen kan identifiera vilka som deltagit i studien. Till 

sist innebär nyttjandekravet kort att uppgifter som samlats in utifrån till exempel 

intervjuerna endast får användas till forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Studien förhåller sig till vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet på olika sätt. Till en början 

har ett missivbrev skickats ut till skolornas rektorer, klassmentorer och eleverna själva 

för att ge en kort förklaring av vad studien kommer handla om så att informanterna vet 

vad de ger sig in på. I missivbrevet beskrevs relativt utförligt vad studien skulle syfta till 

att undersöka samt vilka rättigheter och skyldigheter både jag och de deltagande har. De 

hade till exempel rätt till att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ville delta 

i studien. Vad gäller informanternas personuppgifter så kommer de bevaras hos mig och 

informanterna kommer förbli anonyma för utomstående läsare. I resultatet kommer detta 

följas upp genom att använda fingerade namn. I början av intervjun fick informanterna ta 

del av ett samtyckesformulär där det stod ungefär samma information som i missivbrevet. 

Både jag och informanterna skrev på med namn och datum. Det poängterades noga för 

informanterna i början av intervjun att de har full rätt till att avsluta sin medverkan när de 

vill under studiens gång.  

3.4 Urval 
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Idén att intervjua elever från tredje året på gymnasiets estetiska program fanns med i 

samma stund som syftet och forskningsfrågorna växte fram. Anledningen till att det blev 

just tredje året på gymnasiet beror dels på mina förväntningar av att eleverna i den 

årskursen troligtvis har ett starkt intresse för att musicera på sina instrument. En annan 

anledning till att det blev elever i just den årskursen beror på det som styrdokumenten 

representerar i denna studie, nämligen punkten i det centrala innehållet som handlar om 

övningsmetoder och instuderingsmetoder. Enligt kursplanen så ska eleverna som går 

årskurs tre på gymnasiet, med sin lärare under någon period av gymnasiet ha diskuterat 

eller behandlat denna punkt ur läroplanen vilket innebär att de på något sätt bör ha 

reflekterat kring övning sen tidigare. Därmed borde övning i sig inte vara främmande för 

elever i årskurs tre på gymnasiet, varför just den årskursen valdes ut till att tillfrågas. 

Tillgängligheten till informanter var också en bidragande faktor till vilket urval som 

gjordes. De skolor som kontaktades och därmed de elever som var intresserade av att vara 

med i studien befann sig inte längre bort än en timmes resa och därmed användes ett så 

kallat bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer det alternativt som blir enklast 

eller billigast (Denscombe, 2018). 

 

Precis som Bryman (2018) beskriver så kan det i kvalitativa studier vara svårt att till en 

början veta exakt hur många som ska intervjuas för att få tillräckligt med material för att 

kunna analysera det samt utläsa ett resultat av det. Under denna studie intervjuades fyra 

elever av från en början fem intresserade. Eftersom detta är en mindre studie så räcker 

dessa fyra då de svar de gav under intervjuerna även gav material som går att analysera 

till ett resultat. 

 

Denscombe (2018) förklarar två olika sorters urval, nämligen representativa urval som 

passar sig mer i kvantitativa studier och explorativa urval som passar sig i kvalitativa 

studier. Eftersom denna studie är både kvalitativ och en mindre sådan så skulle detta enligt 

Denscombes (2018) beskrivningar då vara ett explorativt urval. Denscombe (2018) 

beskriver även skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval där det 

förstnämnda bygger på att forskaren använder ett slumpmässigt urval medan det 

sistnämnda innebär att forskaren har bestämt vissa delar av urvalsprocessen. I denna 

studies fall så är syftet att undersöka hur och varför ungdomar övar och därför har valet 

gjorts att intervjua elever från tredje årets estetiska program på gymnasiet. Detta påvisar 

att ett icke-sannolikhetsurval har gjorts i den aspekten att det fanns vissa krav som 



  
 

19 

intervjupersonerna var tvungna att uppnå, nämligen att de skulle spela ett instrument samt 

läsa en instrumentkurs på gymnasiet. Vad gäller icke-sannolikhetsurval så beskriver 

Denscombe (2018) vissa undergrupper av urval. Ett av dem är kvoturval som innebär att 

forskaren sätter upp vissa kategorier som är nödvändiga att ha med i urvalet. Vidare 

innebär det att det finns vissa kriterier som informanterna behöver uppfylla för att det ska 

vara relevant att intervjua dem. Som tidigare nämnts så skulle dessa kriterier för denna 

studie vara att de ska vara elever och att de ska spela ett instrument. Denscombe (2018) 

menar även att det, med kvoturvalet, inte finns någon risk för att forskaren ska intervjua 

personer som sedan inte gav relevant information till studien eftersom att forskaren på 

förhand har satt upp de kriterier som behövs för studien. I denna studie är det till exempel 

inte intressant att intervjua elever från idrottsprogrammet även om de spelar ett instrument 

eftersom att kravet om att eleverna behöver läsa en instrument- och sångkurs på 

gymnasiet då inte längre skulle uppfyllas. 

 

3.5 Analys 

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver tre grundläggande arbetssätt för att analysera 

sitt material, nämligen att sortera, reducera och argumentera. En transkriberad intervju 

kan innehålla väldigt många sidor där eventuellt ganska många av sidorna inte är av 

relevans för studien. Därför är det av vikt att till en början sortera materialet. Detta kan 

liknas med Denscombes (2018) förklaring av hur analysen kan ske genom att kategorisera 

delar av materialet till större grupper. Exempel på det kan vara ifall intervjupersonerna 

pratar om liknande känslor eller ifall de pratar om motivation. För att skilja på dessa 

kategorier som framkommer i transkriberingen kan till exempel färgkodning användas. 

Rennstam och Wästerfors (2015) fortsätter med att beskriva processen kring att reducera 

sitt material vilket innebär att välja ut och välja bort delar av det insamlade materialet. 

Detta gjordes genom att markera de delar av transkriberingen som var relevanta för 

studien samt genom att skriva små kommentarer bredvid för att ännu tydligare 

kategorisera vad de olika svaren behandlar. Analysen av resultatet har även skett med 

hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras under tidigare forskning. 
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3.6 Genomförande 

 

Till en början kontaktades en från ledningen till två olika skolor. Ambitionen var att 

kontakta någon som hade ett övergripande ansvar för estetiska programmet varpå på den 

ena skolan kontaktade rektorn för estetiska programmet då denna skola hade olika 

rektorer för olika program. I den andra skolan kontaktade jag den som jag förstod var 

programansvarig men dock inte rektor. I mailet till dessa två förklarade jag vem jag är 

och vad jag gör. Missivbrevet (bilaga A) skickades med som en pdf-fil där syftet med 

studien och ytterligare mer information kring arbetet presenterades. Jag fick svar från 

båda men det var dock bara den ena skolan som behöll kontakten. Rektorn för estetiska 

programmet tog kontakt med klassmentorn för årskurs tre som sedan i sin tur tog kontakt 

med mig. Genom klassmentorn fick jag sedan en lista på elever som ville vara med i 

studien och hädanefter bestod kontakten mellan mig och eleverna själva. Först och främst 

försökte vi hitta tider då båda kunde. När lämpliga tider väl var satta började jag leta efter 

en lokal att vara i. Det blev olika platser beroende på vilka lokaler som var lediga. En 

intervju skedde i ett grupprum på Linnéuniversitetets bibliotek, en annan ägde rum i ett 

av Linnéuniversitetets pianorum medan de två sista ägde rum på elevernas skola. I 

rummet under samtliga intervjuer fanns endast jag (intervjuaren) och intervjupersonen. 

Intervjuerna följde som planerat en intervjuguide och varade mellan 15 till 20 minuter. 

Samtliga intervjuer inleddes med att intervjupersonen fick läsa igenom samt skriva på ett 

samtyckesavtal (bilaga C) där det kort stod beskrivet vilka rättigheter de har och vilka 

skyldigheter jag har. Det uppmärksammades noga att de har full frihet att välja att avsluta 

sin medverkan när de vill under studiens gång. Därefter blev de tillfrågade ifall det var 

okej att intervjun spelades in vilket alla godkände. Intervjuerna spelades in med en iPad 

där ambitionen var att lägga den så att intervjupersonen under intervjun till slut skulle 

glömma bort den. Intervjuguiden som användes fanns på datorn framför intervjuaren 

varpå intervjuaren var tvungen att titta på den då och då under intervjun. I övrigt flöt 

intervjuerna på olika mycket med en liten variation i frågorna beroende på 

intervjupersonernas svar. Under tiden som intervjuerna rundades av tillfrågades 

intervjupersonerna ifall det var okej för mig att höra av mig ifall det till exempel dök upp 

en till fråga som plötsligt blev intressant att ha med som material vilket det för samtliga 

deltagare var. Därför skickades en fråga på mail till två av informanterna då denna fråga 

inte togs upp på just deras intervjuer. Båda svarade på frågan vilket kommer redovisas 

mer tydligt i resultatkapitlet.  



  
 

21 

 

När det gäller analyserandet av materialet så skedde det först och främst via färgkodning 

i dokumenten på datorn där varje färg representerade olika ämnen eller kategorier som 

diskuterades under intervjuernas gång. Därefter skrevs transkriberingarna ut på papper 

för att det skulle bli lättare att jämföra och analysera intervjuerna med varandra. Innan 

jämförelserna tog sin början så lästes intervjuerna igenom där varje svar som var relevanta 

för den här studien fick små kommentarer vid sidan om för att på så vis lättare kunna hitta 

tillbaka till de olika ämnena. Kommentarerna kunde bestå av korta ord som ”motivation”, 

”övning/tid”, ”hur?” och ”vad?”. 

 

3.7 Metoddiskussion 

 

Valet av metod passar väl i den här typen av studie då syftet är att undersöka elevers 

tankar och känslor kring övning och motivation. Semistrukturerade intervjuer är en fördel 

på så sätt att eleverna ges möjlighet att svara öppet på en fråga eller mer invecklat. 

Framför allt så ger det intervjupersonen möjlighet att prata om det som denne upplever är 

relevant. Risken med det är att ämnet då eventuellt kan löpa iväg och handla om något 

som intervjuaren inte hade som syfte att undersöka. Det gäller då för intervjuaren att 

antingen på ett smidigt sätt återgå till det ursprungliga ämnet eller hänga på 

intervjupersonen i dennes nya ämne. Tack vare den semistrukturerade intervjuformen så 

har samtliga intervjuer dragit åt ett håll som det inte var tänkt till från början. Istället för 

att lägga mest fokus på varför elever övar eller inte övar på sina instrument så lades 

mycket tid på att diskutera hur övningen hos eleverna går till, till exempel 

övningsmetoder och hur länge övningen pågår. För att denna vändning inte skulle ske 

hade troligtvis den intervjuguide som användes behövt vara mer detaljerad med fler frågor 

och även frågor formulerade på ett annat sätt än vad de var. Med detta behöver inte den 

nya riktningen som intervjuerna tog vara fel. Det kan tvärtom ha blivit en fördel då det 

antagligen var detta som kändes relevant för både eleverna själva och för mig som 

intervjuare att diskutera.  

 

När det gäller insamlingen av informanter så borde utskick till skolor ha skett betydligt 

tidigare och fler skolor än två skulle ha tillfrågats. Detta för att öka chanserna att få elever 

som ville vara med i studien men också för att det inte skulle bli så stressigt när tider för 

intervjuer skulle bokas in. En förändring som hade kunnat ske är att tillfråga elever från 
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hela gymnasiet för att på så vis öka utbudet av eventuella elever som var intresserade av 

att vara med i undersökningen. 

 

En fråga som fanns med i urvalsprocessen var ifall det var viktigt vilka instrument 

eleverna spelade. Till en början var planen nämligen att endast intervjua elever som hade 

piano som huvudinstrument då det skulle kunna bidra till lärande i min framtida yrkesroll 

som pianopedagog men idén valdes bort av två anledningar. Den ena anledningen var att 

det eventuellt hade varit lättare för allmänheten att förstå vilka elever som deltog i studien 

ifall det bara var pianoelever då de möjligtvis är ganska få. Detta skulle i så fall ha brutit 

mot vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller konfidentialitetskravet om att ingen i 

allmänheten ska läsa studien och förstå vilka de deltagande är. Den andra anledningen till 

att det i slutändan inte spelade någon roll vilket instrument intervjupersonerna spelar var 

studiens faktiska syfte. Då fokus låg på att ta reda på vad som motiverar elever till att öva 

borde det innebära att det kan vara olika eller samma motivationskrafter som driver 

eleverna oavsett instrumentval. Detta i sig har även en koppling till det som Denscombe 

(2018) beskriver som bekvämlighetsurval. Han menar nämligen att forskaren i ett 

bekvämlighetsurval väljer, av till exempel två områden som fungerar lika bra att 

undersöka till studien, det område som är enklast eller geografiskt närmast. I det här 

arbetet gjordes delvis omedvetet och delvis medvetet ett bekvämlighetsurval då valet 

landade i att intervjua elever oavsett vilket instrument de spelar. Ifall intervjupersonerna 

behövde ha piano som huvudinstrument är risken att materialet hade blivit väldigt litet då 

det eventuellt inte hade varit så många som ställde upp på intervju.  
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4 Resultat 
 

Det här kapitlet ämnar redovisa den empiri som har samlats in under studiens gång. 

Inledningsvis sker en kort presentation av de elever som deltog i studien. Därefter följer 

olika stycken som förklarar elevers tankar kring övning och övningsmetoder. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av elevernas tankar kring motivation. Eleverna som 

intervjuades gick alla tredje året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. 

De representerade varsitt instrument, nämligen Sara på gitarr, Max på trummor, Gustav 

på bas och Vera på sång. Namnen som står omnämnda är fingerade för att behålla 

anonymiteten hos de medverkande eleverna. 

 

4.1 Övning 

 

Under intervjuerna framkom det många olika underkategorier som kunde diskuteras när 

det gäller övning. Övning innebar inte bara en aspekt utan istället många olika saker, allt 

beroende på vilken ingångspunkt som frågorna utgick ifrån. Därför har elevernas svar 

kategoriserats till olika grupper inom övning och dessa redovisas även i olika mindre 

underrubriker till just övning.  

 

4.1.1 Övningsmetoder 

 

Bland de intervjuades svar på frågan vilka övningsmetoder de använder när de övar blev 

svaren olika vid varje intervju. Sara använde metoder som att spela mindre delar i taget. 

Hon spelade till exempel melodin först, sen ackorden och olika komp för ackorden. När 

instrumentet inte fanns tillgängligt för henne så övade hon genom att skriva ner tonnamn 

på noterna för att det skulle gå smidigare under övningen vid instrumentet senare. Denna 

metod använde sig även Gustav av vid tillfällen när det var många noter som skulle spelas 

eller om det är noter som han av ej nämnd anledning inte är van vid att spela. Vera 

använde sig av metoden att köra om låten från början om och om igen. Max och Gustav 

hade liknande metoder i sin övning. Deras övningsmetoder bestod i majoritet av 

temposkiftningar och återupprepning. De drar ner tempot till ett lägre bpm ifall en låt eller 

en del av en låt är svårare än andra för att sedan successivt öka tempot igen när de upplever 

att de kan det de ska spela långsamt. Nedan följer citat från dessa två som visar på detta. 
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Gustav visar med rörelse och ljud hur övningen på basen gick till genom att sjunga 

”du,du,du” under tiden som han håller upp händerna som att han spelar bas. Max i sin tur 

gör ingen imitation av sin övning utan förklarar endast med ord.  

 
Sen tragglade jag bara, jag satte metronom kanske jättesakta först sen bara 

”du,du,du,du,du” ännu saktare ”du,du,du,du,du,du” […] sen ökade jag och sen nästa dag 

så tog jag kanske ökade 25 bpm. […] öva i ett lågt tempo och sen upp. […] sen satt det 

bara liksom i muskelminnet. 

Gustav 

 

Plocka ner allting sakta i tempo och sen bara så här, läsa not för not och sen kanske sätta 

en takt och sen bara spela om den tills man har det och sen bygga på liksom. 

Max 

 

4.1.2 Övningsmetoder och instuderingsmetoder i samråd med läraren. 

 

En annan fråga som ställdes i samband med övningsmetoder och som hör ihop väl med 

hur eleverna övar var huruvida lärarna tillsammans med eleverna går igenom 

övningsmetoder och instuderingsmetoder. Alltså vilka tips eleverna har fått från lärarna 

och hur går det för eleverna att använda sig av dessa metoder i sin egen övning. Det visade 

sig att Sara hade, tillsammans med sin lärare, pratat om ett övningsschema där de första 

två minuterna skulle bestå av till exempel skalor för att hon inte direkt skulle börja spela 

låten men detta schema följdes inte. Nedan följer ett citat där hon beskriver varför schemat 

inte följs när hon ska öva. 

 
Det är ganska tråkigt tycker jag. […] jag är inte hemma så mycket så jag hinner inte öva 

jättemycket och då när jag väl övar så vill jag hellre öva på det jag ska kunna sen. Vilket 

kanske är skalorna egentligen… eller stycket är ju roligare egentligen så det vill man ju 

lära sig först.  

Sara 

 

Detta citat visar på att glädjen är det som styr vad eleven övar på. Eftersom att stycket är 

roligare så är det just det som hen väljer att lägga tiden på när övningen sker. Citatet visar 

även på en medvetenhet hos eleven om att det kanske faktiskt är viktig att öva på skalorna 

också men ändå blir detta inte av. 
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Max förklarar att han tillsammans med sin lärare pratar om övningsmetoder och hur han 

kan öva själv hemma, framför allt när det gäller teknikövningar. Här beskriver eleven att 

en metod som läraren tipsar om är, precis så som Max beskriver sin egen övning, att öva 

långsamt, öka tempot gradvis och att använda metronom. Olika rytmiseringar används 

som då växlas med två takter för varje rytmiseringen. Förutom att träna långsamt när det 

gäller nya komp så har läraren även tipsat om att ta bort fötterna och bara lära sig kompet 

i händerna. Detta liknar ett av svaren från Gustav som berättar om en app som läraren har 

tipsat om som de använder för att spela till en musikbakgrund där man även ser ackorden 

framför sig. Via denna app kan eleven ändra tempo på låten, markera vissa ackord som 

sedan går på upprepning så att övningen kan ske i små delar i taget. Nedan följer citat 

från både Gustav och mig själv där han först beskriver appen, dess möjligheter samt hur 

han använder sig av den följt av en tolkande kommentar från mig som sedan avrundas av 

eleven själv. 

 
Det är väl ofta så att det kan vara vissa svåra ackordbyten och då går det ju att ta så här att 

man sätter på repeat några takter och försöker få in dem bra. Så här testa massa olika grejer 

på det. Sen tar man några andra takter och testar, hur kan jag göra med dem här ackorden 

och sen sätter man ihop dem efter det. 

Gustav 

 

Just det. Så lite grann, nöta smådelar… 

Jag 

 

Och sen sätta ihop det till en helhet. 

Gustav 

 

Vidare fortsätter eleven att beskriva ytterligare metoder som han och läraren har 

disfkuterat. Dessa är till exempel att dela upp takten i två eller dela upp den i halvtempo. 

Återigen nämner han att loopa en svår del i en låt i olika tempon. Ytterligare medel som 

denna eleven använder med sin lärare är att titta på videor på youtube som inspirations- 

och lärdomskälla. En sista metod som Gustav säger att han fått tips om av läraren är att 

skala ner uppgiften och göra den enklare. Det här säger eleven när det gäller övning i att 

improvisera. 

 
När vi improviserar och det blir svåra ackord så har jag lärt mig att jag kan först tänka att 

jag bara ska improvisera på det ackordet med till exempel ters, septima. Sen bara med kvint 
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och sext. Och sen endast ackordtoner. Sen skaltoner. osv. Att fokusera på bara ett av dessa 

i taget har hjälpt mycket. Sen kombinerar man ju det sen när man känner sig hemma. 

Gustav 

 

4.1.3 Tidsramar för övning 

 

När det gäller tidsramen för hur länge eller ofta eleverna övar på sina instrument så var 

svaren väldigt varierande. Sara förklarar att hon sitter i korta intervall och övar på sitt 

instrument eller sin läxa. Följande citat förklarar närmare hur hennes upplägg vad gäller 

tider för övning fungerar. 

 
Alltså just nu har jag till exempel gitarren nere, så då kan jag kolla på tv […] och sen sätter 

jag mig med gitarren i tio minuter och så här att jag går fram och tillbaka. Men förr var det 

jättekorta stunder bara liksom då och då för det var så tråkigt och svårt. 

Sara 

 

Förutom att förklara den så kallade intervallövningen som Sara använder sig av så visar 

detta citat även på att elevens övning blir mer sällan ifall det är tråkigt och svårt. En annan 

anledning till vad som orsakar tidsramen för övningen återfinns i Veras svar på samma 

fråga där hon förklarar att tiden för hur länge hon övar beror på hur långa skoldagarna är, 

desto längre dagar - desto kortare övning och tvärtom. Max och Gustav säger båda två att 

de övar varje dag men att det däremot finns perioder då de har mycket annat att göra och 

att det då blir mindre övning men fortfarande en liten stund varje dag.  

 

4.1.4 Elevers tankar kring vad övning innebär 

 

Hur pass mycket de övar beror också på vad de själva anser är övning, något som kom 

fram mer och mer under samtliga intervjuers genomförande. De två elever som säger att 

de övar varje dag menar att allt spelande är övning oavsett om de spelar sin läxa, spelar 

med ett band eller spelar bara för att det är kul. Max svarar följande på frågan ifall övning 

bara är läxor eller ifall allt spelande är övning. 

 
Grejen när man spelar sånt man själv vill så blir det ju oftast sånt man redan kan liksom… 

men jag skulle vilja säga att… nånting ger det ju liksom… sen om det är så där jättemycket 

det vet jag inte… men alltid ger det nåt. 

Max 
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Senare under intervjun fortsätter han med att berätta följande ”men sen det är klart när 

man sätter sig ner med nånting som man aldrig gjort innan då blir det mycket mer så här, 

träning”. Detta visar på att han menar att det finns en viss skillnad på övning i sig där det 

ena kan tänkas behöva mer koncentration för att han ska kunna lära sig den nya saken 

medan det andra är mer utvecklande på ett kanske osynligt sätt eftersom att han redan kan 

grovjobbet men ändå alltid utvecklas i alla fall. Denna uppdelning pratar även Gustav om 

då han nämner ”ren övning” som efter några uppföljningsfrågor tolkas innebära att öva 

på själva läxan eller tekniska bitar. Han nämner dock vidare att utöver den rena övningen 

så sker även spelningar med hans band vilket innebär övning inför det. Detta i sig är då 

inte övning på instrumentläxan utan övning inför rep eller spelningar med bandet. Den 

sistnämnda övningen kan tolkas som en liknande övning som Max pratade om vad gäller 

att allt spelande ger någonting för utvecklingen och inte bara övning på instrumentläxan.  

 

Denna uppfattning delas inte med Sara som istället menar att övning är när hon övar på 

läxan eller någonting hon inte kan sedan innan och ”bara spela” är just ”bara spela”, 

nämligen att spela bara för att det är kul utan att tänka att hon ska lära sig någonting av 

det. Följande citat beskriver mer tydligt vad hon menar med detta. 

 
Jag tänker nog att jag bara spelar då för att oftast när jag tar upp gitarren för att inte spela 

eller vad man säger då så spelar jag ju bara ackord, alltså kompar och sjunger och det… 

det kan jag ju redan. Så det känns ju inte riktigt som övning då. 

Sara 

 

4.2 Motivation 

 
Vad gäller elevernas motivation så var svaren relativt lika. Det korta svaret som samtliga 

elever gav var att de ville bli bättre på sina instrument. Den enda som möjligtvis skilde 

sig något från detta uttalande var Max som förklarar att han aldrig personligen har känt 

ett krav på att bli mycket bättre så länge han är kvar på den nivå han ligger på nu och inte 

blir sämre. Nedan följer olika citat kring varför eleverna övar och vad det är som 

motiverar dem till det.  

 
För jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att sjunga. Tycker det är kul med musik 

överlag. 
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Vera 

 

Jag har ingen stor motivation eller så… alltså jag har aldrig varit nån sån här 

tävlingsmänniska som känner att ”nu ska jag bli så himla bra på det här” […] man bara 

fortsätter och sen i perioder så blir det ganska roligt och då bara fortsätter man ännu mer 

och sen blir det lite drygare och då tänker jag [gör en tveksam grimas…] ibland ser man 

tillbaka lite så här att och tänker att… man har ändå lärt sig ganska mycket och då tycker 

jag det är lite synd att lägga ner det liksom när man ändå… när man lärt in så mycket så då 

tänker jag ”då fortsätter jag köra liksom”. Sen är det klart… jag vill ju gärna liksom hålla 

den nivån jag ligger på. Sen kanske jag inte är nån sån här enorm på att jag ska liksom höja 

min nivå hela tiden men jag vill i alla fall så att det aldrig går bakåt så jag vill hålla den jag 

ligger på och sen ibland liksom framåt. Så jag har ingen jättestor sån motivation att man 

ska liksom bli bäst men eh… nej jag tycker det är kul. 

Max 

 

Det är ju dels viljan av att kunna det, alltså särskilt i gitarr då där jag liksom vill kunna en 

låt, jag tycker det är så fint liksom och det är kul att spela när man kan det. Så det är ju 

verkligen en motivation. Särskilt nu i trean när jag verkligen känner att jag vill utvecklas 

och jag vill bli bättre då är det verkligen, jag vill sätta mig och plugga. 

Sara 

 

För att bli duktig. Jag har ju förebilder. […] folk som bara kan improvisera riktigt snyggt 

så här. Och verkligen göra snygga grejer, snygga solon och sånt. Så dem är ju lite så här 

motivationen man vill ju liksom komma upp dit. […] jag älskar att stå på scen och spela. 

[…] jag älskar det här, när man är nervös innan och sen går man upp på scenen och så 

släpper det efter 30 sekunder. […] och när dem hör det jag spelar och så får man så här 

positiv feedback. Det är ju alltid kul att höra. […] när jag sitter typ på mitt rum och övar 

och mamma skriver ett sms till mig så här ”åh vad det låter bra” typ. 

Gustav 

 

Även om svaren skiljer sig en hel del från varandra och de alla har olika anledning till att 

utvecklas mer så svarar ändå samtliga elever någon gång att glädjen är det som motiverar 

dem. De tycker att det är roligt att spela och stå på scenen och det i sig driver dem till att 

fortsätta öva. Det som däremot ingen av dem blev motiverad av, åtminstone inte 

motivation nog för att öva på sina instrument, var betygen i instrument- och sångkursen. 

När frågan ställdes kring hur de tänkte eller kände med betygen så svarade tre av fyra att 

de inte tänkte så mycket på betygen utan att de istället spelade för sin egen utvecklings 

skull, inte för betyget. Betyget verkar vara något som finns med i bakgrunden och som 

därmed inte ligger i fokus eller som en anledning till att öva mer. Sara är däremot den 
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elev som går in djupare när det gäller betygen och förklarar att hon känner mycket press 

på grund av dem. Så här förklarar hon tankarna kring betygen: 

 
Det var ett intresse, det var bara för att det var kul. Och så kom jag till skolan och här ska 

det vara ”du måste kunna, du måste uppfylla de här kraven”. Det blir som att man 

betygsätter själva intresset, det blir så konstigt tycker jag. Samtidigt sätter det en press på 

en så att man faktiskt lär sig nånting. 

Sara 

 

Här visar Sara en delad åsikt kring betygen då hon upplever att betygen bedömer hennes 

intresse och inte hennes musicerande. Vidare fortsätter hon att förklara att betygen på ett 

vis dödade det roliga på grund av all press men att hon i efterhand ändå kan se tillbaka 

och se att hon på grund av kunskapskraven tvingades att lära sig saker (öva) och därmed 

har hon utvecklat sitt musikaliska kunnande.  
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5 Analys och diskussion av resultatet 
I det här kapitlet kommer resultatet analyseras och diskuteras utifrån de olika 

underrubrikerna i kapitel fyra och utifrån de forskningsfrågor som ställdes i kapitel ett. 

 

5.1 För egen utveckling 

 
Det har visat sig i resultatet att det som främst motiverar eleverna till att öva är just viljan 

att bli bättre eftersom att de tycker att det är roligt att utöva musik. Detta kopplas till det 

som Karlsson (2002) beskriver som den inre motivationen samt Byrnes (1996) 

beskrivning av lärande mål. Den inre motivationen och de lärande målen är något som 

troligtvis finns hos alla musiker, åtminstone till en början, då det ofta är viljan att lära sig 

mer om sitt instrument och att bli bättre utövare av instrumentet som driver oss till att 

öva. Eleverna verkar däremot inte drivas särskilt mycket av det som Karlsson (2002) 

beskriver som den yttre motivationen som kan innebära till exempel betyg i kursen i den 

aspekten att de överlag inte tänkte på betyg som drivande faktor till att de övar. Betyg var 

för tre av fyra något som de inte har tänkt särskilt mycket på över huvud taget medan det 

för den fjärde hade funnits med i tankarna framför allt under de tidigare åren av 

musikstudierna. För denna elev, Sara, så var betyg något som satte mycket press och 

prestationskrav. Det skulle kunna leda till att Sara under den här perioden i sina 

musikstudier mer övade för det som Byrnes (1996) beskriver som proximala mål. 

Eftersom att den yttre motivationen, så som betyg, belöningar och bestraffningar, kan 

motverka den inre motivationen (Karlsson 2002), så är det intressant att se att så gjorde 

för just denna elev. Som det har tolkats så har Sara, under tiden som betyg var något som 

satte press på henne, mer tänkt på produkten och inte på sin egen utveckling genom att 

reflektera och utvärdera sin övning (Gerling, Antunes Teixiera och dos Santos (2012). 

Den yttre motivationen menar Karlsson (2002) kan innebära att eleverna motiveras till att 

öva på sådant som de tror att de kan ha nytta av längre fram. Detta kan liknas med Byrnes 

(1996) distala mål som också innebär att en musiker lär sig något för att ha nytta av det 

längre fram. Detta syns tydligt hos de elever som under varje övningsstund även övar 

teknikövningar då läraren troligtvis har förklarat varför dessa övningar är bra att använda 

sig av. Fördelarna med övningarna brukar kunna vara att eleverna blir snabbare och mer 

avslappnade i sitt musicerande.  
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5.2 Övningsstrategier 

 
De övningsmetoder som eleverna nämner att de använder sig av stämmer till en viss grad 

överens med den tidigare litteratur som finns om övning. Schenck (2000) nämner 

upprepningen som ett sätt att öva för att vänja musklerna vid utförandet och därmed skapa 

ett muskelminne vilket Gustav nämner i sitt svar angående långsamt tempo och 

upprepning. Däremot visar det sig att Jörgensens (2011) idé om att den övande borde 

planera sin övning, aktivt utföra den och sedan utvärdera den hamnar i skymundan hos 

eleverna. Att de alla aktivt utför en övning är tydligt i deras svar men däremot hamnar 

just planeringen och utvärderingen i skymundan. Oare (2011) förklarar hur viktigt det är 

att föräldrarna till musicerande ungdomar hjälper sina barn med att lägga upp ett 

övningsschema. Han menar dock att det är viktigare så länge barnen är yngre vilket de 

intervjuade eleverna inte var. Det skulle innebära att de intervjuade eleverna inte behöver 

det stödet eller den hjälpen från lärare och föräldrar för att öva strukturerat och effektivt. 

Däremot skulle det kunna vara så att Sara och Vera, som har hållit på med sina instrument 

under en kortare period, fortfarande behöver den här hjälpen. De verkar få hjälpen av sina 

lärare men skulle eventuellt behöva det extra stödet från sina föräldrar också. Det skulle 

kunna innebära att en elev behöver extra stöd oavsett ålder för att få struktur på sin övning. 

När frågor ställs angående strukturen för deras övning, alltså hur de lägger upp en 

övningsstund, så verkar det som att några av eleverna spelar lite på måfå och på det de 

känner för. Ibland innebär det att spela läxan och då helst själva låten medan det ibland 

innebär att spela vad som helst. Gustav och Max verkar ha lite mer struktur i att de till en 

början av övningen värmer upp och att de har en ungefärlig tidsram för hur länge de ska 

öva varje dag. Däremot är inte övningen så pass planerad att de till exempel har ett schema 

som de använder sig av i deras övning utan när de övar så sker övningsprocessen som en 

ren vana. Det kan finnas en underliggande struktur eller planering av övningen som har 

skett omedvetet under årens lopp vilket gör att de som har övat länge på sina instrument 

har ”vuxit in” eller socialiserats in i en form av övningskultur, vilket leder till att de inte 

längre behöver planera sin övning i den mån som Oare (2011) skriver om. Ifall så är fallet 

så skulle det kunna vara en förklaring till varför inte någon noggrannare planering behövs 

för dessa elever. Det har inte undersökts huruvida Gustav och Max har fått hjälp i sin 

övningsstruktur av sina föräldrar men det troliga är att de åtminstone fått mycket stöd av 

dem då de båda nämner i sina svar att föräldrarna har uppmuntrat dem till att öva. Med 

det sagt så kan Oares (2011) teori om övervakning, i den form att lärare och föräldrar 
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hjälper eleverna att lägga upp ett övningsschema, stämma väl med hur pass effektiv 

elevernas övning blir. Kanske kan det vara så att för att bli denne goda övare eller duktiga 

inlärningsexpert som Schenck (2000) talar om så behövs det mer planering i början av en 

övares tid, alltså när personen precis har börjat öva på sitt instrument. Jörgensens (2011) 

teori om att det krävs planering, utförande och utvärdering av övning skulle därmed 

eventuellt vara mer aktuell för elever som är relativt nya på sina instrument, oavsett ålder. 

Därmed kan till exempel en pianist ha blivit en god övare genom olika övningsstrategier 

och hjälp från lärare och föräldrar. Om denne pianist bestämmer sig för att börja spela ett 

nytt instrument, säg fiol, så skulle han eller hon möjligtvis inte behöva hjälpen från lärare 

och föräldrar på samma vis som tidigare eftersom att han eller hon troligtvis har lärt sig 

övningsmetoder sedan pianoundervisningen och därmed blivit en god övare. Den goda 

övaren borde därmed kunna lära sig ett nytt instrument utan att lärare eller föräldrar 

hjälper till med ett övningsschema eftersom att den goda övaren kan utforma ett sådant 

schema själv.    

 

5.3 Glädje och övning 

 

Schenck (2000) nämner hur viktig glädjen är för att övning ska vara givande då han menar 

att övning fungerar bäst i en kombination av glädje och kvalitet. Detta går på ett vis emot 

elevernas svar angående teknikövningar och på annat sätt går det hand i hand med svaren. 

Allt beror på vilka elever som har talat. De som övar en liten stund varje dag involverar 

till exempel teknikövningar som uppvärmningsövningar i övningsprocessen och har 

ingen specifik åsikt huruvida de är roliga eller inte utan uttrycker att det är okej att utföra 

dem. Detta skiljer sig från de två som kanske inte övade lika mycket under veckan då de 

anser att sådana övningar antingen är tråkiga att utföra och att tiden då hellre läggs på att 

öva låten, eller att teknikövningar är svåra att utföra utan lärarens direkta feedback som 

eleven får under lektionerna. Utifrån dessa fyra elevers svar är det alltså svårt att besvara 

frågan kring ifall teknikövningar eller läxor överlag som eleven inte upplever som roliga 

att utföra bör vara kvar i undervisningen eller inte.  

 

5.4 Övningserfarenhetens betydelse för övningens effektivet 

 
Enligt elevernas svar angående vilka metoder de använder när de övar på sina instrument 

blir det tydligt att eleverna har en kunskap i hur de ska öva vilket kan liknas med Ryles 
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(1945) benämning på knowing that. De har faktakunskaperna för hur övningen ska gå till 

för att de senare ska nå målet att bli bättre musiker. Detta kan även liknas med det 

konceptuella lärandet. När det däremot gäller färdighetskunskaperna kring hur övningen 

går till så visar det sig att eleverna har varierade färdigheter i detta. Vera, som övade om 

låten från början gång på gång, har givetvis valt en metod men verkar inte angripa 

svårigheterna som uppstår i ett stycke på samma sätt som övriga informanter, nämligen 

att kanske smalna av och nöta mindre delar av låten för att sedan sätta ihop det till en 

helhet. Utifrån Hallam, Rinta och Varvarious (2012) studie så är denna typ av övning 

eller denna övningsmetod en nedåtgående trend som eventuellt fungerar sämre för att 

utvecklas så effektivt som möjligt. Att veta om olika metoder för övning och att utföra 

olika metoder för övning är två olika saker. Det förstnämnda innebär att eleverna har 

faktakunskaper (koncepotuell kunskap eller knowing that) om vilka metoder som kan 

vara bra att använda för att öva och om hur övningen ska gå till. Det sistnämnda innebär 

istället att eleverna har färdighetskunskaper (procedurell kunskap eller knowing how) om 

hur de övar. De vet till exempel vilka övningar som fungerar bra för dem själva och de 

har tillräckligt med färdigheter för att även utföra dessa övningar på egen hand. Precis 

som Schenck (2000) skriver så är övning i sig något som elever bör träna upp för att bli 

bättre övare. Det som framkom i resultatet är att de som har spelat sina instrument under 

en längre period, alltså sedan de var betydligt yngre än idag, hade mer struktur på sin 

övning både vad gäller tidsramarna för hur länge och hur ofta de övade men också under 

själva övningsprocessen. De som har spelat instrumenten under en längre period övade 

till exempel i en större utsträckning på skalor och gjorde uppvärmningsövningar under 

deras övningsprocess till skillnad från de som har spelat sina instrument under en kortare 

period. Det framkom även utifrån elevernas svar att de elever som kunde beskriva sin 

övningsprocess tydligare även hade gått igenom mer med läraren vilka övningsmetoder 

som fungerade väl och huruvida eleverna kunde öva själva hemma än de som hade svårare 

för att förklara hur övningen går till. Återigen syns att Oares (2011) teori om att elever 

behöver stöd och hjälp med att bli bra övare är av vikt att beakta, framför allt för lärare 

och föräldrar till musicerande barn. Elevernas svar visar nämligen på vikten av att träna 

elever till att bli bra övare och därmed är punkten i det centrala innehållet för instrument- 

och sång 1 vad gäller övningsmetoder och instuderingsmetoder betydelsefull för 

elevernas utvecklande musicerande.  
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5.5 Sammanfattning 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det som avgör ifall en övningsprocess är effektiv 

eller inte är hur pass god övare eleven är. Vilka övningsmetoder som används och när är 

avgörande för att övningen ska bli så givande som möjligt. Dessa metoder kan givetvis 

ske både omedvetet och medvetet i den aspekten att de antingen är inlärda vanemönster 

som troligtvis ger frukt  eller är metoder som strategiskt valts ut i specifika syften. För att 

bli denne goda övaren så behöver elevern troligtvis få mycket hjälp och utbildning i hur 

en övning går till som bäst. Detta kan den få via lärare och föräldrar men även från 

kamrater som kanske har hunnit längre i sin ”utbildning” till att bli en god övare. Med det 

sagt behöver det inte nödvändigtvis innebära att endast unga elever behöver stöd och hjälp 

från lärare och föräldrar. Även äldre elever men som ändå är relativt nya på sina 

instrument kan behöva ha den övervakning som Oare (2011) talar om.  

 

5.6 Vidare studier 

 

Utifrån de fyra informanter som intervjuades var två tjejer och två killar. Av dessa fyra 

såg jag en antydan till skilland i hur övningen struktureras eller utformas beroende på 

vilket kön eleverna har. Antalet fyra informanter är egentligen för litet för att kunna säga 

att det är en skillnad då det kunde ha varit slumpmässigt just dessa elevers svar som 

resulterade i den skillnad jag såg. Det hade därför varit av intresse att gå vidare med en 

större studie av samma slag där fler intervjuas och där informanterna består av olika åldrar 

för att se ifall denna skillnad i svaren fortfarande finns kvar eller om de inte längre syns.  
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Bilagor 
 
Bilaga A - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Elin och jag studerar fjärde året på Linnéuniversitetets utbildning för 
ämneslärare i musik. Jag ska nu skriva min C-uppsats och mitt valda ämne är Övning 
och Motivation. Syftet med detta arbete är att undersöka varför elever övar eller inte 
övar på sina instrument och därmed vad som motiverar ungdomar till att öva och 
utveckla sitt musikaliska kunnande.  
 
För att göra detta använder jag mig av tidigare forskning och litteratur kring ämnet 
motivation och övning men vill också intervjua gymnasieelever från tredje året på 
estetiska programmet - musik för att på så vis försöka förstå deras tankar kring övning 
och motivation. 
 
 
I intervjun kommer jag använda mig av några utvalda frågor som sedan, beroende på 
dina svar, utvecklas vidare till olika följdfrågor. Min förhoppning är att varje intervju 
med olika människor även ger olika infallsvinklar. Intervjun kommer pågå ungefär 
mellan 30 - 50 minuter och jag hoppas att du vill delta.  
 
Jag söker alltså dig som studerar en instrumentkurs under tredje året på estetiska 
programmet - musik oavsett hur långt du har kommit i ditt musicerande eller hur du 
tänker kring din egen övning. 
Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till mig eller min 
handledare för mer information.  
 
 
Med Vänlig Hälsning 
Elin Eriksson 
0760404939 
ee222ve@student.lnu.se 
 
Handledare: 
Anna Linge 
anna.linge@lnu.se 
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Bilaga B - Intervjuguide 
 
Vad spelar du för instrument? 
 
Hur länge har du spelat? 
 
Vad tror du att du vill göra efter gymnasiet? 
 
Hur många gånger i veckan övar du på ditt instrument? 
—- Övar du på instrumentet när du spelar andra saker än veckans läxa? 
 
Kan du berätta om hur du känner inför en instrumentlektion? 
 
Berätta om hur du brukar öva? 
—- Använder du några strategier som fungerar bra? 
 
Vad får du för läxor av din lärare? 
—- Stämmer de överens med dina mål för undervisningen? 
 
Vad spelar du helst när du spelar själv? 
 
Vad spelar du med din lärare? 
 
Håller du på med något musikprojekt i skolan eller på fritiden? 
—- Beskriv. 
 
Hur lägger du upp strukturen för din övning? 
 
Hur mycket tänker du på betyg? 
—- Berätta hur du känner med betyg. 
 
Spelar dina föräldrar något instrument? 
 
Varför övar du? 
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Bilaga C - Samtyckesformulär 
 

Samtyckesavtal för undersökningen kring ämnet 

Övning och Motivation 

 

Du har valt att delta i en undersökning kring ämnet övning och motivation.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka varför elever övar eller inte övar på sina instrument och därmed 

vad som motiverar ungdomar till att öva och utveckla sitt musikaliska kunnande. Ditt deltagande kommer 

ske i form av en intervju som pågår mellan 20 och 60 minuter.  

 

Samtliga personuppgifter som samlas in om dig kommer bevaras och endast vara tillgängligt för mig som 

forskare. Alla övriga uppgifter, till exempel det du säger under intervjun, kommer endast att användas för 

forskningens ändamål. 

 

Du har rätt till att själv bestämma hur länge och på vilka villkor du vill delta i undersökningen, vilket i sin 

tur innebär att du har rätt till avsluta ditt deltagande när du vill under studiens gång. 

 

Tack för att du vill delta i studien! 

 
 
 
Deltagarens signatur:                                                            Forskarens signatur: 
 
——————————————————                    ————————————————— 

 

Namnförtydligande:                                                            Namnförtydligande: 
 
——————————————————                    ————————————————— 

 

Datum:                                                                                Datum: 
 
——————————————————                    ————————————————— 
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Bilaga D – Oares modell 
 
 

 


