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Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att genom fallstudier undersöka hur två pianolärare i kulturskolans 

verksamhet arbetar med utlärning av övningsmetoder. Vi ville ta reda på hur mycket eleven 

förstår av de övningsinstruktioner läraren ger. Totalt åtta respondenter ingick i studien. Två 

lärare samt tre av deras vardera elever. Eleverna var alla i åldern 12 till 14 år.  

Metoderna vi använde var kvalitativ intervju och observation. Dokumentationsmetoderna för 

respektive metod var bandupptagning samt videofilm. Vi studerade en lektion med varje elev. 

Först intervjuade vi lärarna om deras intentioner med respektive lektion. Sedan videofilmade 

vi genomförandet av undervisningen. Slutligen intervjuade vi de undervisade eleverna. 

Studien visar att majoriteten av övningsinstruktionerna lärarna i vår undersökning ger sina 

elever kretsar kring vad eleverna ska öva på. Väldigt få instruktioner säger någonting om hur 

övandet ska gå till för att vara kvalitativt. Vidare visar studien att lärare i vissa fall tar för 

givet att eleven förstår sambandet mellan genomförda moment under lektionstid och hur de 

ska öva hemma. Konsekvensen blir att lärarna inte uttalar någon ytterligare 

övningsinstruktion kring genomförda moment. Därför förstår inte en del elever att 

genomförda moment också är en instruktion för hur de ska öva hemma.    

En slutsats vi drar är att lärare anser det olika viktigt att eleven övar med specifika 

övningsmetoder. Vi ser också ett samband mellan lärarens sätt att ge övningsinstruktioner och 

deras elevers övningssätt. De elever som förstått hur de ska öva, kan också öva mer analytiskt. 

Detta samtidigt som de elever vilka endast förstått att de ska öva samt på vad de ska öva, 

tenderar att beskriva sin övning som genomspelning. De repeterar läxan från början till slut.    
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Förord  

I konsten att lära sig bemästra ett instrument ingår vanligtvis både lektioner och egen 

övningstid. Utan att ha gjort någon vidare undersökning i ämnet antog vi att de flesta lärare 

anser det önskvärt att eleven ska öva flera gånger i veckan. Ju mer vi läste om olika 

övningsmetoder desto mer insåg vi att flertalet tidigare studier pekade åt samma håll, 

nämligen att den som behärskar konsten att öva utvecklas snabbare på sitt instrument än den 

som inte gör det. Därför tror vi att lärares ökade kunskap om hur övningsmetodik lärs ut 

främjar elevens utveckling. Vi är också övertygade att det verkar inspirerande för eleven när 

de ser att de utvecklas.  

Med anledning av ovan nämnda väcktes intresset att studera några pianopedagogers arbetssätt 

för förmedling av övningsmetoder. Vi har båda, både positiva och negativa erfarenheter inom 

området. Ibland har huvudsyftet legat på att eleven ska öva samt hur mycket tid. Vid andra 

tillfällen har istället huvudsyftet varit hur övandet skall utföras för att ge en positiv utveckling 

ur ett kvalitativt perspektiv. I följande uppsats är vårt intresse att få en inblick i hur 

pianopedagogik kan genomföras, vilka instruktioner som ges, samt i vilken grad eleverna 

uppfattar och kan tillämpa dem.  

Vår studie riktar sig till lärarstudenter inom musik samt verksamma instrumentallärare i 

kultur- och gymnasieskolan. 

Vi som gjort den här studien heter Peter Hansson och Erika Jonsson. Vi går sista året på en 

musiklärarutbildning med piano som huvudinstrument. Peter har i princip alltid spelat piano 

då det funnits ett akustiskt piano i uppväxthemmet. I fjärde klass började han ta lektioner på 

kommunala musikskolan och fortsatte med det till nionde klass. Läraren var klassiskt skolad 

och det var även lektionsmaterialet. Peter tyckte dock att rock- och popmusik var roligast att 

spela varför läxorna inte alltid övades frenetiskt. Kanske inte konstigt då att det blev så kallad 

afroinriktning när det senare var dags för studier på musikhögskolan.  

Erika kommer också hon från en bakgrund där lärarna på nybörjarstadiet var klassiskt  

inriktade. Själv övade hon mest på annat än sina läxor, hon lärde sig låtar genom att lyssna på 

dem samt skrev egen musik. Läxorna var tråkiga och saknade musikaliskt sammanhang tyckte 

hon, varför hon sällan övade på dem. På gymnasiet spelade Erika mest rock och pop och 

mycket ensemble. Så småningom insåg hon att hon behövde förbättra sin notläsning och 

spelteknik varför hon började studera klassiskt piano. På musikhögskolan valde sedan Erika 

att inrikta sig mot både klassiskt och pop/rock. 

Vi har skrivit hela det här arbetet tillsammans med undantag av några delar i bakgrunden. Av 

de fyra licentiatuppsatser vi har behandlat har vi ansvarat och skrivit om två var. Peter har då 

läst och skrivit om Nielsen (1999) och Rostvall och West (2001). Vidare har han behandlat 

Ladåker och Lennartson (2008) samt Sandström och Snell (2010). 

Erika har behandlat licentiatuppsatser av Rohwer och Polk (2006) samt Duke, Simmons och 

Cash (2009). Även Socha (2010) samt styrdokumenten Skola 2011 och kursplaner har Erika 

ansvarat för. Alla intervjuer genomfördes av oss tillsammans utom intervjun med Lärare 2 

vilken Erika utförde själv. Peter intervjuade också Evelina på egen hand. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att genom fallstudier få fördjupad insikt i hur några pianolärare i 

kulturskolans verksamhet arbetar med sina elever gällande övning och övningsmetoder. För 

att ta reda på det har vi valt följande forskningsfrågor:  

Vilka övningsinstruktioner har läraren för avsikt att ge eleven under lektionen? 

På vilket sätt genomförs instruktionerna?  

Hur väl förstår eleven de övningsinstruktioner som läraren förmedlar? 
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Bakgrund 
Ett av våra grundantaganden vi gjorde när vi valde forskningsperspektiv var att kontext och 

lärande hör ihop. Därför valde vi att ta utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, vilket 

betonar sambandet mellan individ och andra individer samt det omgivande samhället. Vi 

inleder med att ge en övergripande syn på lärande ur det sociokulturella perspektivet. Sedan 

fördjupar vi oss i begreppet övning samt delger tidigare för vår studie relevant forskning i 

ämnet. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vad är det egentligen att kunna någonting? Äger du kunskapen till fullo om du inte kan 

översätta den och ta den med dig till en ny kontext? Synen på lärande och vad det egentligen 

innebär att kunna någonting har förändrats och påverkats av rådande psykologiska ideologier. 

Detta tar Hallam (1997) upp: 

Current thinking in psychology views learning from a constructivist perspective 

which suggests that all knowledge is constructed in an interaction between the 

individual and their experiences, influenced by culture and the social and 

historical situation in which the activity takes place (s. 179). 

Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på en konstruktivistisk syn menar Dysthe 

(2003). Samtidigt lägger han största vikt vid att kunskap behöver konstrueras genom 

samarbete och ges en kontext för att lärande ska kunna ske. I detta perspektiv betraktas alltså 

interaktion och samarbete som helt avgörande för lärandet.   

Den sociokulturella traditionen kallas även sociohistoriskt, kulturhistoriskt eller 

situerad, uttryck som alla poängterar att kunskap är beroende av den kultur som 

den är en del av. Kunskap existerar aldrig i ett vakuum; den är alltid ”situerad”, 

dvs. invävd i en historisk kulturell kontext (s. 34). 

 

Det finns också sociala aspekter på lärande, eleven ska lära sig att delta i diskurserna och 

praxis i olika grupper. Detta är således en del utav lärandet. Ett undervisningsupplägg likt det 

Dysthe (2003) beskriver ska alltså ha som mål att eleven rustas med kompetens vilken anses 

som värdelös om eleven inte kan översätta och använda sig av kompetensen även i nya 

kontexter. 

 

Att den sociala och kulturella miljön har stark inverkan på lärandet understryker även 

Hundeide (2006). Hon hävdar att barn är socialt disponerade från början, att barn lär sig 

genom handledning av andra omsorgspersoner vilka är mer kompetenta än barnet själv. På så 

sätt kan barnet visa det som ligger utanför deras egen förståelse. Dessa tankar återkommer i 

Williams, Sheridan och Pramling Samulsson (2000). De poängterar att ingen äger all kunskap 

men att i interaktion mellan lärare och elev skapas ny kunskap, vilken ingen tidigare ägt. 

Gemensamt för samtliga ovan nämnda författare är att de alla betonar miljö, kultur, 

interaktion och kontext som viktiga parametrar för såväl vad det är att kunna något som 

lärandets kvalitet i sig. Musikaliskt lärande är alltså lärande i en miljö, vid en given tidpunkt 

och i en given kontext. 
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Sociokulturellt perspektiv på bedömning 
Betyg och bedömning kan antingen ges efterhand eller som ett avslutande moment. Vårt 

intresse för övning gör att följande blir relevant att beröra: kan bedömning användas som 

verktyg och ett styrmedel genom hela elevens läroprocess? och ”Kan i så fall eleven göras 

delaktig, så att de ser och i viss mån kan påverka sin egen utvecklingsprocess? Vi kommer här 

presentera några olika synsätt utifrån ett sociokulturellt perspektiv på bedömning, i relation 

till ovan nämnda variabler.  

Bedömning är enligt Dysthe (2003) en integrerad del av arbetsprocessen. 

En sociokulturell syn på bedömning inriktar sig på frågor som gäller kvaliteten på 

elevens deltagande i läroaktiviteterna. Bedömning betraktas dessutom som en 

integrerad del av lärande och inte som något påhäng. Just därför har man under 

senare år försökt utveckla en alternativ bedömning som görs fortlöpande och inte 

isolerat efter läroprocessens slut. (…) Att delta i en kunskapsgemenskap innebär 

också att utvärdera sitt eget och gruppens arbete. Det situerade perspektivet på 

kunskap och lärande ger därför teoriunderlag för en praktik där eleverna själva 

deltar i bedömningsprocesserna och inte bara utgör föremål för evaluering (s. 40). 

Enligt Dysthe (2003) skall eleven alltså bedömas fortlöpande samt även lära sig att själv 

bedöma såväl sina prestationer som sina arbetsmetoder.  Detta går hand i hand med det 

Kostka (2004) berör. Han betonar self-assessment som ett sätt att öka elevens framgång: 

When students make mistakes during practice, they need to be able to identify the 

error, figure out what caused it (fingering problem, change of hand position, etc.) 

and determine how they can fix it. By obtaining better self-assessment techniques, 

students will probably be more aware of the process instead of merely focusing on 

completion of the piece (s. 26). 

Då lektionstiden bara är en liten del av den tid eleven lägger på sitt instrument blir övningen 

en central del för elevens utveckling, varför kunskap om effektiv övning därmed blir högst 

relevant. Detta tar även Lif (1998) upp:  

Utveckling på instrumentet sker i hög grad genom praktisk övning. Alla behöver 

öva för att kunna förbättra sina resultat. Hur många gånger har vi inte sett 

talangfulla elever som misslyckas på grund att de inte vill eller kan öva. En 

medelbegåvad elev kan, med effektiva studier och tålamod, nå längre än en 

begåvad som inte lärt sig konsten att öva. Därför bör läraren redan från början 

försöka få eleven att inse att rätt slags övning är ett sätt att höja kvaliteten (s. 6-7). 

Lif (1998) betonar alltså vikten av att eleven kan och vet hur de övar på ett effektivt sätt samt 

att läraren redan från början bör arbeta för att eleven lär sig detta.  

Sammanfattningsvis, Dysthe (2003) skriver om det sociokulturella perspektivet på lärande 

och Kostka (2004) nämner self-evaluation. Tillsammans med Lifs (1998) syn på övning 

förstår vi alltså att dessa tre anser att vi som lärare bör arbeta mycket med att eleven själv ska 

veta hur de lär sig samt i viss mån kunna bedöma och styra sitt eget lärande. Det får största 
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vikt genom det Lif (1998) tar upp, att det i lärandet av att spela ett instrument förekommer 

mycket självständig övning. Att kunna översätta sina kunskaper till nya kontexter blir då 

högst relevant. 

Vad är övning? 

För att lära sig att spela ett instrument krävs av eleven många timmar av självständigt övande 

utöver lektionstiden. Nationalencyklopedins definition av ordet övning är: Metodiska försök 

att förbättra någon färdighet genom särskilt anpassade aktiviteter. Även Jörgensen (1996) 

ger sig på att försöka definiera begreppet övning fast ur ett instrumentalpedagogiskt 

perspektiv: 

Når noen skal läre å spille et instrument (stemmen er også et instrument i denne 

sammenhengen) settes det i gang en läringsprosess som omfatter kompliserte 

kognitive emosjonelle og motoriske prosesser (s. 13).   

Läraren bör enligt Schenck (2000) hjälpa eleven att arrangera sin övning. Han menar att det 

finns en risk med övningen om den genomförs på fel sätt, nämligen att övningen kan kännas 

som ett odrägligt tragglande som inte alls har att göra med vare sig sång, spel eller musik. Om 

så blir fallet kan det lätt göra att allt som har med musicerande att göra blir negativt laddat för 

eleven (Schenck 2000). Lärarens roll är viktig för att skapa en miljö där eleven får tydliga mål 

och utmanande uppgifter (O´Neill 1997). Även Lif (1998) resonerar kring lärarens roll och 

understryker att också föräldrar har en viktig del i att hålla uppe intresset hos eleven.  

Övning är också ett intellektuellt krävande arbete. Det primära syfte är att förbättra såväl 

tolkning som teknik. Det gör att eleven måste förstå vad de gör och varför, varvid eftertanke 

och reflektion blir viktiga parametrar. Lif (1998) betonar särskilt att: 

Intensitet och koncentration i studierna är viktigare än tid 

Kvalitet är viktigare än kvantitet 

Noggrannhet är viktigare än ihärdighet 

Reflektion är viktigare än envishet (s. 9) 

Övningsstrategier 
För att en elev ska kunna öva produktivt krävs att eleven känner till några effektiva 

övningsstrategier. O´Neill (1997) berör i sin avhandling hur viktigt lärarens val av 

undervisningssätt är för att eleven ska lära sig effektiva inlärnings- och övningsstrategier. 

Nielsen (1999) har sammanställt en lista på övningsstrategier vilka hennes 

undersökningspersoner använde sig utav i sin övning. Några av dessa var att dela in stycket i 

sektioner, att dela in sektionerna i mindre delar, att rytmisera svåra passager samt att variera 

tempot. Hon nämner även att eleven kan träna med en hand separat samt att pedalisering kan 

tränas ensamt eller tillsammans med bara en hand först.   

Det finns också fler undersökningar gjorda på området övningsstrategier. En av dessa är 

Rohwer och Polk (2006). De listar bland annat följande metoder; repetition, att fokusera på 

svåra sektioner av stycket i taget, variera tempot från saktare till snabbt, räkna eller sjunga 
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samtidigt under övandet, att skriva ner fasta fingersättningar samt att ibland öva utan 

instrument med bara noterna. 

Tidigare forskning  
Här presenteras inledningsvis fyra licentiatuppsatser vilka alla berör musikundervisning. De 

ämnen som studerats är elevers och studenters övning, vilka övningsmetoder som leder till 

bäst resultat, lärarens roll i undervisningssituationen samt hur denna roll påverkar vad elever 

och studenter lär sig. Samtliga studier nämner ordet övningsstrategier, vilket vi tolkar som 

samma sak som det vi kallar övningsmetoder. Vidare följer tre C-uppsatser som vi valt därför 

att vi anser deras innehåll extra relevant för vår studie. Vi är medvetna om att de per 

definition inte håller samma vetenskapliga klass som licentiatuppsatser. 

I en intervjustudie undersöktes två organiststudenters övningsvanor (Nielsen 1999). Det 

undersöktes hur studenterna använder sig av olika övningsstrategier som hjälpmedel för att 

uppnå bästa effektivitet i övningen av tekniskt krävande stycken. Intervjuer användes som 

metod både under och direkt efter några av studenternas lektioner. Dessutom 

videodokumenterades några lektioner. På det sättet följdes studenterna under en period på två 

månader. Resultatet av undersökningen visar att studenterna systematiskt använder sig av 

olika övningsstrategier som en naturlig del av övningen och att de också implementerar dessa 

strategier med tidigare kunskaper.  

Studien visar också att studenterna använder sig av olika typer av övningsstrategier vid olika 

faser av inlärningen. Dessa faser delas in i första och andra läroperioden. I den första 

läroperioden använder sig studenterna av övningsstrategier som till exempel; att dela upp 

stycket i olika delar och sedan fokusera på varje del separat, att spela stycket i olika tempo, att 

spela varje hand separat med eller utan pedal och så vidare. I den andra läroperioden använder 

studenterna de flesta av den första läroperiodens övningsstrategier men jobbar även med 

stycket som en helhet (Nielsen 1999). 

I grundskolan i årskurs åtta genomfördes en studie om elevers övningsstrategier (Rohwer & 

Polk). Det noteras att det finns fyra olika sätt på vilket en elev kan öva. Följande grupper delar 

författarna in eleverna i: holistic-noncorrective – spelar stycket från början till slut utan att 

rätta eventuella fel, holistic-corrective – spelar stycket från början till slut men stannar och 

börjar om när de spelar märkbart fel, analytic-reactive – spelar också från början av stycket 

men stannar upp när fel uppstår och tränar dessa tills de blir nöjda, samt analytic-proactive – 

vilka inte alls börjar stycket från början utan istället övar de takter de anser problematiska. 

Undersökningen visar att de elever som tillhör de analytiska grupperna når betydligt större 

framgång med sin övning.  

Studien visar även att ju fler övningsstrategier en elev kan nämna, desto bättre resultat når de 

med sin övning. Studien konstaterar även att elever kan nämna relativt få övningsstrategier, i 

genomsnitt endast tre stycken per elev. Den vanligaste är repetition. I intervjuerna kom det 

fram att eleven ibland känner till övningsstrategier som de inte använder sig av alls då de övar 

hemma (Rohwer & Polk 2006).    
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Även Duke, Simmons och Cash (2009) har genomfört en studie angående övningsstrategier. 

De har undersökt vilka variabler som påverkar en pianist att prestera så bra som möjligt under 

ett framförande. De undersökte sjutton pianister, gav dem ett kortare utdrag ur ett svårt stycke 

och studerade dem sedan i deras övning. Pianisterna fick instruktionen att öva så mycket de 

ville och på vilket sätt de ville för att sedan sluta när de var nöjda med resultatet. 24 timmar 

senare skulle pianisterna spela upp stycket vilket då spelades in. Resultatet av studien är 

liknande som Rohwer och Polks (2006) resultat (de analytiska övarna når längre än de som 

bara spelar igenom). Duke m.fl. (2009) visar att vilka strategier som används under övningen 

är långt viktigare än hur lång tid som spenderas. Viktigt är också hur många gånger materialet 

spelas rätt respektive fel under övningen. 

Även hur lärare och elever interagerar med varandra under lektionstid påverkar elevernas 

kunskapsutveckling. Detta studerar Rostvall och West (2001) och söker svar på frågan varför 

lärare och elever gör som de gör under instrumentallektionerna. Författarna vill även besvara 

hur dessa handlingar påverkar elevernas möjligheter att utveckla kunskaper. De kommer fram 

till en rad skeenden under lektionstid vilka alla påverkar eleverna negativt. Studien gjordes 

bland annat med hjälp av att videodokumentera lektioner. Den kan inte ses som representativ 

för instrumentallektioner i allmänhet då fokus ligger på endast ett fåtal situationer. Däremot 

anses den kvalitativ då den på djupet undersöker just dessa fall. 

I resultatet konstaterar författarna att musikens expressiva aspekter alltså känslan och 

uttrycket oftast får låg prioritet hos lärarna i undervisningen. Lärarna fokuserar i högre grad 

på notbilden än på sina elever. Författarna är starkt kritiska till lärarnas sätt att interagera med 

eleverna. Eleverna avbryts ofta när de för fram en egen åsikt om varför de har problem i 

stycket. Lärarna tycks ha en ”tänkt modellelev” där de svårigheter som uppkommer i stycket 

alltså redan på förhand är givna, detta då istället för att utgå från varje elev i den enskilda 

undervisningssituationen. Lärarna visar inte heller på de metoder som ligger bakom t.ex. ett 

val av fingersättning. Konsekvensen blir då att eleven gör rätt i stunden på det specifika 

stycket. Då de dock inte samtidigt lär sig själva arbetsmetoden kan de inte heller projicera den 

i en ny kontext.   

 

Författarna noterar även maktrelationen i förhållandet lärare kontra elev. Läraren upprätthåller 

i varje läge sin auktoritet vilket leder till att eleven ofta befinner sig i underläge. Här menar 

författarna att lärarna till och med går så långt att de agerar kränkande gentemot sina elever. 

Resultatet visar en i allt igenom negativ bild av de undersökta lärarna och en påtaglig brist på 

interaktion med eleverna. 

I en undersökning om förmedling av övningsinstruktioner vid instrumentalundervisning i 

musik och kulturskolor skriver Socha (2010) att såväl lärare som elever fokuserar mer på vad 

det är som ska övas än hur. Med utgångspunkt i lektionstid undersöktes 

övningsinstruktionernas innehåll, förmedlingssätt samt elevens uppfattning av instruktionerna. 

Resultatet visar att både skriftliga samt verbala instruktioner under lektionstid syftar främst 

till att och vad det är som ska övas, väldigt lite tid läggs på hur övningen hemma ska 

arrangeras. Många praktiska övningar som tillämpades av läraren under lektionstid nämndes 

inte alls av eleverna som metod gällande deras egen övning hemma. 
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Ladåker och Lennartsson (2008) behandlar begreppet ”musikaliskt uttryck”. Vad det 

egentligen är för något och vad det står för. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 

detta begrepp hanteras inom pianoundervisning och instrumentalpedagogisk litteratur. En av 

frågeställningarna är till exempel hur pianopedagoger arbetar med det musikaliska uttrycket i 

undervisningen. Återigen används den kvalitativa intervjumetoden, tre respondenter valdes 

utifrån personlig kännedom. Intervjustudien kombineras och jämförs med en litteraturstudie. I 

resultatet kommer de bland annat fram till att elevens uppövande av det inre lyssnandet är av 

betydelse för elevens musikaliska utveckling. Om eleven har en inre bild för hur det ska låta, 

vet de vad de ska eftersträva när de sitter och övar själva. Det är viktigt att det musikaliska 

uttrycket snabbt får fäste vid instuderingen, så att eleven ej riskerar att hamna i ett 

”mekaniskt” övande.  

 

Motivation är en stark drivkraft gällande all övning. Sandström och Snell (2010) har gjort en 

studie om detta gällande specifikt instrumentalövning. Syftet med undersökningen var att ta 

reda på hur instrumentalpedagoger gör för att motivera sina elever att öva på instrumentet i 

syfte att utveckla musikaliska färdigheter. De använde en kvalitativ intervjumetod för att få 

svar på forskningsfrågorna vilka bland annat lyder; ”vilka faktorer anser 

instrumentalpedagogen vara viktiga för att eleven skall bli motiverad att öva?” samt ”hur gör 

instrumentalläraren för att uppmuntra eleven att öva?”. Resultatet visar att några av faktorerna 

är familjen, kompisar, läraren, utbudet att kunna uppträda vid konserter samt möjligheten till 

egen instudering via internet. En av respondenterna nämner hur läraren kan sätta upp fasta 

punkter för elevens övning till exempel klangövningar, skalor eller ansats och hållning. Några 

andra respondenter berättar om olika övningsmetoder vilka de anser vara stärkande för 

elevens övning. Dessa metoder är: att spela de svåra passagerna i ett långsammare tempo, dela 

upp ett stycke i mindre bitar och öva varje bit separat, samt att läraren konstruerar ett 

veckoschema där eleven själv fyller i när och hur mycket denne övar.  

 

Styrdokument 
Då vår studie syftar till att undersöka variabler i instrumentalundervisningen i kulturskolan 

gäller inte Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2011) som läroplan. Detta då skolformen är frivillig och separat hållen från den vanliga 

grundskolan. Däremot nämner många kulturskolor i sina verksamhetsplaner ändå aspekter ur 

LGR11 (Skolverket 2011) vilka de tycker är viktiga att arbeta efter.   

Några aspekter ur LGR11 (Skolverket 2011) vilka vi anser att kulturskolans arbete till stor del 

berör: 

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (s. 14). 

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga (s. 13).  

Då kulturskolans elever ska kunna söka vidare in på ett musikgymnasium finner vi det 

relevant att nämna vilka färdigheter som där krävs av eleven. I kursplanen för Instrument eller 
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sång 1 (Skolverket 2011) står det att eleven ska utveckla: Kunskaper om musikinstudering, 

enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling. Det 

står även redan för betyget C att: 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av 

musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker 

speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild 

uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

(Skolverket 2011) 

Med denna skrivning drar vi slutsatsen att dessa färdigheter även är av betydelse för 

kulturskolans elever, då de vanligtvis får sin första skolning i kulturskolan. 
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Metod 
Vi genomförde vår undersökning under vårterminen 2012.  Två lärare med vardera tre elever 

ingick i undersökningen. Detta gav oss totalt åtta respondenter. En lektion per elev ingick i 

undersökningen och samtliga dessa lektioner genomfördes enskilt.  Eleverna var alla i åldern 

tolv till fjorton år, tre pojkar och tre flickor. Samtliga lärare är kvinnor. Samtliga har 

erfarenhet av individuell pianoundervisning och har undervisat i tio till femton år.  

Inför varje lektion genomfördes en intervju med den undervisande läraren. Vi ställde frågor 

om planering och genomförande av den aktuella lektionen. Vårt intresse var lärarens 

reflektioner kring elevens övande hemma. Mycket fokus i intervjun lades på vilka svårigheter 

lärarna ansåg att låten innehöll, samt hur de tänkt arbeta med eleven gällande dessa 

svårigheter under lektionen. Vi ville också veta lärarens åsikt angående hur eleven skulle öva 

dessa svårigheter hemma (se bilaga 1).  

Vi observerade också lektionen för att se hur läraren genomförde de planerade momenten. 

Fokus lades på vilka instruktioner som gavs för elevens fortsatta övning samt också hur dessa 

instruktioner instruerades, till exempel om det var muntliga eller demonstrerade instruktioner. 

Hela lektionen videofilmades.  

Efter lektionens genomförande gjorde vi en intervju med den undervisade eleven där vi ville 

veta hur mycket, samt vad av lärarens instruktioner som eleven uppfattat. Vi ställde frågor om 

lektionens innehåll samt hur eleven tänkt öva på sin/sina låtar hemma (se bilaga 2).  

 

Intervjuer 
Vi är intresserade av pedagogens personliga erfarenheter och uppfattningar och anser därför 

den kvalitativa intervjun som bäst passande i vår undersökning. Kvale och Brinkmann (2009) 

tar upp när en kvalitativ intervju är användbar: 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (s. 17).  

Då vi söker ta reda på just resonemang och tillvägagångssätt är även det Trost (2007) skriver 

relevant. Han konstaterar att ett kvalitativt synsätt, till skillnad från ett kvantitativt, ger en 

högre grad av förståelse för människors sätt att resonera och reagera.  Vidare menar han att 

det också blir lättare att urskilja olika handlingsmönster.   

Vår intervju har ej fasta svarsalternativ, alla respondenter kommer att få samma 

standardfrågor men vi lämnar öppet för följdfrågor samt diskussion. Därför har vi en låg grad 

av strukturering och standardisering i intervjun. Trost (2007) förklarar att en låg grad av 

standardisering innebär att frågorna anpassas efter respondenten och intervjusituationen. Det 

gör att ordningsföljd på standardfrågor samt vilka följdfrågor som tas upp kan variera. Han 

går även in på begreppet strukturering och hävdar att en intervju vilken ej har fasta 
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svarsalternativ kan sägas ha en låg grad av strukturering. Frågorna som ställs är öppna och 

respondenterna får möjlighet att utveckla sina resonemang. 

Då vi valt att göra undersökningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv behöver vi ta hänsyn 

till yttre faktorer så som elevens kommunikation/samspel med läraren, den fysiska och 

psykiska miljön där undervisningen sker, hemmiljö, övningsmöjligheter, eventuell påverkan 

från familj och vänner etc. Därför behöver vi i alla intervjuer ställa frågor inte bara angående 

den faktiska övningen utan även söka svar på dessa variabler.   

Observation 

Som Backman (1998) poängterar är det tryckta och skrivna ordet den vanligaste formen för en 

kvalitativ undersökning. Däremot kan observation fungera som ett bra komplement. Vidare 

poängterar han att film visar rumsliga kontexter och återger skeenden och förlopp. Då vårt 

syfte var att få en djupare insikt än det berättade ordet valde vi att även observera 

respondenterna. Vi ansåg film vara en bra dokumentationsmetod då det vi ville studera -

övningsmetoder och kommunikation kring dem – sker i en komplex lärandesituation. 

Urvalsprocess 

Sammanlagt åtta respondenter ingår i vår undersökning. Två lärare samt deras tre vardera 

elever. Vi kontaktade fyra pianolärare, samtliga var för oss personer vi inte kände sedan 

tidigare. Urvalet av de deltagande lärarna skedde slumpmässigt på det sättet att vi valde de två 

första som svarade. Att vi endast valde två lärare motiverar vi med att ville ha möjlighet att 

fördjupa oss i deras arbetsmetoder och då titta på fler av varje lärares elever. Genom det får vi 

en djupare bild av just denne lärares metoder än om vi istället valt sex lärare och då en elev 

var. 

Eleverna valdes också de på slumpvis basis utifrån vad som var mest passande för de 

undervisande lärarnas arbetsschema. Särskild hänsyn togs till att det skulle finnas tid att 

genomföra en lärarintervju innan lektionerna, samt elevintervjuer efter de filmade lektionerna. 

Etiska överväganden 

I enlighet med forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

finns fyra grundläggande huvudkrav för forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I vår undersökning 

innebär det att alla respondenter kontaktades först på telefon och sedan skriftligen där de 

informerades kort om undersökningens syfte och metod (se bilaga 3). Både lärarna och de 

undervisade eleverna samt deras föräldrar lämnade muntligt samtycke till deltagande i 

undersökningen. För att också hålla konfidentialitetskravet har samtliga respondenters namn 

ersatts med fingerade namn, vi har även plockat bort sådan information som eventuellt skulle 

kunna gå att spåra. Samtliga medverkande har också skriftligen garanterats att allt material 

från undersökningen förvaras så att obehöriga ej har tillgång till det, samt endast används i 

vetenskapliga syften vid analys. Det kommer alltså inte att publiceras eller lånas ut. 

Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer lyssnades på och bearbetades av oss enskilt utan att vi först hade 

diskuterat dem med varandra. Först efter att ha antecknat det vi själva fann var relevant för 
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undersökningens syfte sammanställde vi ett resultat gemensamt. Särskild hänsyn togs i 

bearbetningen av barnintervjuerna. Som Hundeide (2002) belyser tenderar barn att anpassa 

sina svar till det de tror förväntas av dem. 

Bearbetningen av det inspelade filmaterialet gick till så att vi behandlade en inspelning i taget. 

Vi antecknade var för sig det vi fann relevant för undersökningens syfte och forskningsfrågor. 

Sedan diskuterade vi med varandra och sammanställde ett resultat. Bedömningen av vilka 

övningsmetoder som ingått endast som ett arbetssätt under lektionstid och vilka som riktats 

som en konkret uttalad övningsinstruktion till eleven, gjordes av oss två i sammanställningen. 

All insamlad data är analyserad ur ett sociokulturellt perspektiv då vi söker få svar på våra 

forskningsfrågor.  

Reliabilitet och validitet 

Vi försökte så långt det var möjligt att ”smälta in” i lektionen och inte påverka varken lärarens 

eller elevens uppmärksamhet. Idealet hade varit att läraren och eleven helt och hållet glömt 

bort att vi och filmkameran fanns i rummet. Detta idealtillstånd går naturligtvis inte att uppnå 

till 100 procent. Vi konstaterar alltså att det inte är en helt naturlig undervisningssituation som 

vi observerar, varför också viss påverkan på eleverna kan ha skett, till exempel i form av 

stresspåverkan. Vi bedömer dock att detta om det skedde, endast var i låg utsträckning då 

samtliga elever både såg lugna ut under lektionen samt angav efteråt att de var opåverkade av 

vår och kamerans närvaro.  

Då all data som användes för analys var dokumenterad uppskattar vi bortfallet av information 

som minimal. Vi kan ändå se några tillfällen då bortfall kan ha skett. Vid observation av 

lektionerna placerades kameran så att både lärare och elev var synliga. Trots detta kan bortfall 

av information ändå ha förekommit. Till exempel då läraren demonstrerade ett moment, men 

stod vänd med kroppen så att demonstrationen skymdes och därmed ej fastnade på filmen. Vi 

bedömer ändå att bortfallet är ringa då vi som observanter fanns närvarande och ändock 

uppfattade dessa skeenden vilka alltså kan sägas bli möjliga att inkludera i resultatet. 

På samma sätt kan ett visst bortfall ha skett vid intervjutillfällena, när till exempel en notbild 

diskuterades eller en rörelse demonstrerades. Vi gjorde endast en bandupptagning varvid 

dessa parametrar inte syns för den som lyssnar på bandet. Dock gjorde vi verbala 

förtydliganden då sådana situationer uppkom. Därför anser vi att eventuellt bortfall ändå blev 

minimalt. 

Det finns en risk när man intervjuar barn, att de hellre ger de svar som de tror att intervjuaren 

(i det här fallet vi) vill höra snarare än att de svarar fullständigt ärligt på varje fråga. Barn 

visar ofta upp en förmåga att vara mycket lyhörda, de har en vilja att vara lojala och att 

anpassa sig till andra för att lättare kunna ingå i det sociala samspelet. Detta benämner 

Hundeide (2002) som kontraktsmässig kongruens. Vi kan alltså inte förutsätta att de svar vi 

får i elevintervjuerna alltid ger en fullständigt korrekt bild av verkligheten. 

Vår undersökning är en relativt liten fallstudie vilken begränsar sig till endast åtta 

respondenter. Vi fokuserade endast på en lektion per elev istället för att till exempel ha följt 
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ett större antal elever under en längre tid, vilket vi istället hade gjort om vi valt en kvantitativ 

metod. Därför anser vi vår undersökning som för liten för att vi ska kunna dra några generella 

statistiska slutsatser. Vi kan alltså inte konstatera att alla pedagoger använder sig av de 

metoder, för att ge övningsinstruktioner, som våra undersökta pedagoger använde sig utav. 

Inte heller kan vi säga att metoderna alltid fungerar på samma sätt med alla elever.  

Då våra forskningsfrågor är menade att ta reda på hur några lärare arbetar med 

övningsinstruktioner, inte hur det rent generellt ser ut bland pianolärare var det inte heller  

generaliserbara resultat som var vår avsikt att generera. Genom vår metod att grundligt 

intervjua och observera både lärare och elever anser vi att vi får fram ett resultat som visar 

just det vi undersöker. Detta garanterar att såväl reliabiliteten som validiteten (Kvale & 

Brinkmann 2009) i vår studie är hög. Skulle vi eller någon annan göra om studien igen är det 

alltså vår bedömning att den fortfarande skulle besvara syftet, det vill säga; att ge en bild av 

hur några lärare arbetar samt hur väl utfallet av deras undervisning blir. 
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Resultat 
Här presenterar vi de slutsatser som går att dra efter sammanställning av data. Vi beskriver 

varje elev för sig. Först tar vi upp det den undervisande läraren berättar i intervjun, vilka 

svårigheter denne ser i låten och hur hon planerar att gå igenom dem. Vi redogör också för 

hur läraren anser att eleven skall öva svårigheten. Därefter beskriver vi det filmen visar och 

redogör för elevintervjun. Slutligen gör vi en sammanställning gentemot våra 

forskningsfrågor. Först presenteras lärare ett och hennes tre elever; Anders, Karl och Ingrid. 

Därefter följer lärare två och hennes tre elever; Kajsa, Evelina och Vidar 

I uppställningen nedan kommer vi tala om vilka övningsinstruktioner som ges under de 

filmade lektionerna. Vi delar upp dem i två huvudgrupper vilka vi benämner som att – och 

hur-instruktioner. Med att-instruktioner menar vi de saker som tas upp och sägs att det skall 

övas på utan vidare förklaring hur själva övandet ska gå till. En hur-instruktion innehåller 

dessutom en metod för hur övningen skall gå till och är alltså synonymt med det vi benämner 

som övningsmetod i bakgrunden.  

 

Elev 1 Anders 
Anders går i årskurs sex och har spelat piano i ca två år. Hans nuvarande läxa är No Holly for 

miss Quinn av Enya. Han har arbetat med den sedan fyra veckor och på denna lektion ska de 

fortsätta med låten. Läraren berättar att Anders är mycket musikalisk men sällan övar. 

Anders brukar vanligen ha lektion tillsammans med Karl men idag har han en enskild lektion 

på tjugo minuter. Han berättar att det är bättre att ha lektion tillsammans för att han får spela 

mer då. Anders kan oftast öva i lugn och ro hemma, han berättar att han ibland blir störd av att 

han måste passa sin lilla kusin som inte alltid är helt lugn. Han har både ett elpiano och ett 

akustiskt instrument hemma. Anders menar att han brukar öva mycket.  

 

Lärarintervju 

Den primära uppgift som läraren fokuserar på är att Anders skall ”få ihop båda händerna”. 

Någonting de arbetat med under tidigare lektionspass. Det är främst två övningsmetoder som 

hon använder. En är att först lägga ackorden obrutet och att träna på 

ackompanjemangsmönstret brutet på ett ackord i taget. Hon betonar att dessa övningsmetoder 

inte brukar skickas hem som ”läxa” utan används under lektionstid. De metoder hon vill att 

Anders ska använda sig av hemma är repetition av valda delar och att träna en hand i taget. 

Hon uppmuntrar utantillspel då hon anser att Anders är svag på notläsning. Hon är också 

tveksam på huruvida Anders verkligen övar sina musikstycken bit för bit hemma.   

Läraren bedömer att introduktion av andra övningsmetoder än ovan nämnda är för tidigt och 

för komplicerat för elever på Anders spelmässiga nivå.     

Film  

Den filmade lektionen består av två delar. I den första går läraren igenom musikaliska 

aspekter på första delen av låten vilken eleven redan tonmässigt kan spela. Den andra delen av 

lektionen innehåller en genomgång av ett för eleven nytt material i en ny tonart.  



19 
 

I del ett av lektionen ges instruktionen att eleven ska spela vänster hands komp svagare och 

höger hands melodi starkare. Läraren förevisar på instrumentet hur det ska låta. Instruktionen 

hon ger eleven därefter är: ”Det är ganska svårt egentligen att tänka att den handen (pekar på 

höger hand) ska höras mer men om man bara har det i huvudet så brukar det liksom komma”.  

När läraren gått igenom dessa dynamiska aspekter säger hon att han ska tänka på dem när han 

spelar låten hemma. Här får eleven alltså en att-instruktion, att spela på denna del av låten 

hemma samt att då tänka på dynamiken de pratat om. 

I del två av lektionen går läraren igenom melodin och kompet för sig. Melodin går hon 

igenom genom att visa ton för ton och låta eleven härma. Här säger läraren att det går att titta 

om tonerna är långa, fjärdedelar eller åttondelar och hon pekar på notbladet. När 

genomgången av låten är klar sammanfattar läraren lektionen och ger instruktionen att eleven 

ska träna var hand för sig och sedan försöka att spela båda händerna samtidigt. Denna 

instruktion gås igenom muntligen.   

  

Elevintervju 

När vi frågar Anders om vad de arbetade mest med under lektionen svarar han de nya 

ackorden i andra delen. De genomgångna nya ackorden säger Anders att han ska öva genom 

att träna tills han klarar dem. Om det behövs ska han skriva ut vilka toner som finns med i 

ackorden under ackordsbeteckningen. När vi exemplifierar några olika övningsmetoder och 

frågar om hans lärare någon gång pratat om något liknande svarar han nej. På frågan om han 

skulle vilja att hon gör det säger han: ”Ja om låten ska vahetere låta så kanske”.  

 

När vi frågar Anders vad han har i läxa tar han endast upp att han ska träna in de nya 

ackorden i del två av låten. Lärarens att-instruktion angående dynamik i del ett av låten 

nämner han inte.    

 

Anders berättar att när han kommer till ett svårt ställe i en låt där han spelar fel brukar han 

fråga läraren vilken ton det är där. Ibland kollar han det med hjälp av sin dator istället. När 

han tagit reda på vilken ton det är tränar han den raden där felet uppstod. Om han fortfarande 

spelar fel när han kommer fram till samma ställe försöker han igen på samma sätt genom att ta 

om raden ännu en gång.   

 

Sammanfattning 

Det framkommer såväl i lärarintervjun som i filmen att läraren har för avsikt att ge eleven ett 

fåtal övningsinstruktioner. Dessa är repetition och separation av händernas stämmor. 

Övningsinstruktioner syftande att mer ingående förklara hur övandet ska gå till anser hon i 

Anders fall vara onödigt, vilket hon därför inte ger. De övningsinstruktioner läraren ger är 

oftast muntliga. Ibland kombinerar hon talade instruktioner med gestik samt att förevisa på 

instrumentet.  



20 
 

Anders berättar i intervjun att han ska öva en hand i taget. De svårigheter läraren gått igenom 

på lektionen ska han träna genom att spela dem tills han kan dem. Den övningsmetod han 

känner till och tillämpar är alltså repetition. Ett extra svårt ställe som han spelar fel på i en låt 

tränas genom att hela raden där felet finns spelas om och om igen, också här repetition.     

Kontentan av såväl intervjuer som film är att eleven förstår de två övningsinstruktioner 

läraren har för avsikt att förmedla gällande del två av låten; repetition och separation av 

händernas stämmor. De metoder läraren endast tillämpar under lektionstid men ej uttalar att 

eleven ska upprepa hemma, uppfattar Anders inte som övningsmetoder. Lärarens att-

instruktion angående dynamiska aspekter i del ett av låten har Anders inte förstått som någon 

läxa han ska utföra hemma.     

Elev 2 Karl  

Karl går i årskurs sju och har spelat piano i ca två år. Lektionen han har är tjugo minuter lång. 

Hans läxa är No Holly For Miss Quinn av Enya. Under denna lektion ska de arbeta vidare 

med den låten. Han har haft den i läxa i ca fyra veckor. Vanligtvis har Karl lektion 

tillsammans med Anders men så är inte fallet vid just detta tillfälle. Läraren berättar att Karl 

övar mycket jämfört med Anders men att han inte är lika ”musikalisk” som honom. Förutom 

sina läxor ägnar Karl också tid till att ta ut låtar med hjälp av videor han hittar på internet.  

Karl övar på en synt som jämfört med lektionsinstrumentet har väldigt lätta tangenter att 

trycka ner. Instrumentet står på hans rum. Han säger att han kan öva i lugn och ro där. Ofta lär 

han sig låtar själv från internet berättar han. 

Lärarintervju 

Den primära uppgiften läraren fokuserar på är av teknisk karaktär. Han ska ”få ihop båda 

händerna” vilket de arbetat med även under tidigare lektioner.  Under dessa fick eleven arbeta 

med två övningsmetoder; att lägga ackorden obrutna och att träna kompfiguren på ett ackord i 

taget. Metoderna användes som övningsmetoder för att lösa problem under lektionstid.      

Läraren betonar att en elev på Karls nivå har nytta av två övningsmetoder. Dessa är; att 

repetera valda delar och att träna en hand i taget när han övar hemma. Precis som i Anders fall 

säger läraren att hon i allmänhet rekommenderar också Karl att lära sig spela utantill. Läraren 

är tveksam till att Karl övar genom att separera valda delar. 

Musikaliska svårigheter prioriterar läraren först efter att eleven lärt sig tonmaterialet.  

Hon anser att ”det blir lite överarbetat” att be en elev på Karls nivå att öva på ett specifikt sätt 

hemma. Introduktion av fler än de två ovan nämnda övningsstrategier bedömer läraren därför 

vara för tidigt att göra.   

Film 

Den första instruktion som eleven får efter att han spelat upp läxan är att spela kompet 

lugnare, ”som en matta”. Samtidigt ska han också spela melodin så vacker som möjligt. 

Instruktionen presenteras muntligt och genom att läraren demonstrerar klingande på 

instrumentet.  
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Karl får tekniska tips av läraren att han ska höja handleden när han spelar. Hon arbetar även 

med en förflyttningsövning mellan olika ackord i kompet. Karl ska lyfta lillfingret tidigare 

samt inte göra större rörelse med armen än vad förflyttningen kräver. 

Läraren ger ett förslag på en fingersättningsförändring. Övningsinstruktionen hon ger är att 

eleven ska ”testa lite hemma” men att han inte behöver ändra den. Dock poängterar hon att 

klangen blir snyggare om han ändrar den. Läraren låter alltså Karl få göra praktiska övningar 

för förflyttning och fingerteknik under lektionstid.   

I avslutningen av lektionen säger läraren att Karl har jobbat bra med att sätta ihop båda 

händerna. Övningsinstruktionen eleven får därefter är ”Det är lite smågrejer kvar på andra 

sidan att sätta ihop men det fixar du nu. Och sen tänker du när du övar på andra sidan att du 

spelar den här melodin så snyggt du kan.”  

 Elevintervju 

Det som Karl tycker är svårast i sin läxa är den nya delen av låten och att spela ackord på 

svarta tangenter. Han säger att det är det han ska träna på hemma. När vi frågar hur han ska 

öva säger han: ”det är väl att försöka och försöka”. Övningsmetoden han använder är alltså 

repetition.  

De tekniska faktorer läraren arbetat med under lektionen, att höja handleden, förflyttningar 

samt att lyfta lillfingret, säger Karl inget om att han ska öva på. Han tar istället upp det partiet 

i låten där läraren ville att han skulle testa en ny fingersättning. Han pekar ut partiet och 

poängterar att det innehåller en svår förflyttning. När vi frågar hur han ska öva just där säger 

han att han ska träna det tills det går. Fingersättningsförändringen som läraren haft för avsikt 

att förmedla på just det stället tar han inte upp.   

I sammanfattningen av lektionen gav läraren två att-instruktioner varav Karl i sin intervju tar 

upp en. Han säger att han ska öva andra delen av låten. De musikaliska aspekter han skulle 

tänka på nämner han inte alls. Han säger att han ska träna de svåra ställena genom att repetera 

och spela saktare.  

Sammanfattning 

Det framkommer både i lärarintervjun och i filmen att lärarens avsikt är att ge eleven två 

övningsinstruktioner. Dessa är; repetition av valda delar samt att öva var hand separat. Hon 

förklarar att mer djupgående instruktioner för hur övandet ska gå till är onödigt på ett så pass 

tidigt stadium som denna elev ligger på.  

De övningsmetoder hon lär ut och anser att han behöver är repetition och separation av 

händernas stämmor. Övningsinstruktionerna läraren ger är oftast muntliga. Ibland förevisar 

hon även ytterligare genom att också spela.  

Karl berättar att de svårigheter läraren gått igenom på lektionen ska han träna genom att spela 

dem tills han kan dem. Den övningsmetod han känner till och tillämpar är alltså repetition. Ett 

extra svårt ställe som han spelar fel på i en låt tränar han genom att repetera bara det stället 

tills han kan det. Repetition är alltså en övningsmetod vilken läraren lyckats förmedla till 

Karl.    
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Kontentan av såväl intervjuer som film är att eleven förstår lärarens övningsinstruktioner 

gällande repetition. Dock säger han sig inte använda separation av händernas stämmor som 

övningsmetod, vilken läraren också haft för avsikt att förmedla. De metoder läraren endast 

tillämpar under lektionstid men ej ber eleven att upprepa hemma uppfattar Karl inte som 

någon övningsmetod. Vi kan konstatera att övningsinstruktionerna Karl får överlag är att-

instruktioner.   

 

Elev 3 Ingrid 

Ingrid har spelat piano sen hon var sju år. I början spelade hon med sin pappa. Lektioner på 

kulturskolan har hon tagit sedan hon gick i årskurs fyra. Nu går hon i årskurs sju. Ingrid har 

Björnes magasin (traditionell) och Ballade Pour Adeleine (Desenneville, Toussaint) i läxa. 

Hon har mycket engagerade föräldrar som är med och önskar låtar. Ingrid övar nu på ett 

elpiano men tidigare övade hon på en flygel. Hon upplever att hon oftast kan öva i lugn och ro 

och kan då koncentrera sig. Ingrids pianolektion är tjugo minuter lång. 

Lärarintervju 

Med denna elev poängterar läraren att det ofta händer att lektionen ägnas åt något helt annat 

än vad hon själv tänkt och planerat. Hon förklarar det med att Ingrid ofta har med sig egna 

önskemål om låtar. En stor del av intervjun ägnas åt att diskutera temat ur Björnes Magasin.    

Såväl när vi pratar om genomgången av temat ur Björnes Magasin som när vi pratar om 

övning i allmänhet berättar läraren att hon först fokuserar på att eleven ska lära sig notbilden. 

Det görs bäst genom att lära sig en hand i taget. Sedan genom att sätta ihop händernas 

stämmor. Att arbeta med sin läxa genom att spela fyra takter i taget är en 

övningsrekomendation läraren kontinuerligt ger Ingrid.   

De svårigheter som eventuellt kan finnas i aktuell läxa arbetar läraren med vartefter hon 

lägger märke till dem under lektionstid. Med en elev som kommit så pass långt som Ingrid 

anser Lärare 1 att det går att lära ut specifika övningsmetoder på svåra passager eller där hon 

bedömer att det är motiverat. Däremot poängterar hon att det inte får ske på bekostnad av 

elevens intresse. Hon menar att det finns en risk att eleven kan tycka att det blir för jobbigt 

och därmed tappa motivationen. Här tar läraren upp att Ingrid verkligen vill lära sig att spela 

piano samt att hon är driven. 

 Film 

Precis som nämnts i lärarintervjun blev det inte den planerad låten som det arbetades med på 

denna lektion. Istället arbetade de med låten Scarborough Fair vilken eleven också haft i läxa 

tidigare. De går även igenom fortsättningen på låten Für Elise. 

Ett problem som uppkommer under lektionstiden är att eleven har svårt att spela tretakt. Det 

blir ibland fyra slag per takt istället för tre. Läraren väljer att öva tillsammans med eleven för 

att träna det. De spelar vänster hands komp för sig och överdriver betoningen av de tre 

taktslagen. På samma sätt övar de även höger hands melodi. De spelar den väldigt rakt, räknar 

högt och återigen betonar de, de tre taktslagen. Vidare låter läraren Ingrid fortsätta öva med 
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båda händerna tillsammans. När läraren försäkrat sig att eleven hör skillnad mellan när hon 

gör rätt och fel avbryter läraren övningen. Hon ger då en att-instruktion till eleven . ”Det där 

är ju inga problem egentligen, du bara ska träna på det några gånger […] för du märker på en 

gång själv när du gör fel […] och sen kan du träna hemma”.  

Slutligen sammanfattar läraren genomgången av låten med att peka ut två ställen på notbladet 

och betona att eleven ska öva in de ställena. Läraren säger också att övningen på den här låten 

är slut efter det. 

Nu börjar de arbeta med låten Für Elise. Den första övningsinstruktionen eleven får är på en 

passage där vänster hand spelar samma ton upprepat många gånger. Instruktionen är att Ingrid 

ska testa hemma några gånger och sedan bestämma själv vilken fingersättning hon vill 

använda sig av. Läraren visar vilka två fingersättningar som finns att välja mellan. Denna 

övningsinstruktion ges både muntligt och genom att läraren förevisar på instrumentet. Läraren 

ger klingande exempel på såväl hur det ska som hur det inte ska låta. 

Läraren hänvisar återkommande till elevens lyssnande när hon går igenom hur tonerna ska 

spelas för att uppnå önskad klang. Hon hänvisar eleven att tänka hur de vill att de ska låta 

innan de spelar. Under hela genomgången av Für Elise pratar de om vilka toner som ingår. 

Läraren pekar ut de ställen som behöver övas. Hon ger alltså att-instruktioner här. 

I sammanfattningen av genomgången inser läraren att hon inte hunnit gå igenom vissa ackord 

i låten. Här ger hon en hur-instruktion till eleven. Eleven ska själv läsa ut vilka ackord det är 

hemma. Det ska hon göra genom att först läsa ut vilka toner som ingår i respektive ackord. 

Sedan ska hon spela ackorden samtidigt som hon räknar. Hon får också instruktionen att öva 

höger hand separat först, i denna del av låten.    

Elevintervju 

Ingrid skiljer på att öva och att spela. Hon säger att det roligaste med att öva är att lära sig nya 

saker. Det tråkigaste är när hon redan kan sin läxa och inte kan arbeta vidare med den. 

Det framkommer inte om eleven uppfattat lärarens handledda övningsmetoder under 

genomgången av Scarborough Fair, som just övningsmetoder. Detta då Ingrid inte alls 

uppfattat att hon har den låten i läxa. 

De övningsmetoder Ingrid brukar använda sig av generellt är att först felsöka i noterna vad 

som blivit fel tonmässigt. Sedan tränar hon det stället separat med en hand i taget. Som 

variation förändrar hon ibland tempot. Ingrid tar upp att när hon ska öva en stor förflyttning 

hjälper det att sakta in tempot och tänka vart hon ska med händerna när man närmar sig det 

partiet i låten, en rekommendation vilken hon fått av sin lärare.  

Enligt Ingrid är hennes läxa att träna var hand för sig och sedan båda tillsammans. Det gäller 

hela den delen av låten de gått igenom. I passagen där hon fått i läxa att själv ta ut ackorden 

från notbilden återger hon samma övningsmetoder som läraren sagt att hon ska använda sig 

av. Däremot gällande läxan, att välja fingersättning på passagen med upprepat samma ton, 

nämner Ingrid ingenting. 
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Sammanfattning 

De övningsmetoder läraren har för avsikt att lära ut är: repetition av valda delar (fyra takter i 

taget) samt att öva en hand i taget. Det framgår genomgående att Ingrid är väldigt driven. 

Enligt läraren blir det därför möjligt att ge henne specifika övningsmetoder att applicera på 

läxor.  

Läraren ger flest muntliga att-instruktioner för Ingrids övande. Vi ser en hur-instruktion under 

filmen. Det är på det partiet i noterna där eleven själv skulle ta ut ackorden. Där var 

instruktionen muntlig och intervjun visade att eleven till fullo förstått de övningsmetoder 

läraren haft för avsikt att lära ut. 

Läraren använder sig av flera övningsmetoder när hon övar tillsammans med eleven under 

lektionstid. Huruvida läraren genom sitt arbetssätt förmedlar endast det övade tonmaterialet 

eller även övningsmetoden som sådan framgår inte av videon eller elevintervjun. Detta då 

eleven inte uppfattat Scarborough Fair som en läxa och därför heller inte anger hur de tänkt 

öva på låten. Vi kan därför inte säkert veta om eleven uppfattat det använda arbetssättet som 

en möjlig övningsmetod även för sitt eget övande. 

Analys Lärare 1 

Genomgående visar läraren att hon bestämt tar avstånd från att ställa höga krav på elevernas 

övande. Hon vill att de ska öva men tror att specificerade övningsmetoder kan skrämma bort 

eleverna. Det framkommer både i intervjun med henne samt i filmerna av lektionerna.  

En av eleverna, Ingrid, är enligt både vad läraren själv berättar, vad vi ser i filmen och i 

elevintervjun både engagerad och driven. Hon har egna frågor och en stark vilja att utvecklas. 

Hon lägger ner mycket tid på pianot. Enligt läraren är en sådan elev kapabel att självständigt 

tillämpa mer djupgående övningsmetoder. Ingrid skulle alltså klara av att få mer ingående 

hur-instruktioner än vad nybörjare som Anders och Karl gör. Vad vi kan se på filmen arbetar 

ändock läraren på samma sätt med alla tre eleverna. Hon ger alla tre handledd övningstid 

under deras lektioner. Läraren är sparsam med att lära ut själva övningsmetoderna för 

hemmabruk.   

Övningsmetoder i enlighet med de Rohwer och Polk (2006) samt Nielsen (1999) tar upp 

används endast under lektionstid. Då med undantag för metoderna repetition och separation 

av händernas stämmor vilka alla hennes elever kan använda självständigt. 

Elev 4 Kajsa 
Piano har Kajsa spelat i ca fem år. Det är hennes huvudinstrument. Hon går i musikklass i 

årskurs sju och har sin lektion via kulturskolan. Lektionen är 40 minuter lång. Kajsas mamma 

har också spelat piano och ibland hjälper hon till när Kajsa inte kommer vidare med läxan. 

Pianot hon övar på står i tv-rummet och där kan hon öva i lugn och ro. Förutom piano ägnar 

sig Kajsa åt simning. 

Kajsa säger att övning innebär att träna på någonting. Spela gör hon på någonting hon redan 

kan. Hon försöker att öva varje dag, oftast kvällstid. Det roligaste med att öva är att lära sig 



25 
 

nya låtar och känna att hon utvecklas. Det tråkigaste är att repetera en svår del i en låt och då 

känna att hon inte klarar av att komma vidare. 

Kajsas nuvarande läxa är Yann Tiersens Comptine d’un autre été. Idag ska hon få en till läxa; 

House of the Rising Sun (traditionell)  

Lärarintervju 

Läraren har för avsikt att arbeta med båda låtarna denna lektion. House of the Rising Sun har 

hon valt för att träna melodispel med underliggande komp i höger hand. Det är också 

svårigheten med låten. Först ska hon gå igenom bas och melodi. Läraren vill att eleven ska se 

att melodin är rytmiskt likadan hela låten igenom. Därefter ska de fras för fras arbeta med hur 

man väljer underliggande ackordstoner. Eftersom Kajsa inte har gått för läraren särkilt länge 

är läraren osäker på hur lång tid genomgången av ackordstonerna kommer att ta.   

Läraren vill att Kajsa ska öva låten hemma genom att ta höger hands stämma och fokusera på 

den. Eleven ska när hon övar på att spela med underliggande ackordstoner tänka på att 

melodin alltid ska vara överst. Hon ska öva fras för fras och var hand för sig. Dynamik 

kommer läraren att diskutera med eleven senare när eleven satt tonmaterialet. Då tänker 

läraren ge ut övningstipset att sjunga till och ta frasering från det.  

 

På Comptine d’un autre été är det framför allt sista delen som är tekniskt svår. Höger hands 

stämma består av jämna sextondelar medan vänster hand spelar hälften så snabbt. Melodin 

spelas med höger hands tumme vilken ska markera på obetonade taktslag. Läraren är något 

osäker på hur eleven ska öva det här partiet i låten hemma. Hon kommer fram till att en bra 

metod är att spela den långsammare och att bli säker på var hand för sig. Musikaliska 

svårigheter är främst att få fram dynamik i låten. Läraren kommer att ge tipset att börja låten 

svagt. Hon poängterar dock att det ska göras på sikt när låten är klar tonmässigt.  

Generella övningstips som läraren ger till Kajsa är att öva genom att dra ner tempot, spela ett 

jämt tempo, dela på händernas stämmor och att lära sig svåra ställen utantill.  

 

Film 

Läraren börjar lektionen med att prata om uppgiften i den nya läxan, att lära sig spela melodi 

med underliggande ackord. Det framkommer att Kajsa har gjort det någon gång tidigare men 

fortfarande känner sig ovan vid det spelsättet.  

De börjar genomgången med att eleven får spela igenom melodin. Första 

övningsinstruktionen som ges är att Kajsa kan lyssna på låten hemma. När hon hör melodin 

blir det också lättare att läsa noterna menar läraren. Vidare går läraren igenom vänster hands 

komp och så småningom spelar eleven det samtidigt som läraren spelar melodin. De går också 

igenom hur ackorden ser ut i grundläge. Sedan fokuserar läraren på elevens högerhand. Kajsa 

får prova att själv kombinera ackordstonerna med melodin, läraren är med och kontrollerar.  

Slutligen får eleven prova att spela båda händernas stämmor samtidigt. De jobbar med en fras 

i taget. 
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När genomgången av låten är klar ställer läraren frågan: ”Hur tänker du själv att du kommer 

att öva den här hemma nu för att få det att flyta liksom, för du vet ju hur ackorden ska va men 

du måste ju stanna upp och tänka till lite grann?” 

Eleven berättar att hon brukar memorera korta bitar av låten i taget. Hon övar till exempel tre 

ackord i taget tills hon kan det partiet hyfsat. Sedan går hon vidare på samma sätt med resten 

av låten. Slutligen övar hon hela låten.  Läraren bekräftar elevens övningsmetoder genom att 

hänvisa till att de nyss arbetat på samma sätt.  

Eftersom läraren tycker att genomgången av låten gått snabbt, säger hon att de ska gå vidare 

och diskuterar musikaliska aspekter av låten. Kajsa berättar själv att hon tycker att 

vänsterhanden ska höras minst. Läraren påpekar också att det finns en svårighet när en och 

samma hand både ska kompa och spela melodi. Hon betonar att eleven ska lyssna när hon 

övar och på det sättet kontrollera att melodin hörs mest. Eleven ska också spela melodin så 

legato som möjligt. Läraren ber eleven känna efter själv var hon vill spela svagt och starkt. Ett 

tips för att ta reda på hur hon vill göra det är att hon ska sjunga melodin och lyssna hur hon 

fraserar. 

Angående Comptine d’un autre été berättar Kajsa att hon nu sedan hon sett filmen har lyssnat 

mycket på låten. Läraren uppmärksammar hur mycket mer musikaliskt hon tycker att eleven 

spelar denna vecka sedan hon lyssnat på den. 

Kajsa tar upp att hon känner att vänsterhanden inte ”mumlar” tillräckligt. Hon tycker att den 

tar för mycket plats mot melodin. Läraren håller med och säger att det för det mesta låter bra 

men att det inte flyter på helt och hållet. Hon förklarar att Kajsa ibland bryter legatot när hon 

lyfter upp handen. Läraren arbetar med Kajsa och fokuserar då endast på vänster hands komp. 

Hon berättar samt förevisar hur eleven ska röra handleden upp och ner för att uppnå önskad 

betoning. Samtidigt visar läraren att handen hela tiden ska vara nära tangenterna och att Kajsa 

inte behöver göra stora rörelser. Läraren lägger handen på elevens axel och påpekar att den 

ska slappna av. Övningsinstruktionen eleven får efter genomgången av vänster hand är att 

tänka på att det inte ska bli några mellanrum mellan tonerna. Hon ska spela lugnt och utan 

pedal när hon övar. Först ska Kajsa spela i en stark nyans och sedan successivt svagare och 

svagare. 

För att få rätt klang redan från början ska Kajsa föreställa sig hur hon vill att det ska låta innan 

hon börjar spela. Läraren ger tipset att tänka på ett litet barn som ska sova. I 

sammanfattningen av lektionen säger läraren att Kajsa vet vad hon ska öva på. Hon nämner 

några moment från lektionen; vänsterhanden samt att lyssna på melodin.  

Elevintervju 

En övningsmetod för att träna ett svårt ställe i en låt är enligt Kajsa att separera den svåra 

delen och att sedan försöka lära sig den. Hon övar först sakta och sedan ökar hon tempot 

successivt.   

Comptine d’un autre été anser Kajsa att hon kan men eftersom vänsterhanden inte riktigt 

flyter på behöver hon träna den. Hon vill också spela vänsterhandens stämma svagare 
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gentemot melodin än vad hon gör idag. Hon ska träna det genom att spela sakta, lyssna noga 

hur det låter och lyssna på inspelningen av den och försöka imitera hur de gör där.  

Kajsa ska träna kompet så att tonerna blir mer jämnstarka. Det ska hon öva genom att spela i 

en stark nyans och lyssna noga att ingen ton sticker ut. När hon kan spela det jämnstarkt ska 

hon öva det snabbare och svagare. Hon säger att det är lättare att lyssna när hon övar starkt, 

därför ska hon börja sin övning så. 

House of the Rising Sun vill Kajsa spela så att melodin hörs mest och att vänsterhanden 

”flyter på” utan att hon behöver stanna upp och tänka på den. Meloditonen ska hon spela med 

antingen lillfingret eller långfingret. Hon ska träna var hand för sig först och använda sig av 

pedal.  För att komma ihåg vilka ackordstoner som ska spelas under meloditonen ska hon 

memorera del för del i låten. Hon säger att hon ska ta tre takter i taget. Till slut ska hon spela 

hela låten.  

Sammanfattning 

Övningsteknikerna som läraren har för avsikt att förmedla till Kajsa på House of the Rising 

Sun återger också eleven i intervjun. Kajsa berättar att hon ska ta en kort bit i taget och 

memorera den tills den sitter innan hon går vidare med låten. Eleven säger också att hon ska 

öva var hand för sig vilket stämmer bra överens med lärarens intentioner.  

På Comptine d’un autre été hade läraren inte tänkt ut exakt hur svårigheterna skulle övas i 

förväg. Däremot återger Kajsa de flesta av övningsmetoderna de använt och pratat om under 

lektionen. Kajsa säger att hon ska öva sakta och starkt för att sedan ta upp tempot till normalt 

och spela svagare. Detta är det sätt på vilket läraren demonstrerat och sagt att eleven ska öva. 

Hon pratade också under lektionen om hur lyssnandet styr klangen. Det nämner även eleven 

som någonting att tänka på när hon övar. 

Vad Kajsa däremot inte tar upp är det läraren sa angående handleden. Hon nämner inte heller 

att hon ska tänka på att hålla sig nära klaviaturen även när hon byter ackord i kompet.  

Läraren både demonstrerade och pratade med Kajsa angående att hon lyfter handen för högt 

ovanför klaviaturen, vilket påverkar klangen. Läraren visade även hur hon skulle göra istället. 

Eleven säger att hon ska öva på det här partiet och på att få tonerna i kompet jämna. Eleven 

har förstått en att-instruktion angående kompet men alltså inte samtliga hur-instruktioner, att 

döma av intervjun.  

 

Elev 5 Evelina 

Evelina går i årskurs sju och har spelat piano i ca ett halvår. Hon har spelat själv innan men 

utan att ta lektioner. Trumpet är Evelinas huvudinstrument. Piano läser hon som biinstrument 

via sin inriktning musikprofil. Hon får då sin lektion på kulturskolan. Denna lektion ska 

Evelina få Fjäriln vingad av Carl Michael Bellman i läxa. Det är den andra låten hon får där 

hon ska arbeta med ackordsläggningar närmsta vägen. Evelina övar på ett elpiano som står i 

hennes rum. Hon tycker att hon kan öva i lugn och ro. Det förekommer ibland att de spelar 

tillsammans i Evelinas familj. Evelina spelar även fotboll och spelar i orkester. 
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Lärarintervju 

De tekniska svårigheterna i Fjäriln Vingad är främst i höger hand. Evelina ska spela ett 

åttondelskomp där hon ska lägga bas med vänster hand och ackord i höger hand. Ackordet 

spelas genom att bryta upp det i två delar varvid tumme spelar lägsta tonen, medan långfinger 

och lillfinger spelar de två översta tonerna samtidigt. Detta sker genom en vridrörelse med 

armen som kan vara svår om man är ovan att göra den. Läraren förklarar också att en 

svårighet utöver rörelsen är att få lång- och lillfingrets toner exakt samtidigt. Elevens fingrar 

är ofta för lite böjda vilket alltså även det behöver justeras. Detta gås igenom under lektionen 

samt övas hemma på ett ackord i taget i ett långsamt tempo.  

Läraren vill att eleven ska tänka att handen är som en ”gunga” när hon övar vridrörelsen. Hon 

ska också fokusera på att känna sig avslappnad i handleden samt känna hur tyngden flyttas 

mellan tonerna. Det övas på ett ackord i taget och appliceras sedan i låten som helhet. 

De ska även gå igenom hur ackorden spelas närmaste vägen. Dynamiska aspekter kommer 

läraren att gå igenom när låten är klar tonmässigt. När hon så småningom går igenom det 

kommer hon att rekommendera eleven att sjunga till för att upptäcka den frasering hon vill ha. 

Film 

Läraren börjar lektionen med att spela igenom hela Fjäriln Vingad så att eleven får höra låten 

i sin helhet. Sedan ber hon eleven att spela ackorden i grundläge och därefter börjar de arbeta 

med omläggningar. I första delen av låten får eleven själv prova hur hon ska lägga ackorden 

och läraren är med och kontrollerar. Läraren skriver ut de läggningar de kommit överens om 

på notbladet.  

I låtens andra del hjälper läraren eleven att tänka ut närmaste vägen till nästa ackord genom 

att hålla kvar det gamla ackordet medan hon samtidigt tar det nya med andra handen. Eleven 

kan då jämföra ackorden och se vilken/vilka toner som är gemensamma. Här demonstrerar 

alltså läraren samtidigt en övningsmetod för att ta reda på tonmaterialet.  

Nästa steg i genomgången av låten är att gå igenom kompet. Höger hands tumme ska spela 

först och långfinger och lillfinger ska spelas samtidigt efteråt. Läraren demonstrerar och 

berättar hur eleven ska spela. Hon spelar också tillsammans med eleven. Läraren förklarar 

muntligen hur handen och handleden ska röra sig medan hon visar en rörelse med arm och 

fingrar. Detta görs på ett ackord i taget.  

I sammanfattningen av lektionen ger läraren att-instruktioner för elevens övande. Gällande 

kompet säger läraren att eleven ska lyssna så att tonerna i kompet kommer på rätt ställe. 

Läraren säger också att Evelina ska tänka på att få till ett flyt i kompet.  

Elevintervju 

Evelina gör inte skillnad på att spela piano och att öva piano. Hon säger att hon spelar både på 

läxor och på andra låtar. Det är roligt att bara spela på annat men det är också roligt att öva på 

läxan. Hon säger att hon brukar öva på den nästan varje dag. Hon övar oftast på kvällen. Det 

roligaste med att öva är att spela piano, det är också kul att lära sig nya saker och få nya läxor. 

Hon kan inte komma på någonting tråkigt med att öva, eftersom hon övar när hon känner för 

det. Alltså är hon vid det tillfället motiverad vilket gör det roligt.  
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Ett extra svårt ställe i en låt brukar Evelina öva genom att ”försöka lära sig det”, om det inte 

går hoppar hon över stället eller försöker lyssna på det och komma på hur det ska låta.  

Den nuvarande läxan Fjäriln Vingad tycker hon verkar rolig. Det är svårt att byta ackord när 

de inte ligger i grundläge. Det ska hon öva genom att försöka först ta ut läggningarna och 

sedan fokusera på att träna in dem.  Att bryta ackorden i kompet tyckte hon också var svårt 

först. Det ska hon öva genom att göra det med handen många gånger.  

Sammanfattning 

Den övningsmetod läraren på förhand planerat att ge eleven är att öva långsamt på ett ackord i 

taget, angående de svårigheter som finns med höger hands ackordbrytning. Den 

övningsmetoden demonstrerades, pratades om och utfördes tillsammans av läraren och eleven 

under lektionstid. Att eleven förstått denna instruktion till fullo kan vi inte veta med säkerhet 

av svaret att döma i elevintervjun. Hon har dock insett att hon ska öva detta och talar om 

repetition av rörelsen med handen, som en lämplig övningsmetod.  

Evelina för också problemen med ackordsomläggningar på tal. Hon nämner dock inte den 

övningsmetod som läraren demonstrerade på lektionen, nämligen att ta det gamla ackordet 

med ena handen och det nya ackordet i grundläge med den andra handen. Då syns vilka toner 

som är gemensamma för bägge ackorden. På videon ser vi att läraren visar övningsmetoden 

men ej betonar att eleven kan öva på det sättet hemma. 

  

Elev 6 Vidar 

Piano är Vidars biinstrument, hans huvudinstrument är klassisk gitarr. Piano har han spelat i 

ca ett år. Han går i årskurs sju, i en klass med musikprofil. Hans tjugominuterslektion på 

kulturskolan är en del av hans ordinarie skolgång. Flera andra personer i hans familj spelar 

också instrument och de brukar musicera tillsammans. Vidar övar på en flygel. Han kan öva 

ostört då den står avskilt till. Han gör skillnad på att öva och att spela. Piano övar han ca en 

timme per dag, han poängterar att han inte hinner mer eftersom huvudinstrumentet tar mycket 

tid.  

Det roligaste med att öva är att se sina egna framsteg. Det tråkigaste är när han inte kommer 

vidare själv, eller när någonting är mycket tidskrävande. Han anser dock att det ändå oftast är 

värt tiden det tar. 

Vid sin förra lektion fick Vidar noterna till Norska hiten (traditionell). Han skulle studera in 

den själv till dagens lektion. Vid den här lektionen ska han spela upp låten och läraren tycker 

att det ska bli intressant att se hur det har gått med instuderingen.   

 

Lärarintervju 

De tekniska svårigheter läraren ser i Norska hiten är de två olika upprepande mönster som den 

består av. Ett kompmönster i vänster hand och ett återkommande tema i höger hand. Båda 



30 
 

dessa upprepas på olika ackord. Svårigheten ligger enligt läraren dessutom i att kombinera 

händernas stämmor.    

Generellt brukar läraren be sina elever att reflektera över låtens dynamik. Några exempel kan 

vara när de ska spela starkare och svagare, var de ska göra fraseringar och liknande. Dock 

sker detta i regel när eleverna behärskar de tekniska svårigheterna någorlunda väl.  

Exakt vilka av de ovan nämnda svårigheter läraren har för avsikt att gå igenom just idag vill 

hon inte säga, eftersom hon inte vet hur bra instuderingen gått. Vilka övningsinstruktioner hon 

kommer att ge är beroende av samma aspekt. Dock säger hon att när Vidar övar hemma vill 

hon att han ska lägga märke till logiken i kompmönstret och melodin, att se att det är samma 

mönster som upprepas hela tiden. Han ska öva var hand för sig innan han spelar med båda 

händerna samtidigt.  

Film 

Instuderingen av Norska hiten har gått bra tonmässigt. Vidar har lagt märke till låtens 

upprepande mönster. Det berör läraren kort innan hon går vidare och börjar arbeta med 

elevens vänsterhand. Ett problem läraren märker är att Vidar är väldigt spänd i vänster hand, 

vilket påverkar kompets klang negativt. Tonerna låter ojämna och det syns på hela handen att 

den är väldigt spänd.  Därför gör läraren flera övningar riktade att lösa det problemet under en 

del av lektionen. 

 Första övningen går ut på att Vidar ska kontrollera att axeln, armen och handleden är 

avslappnade. På så sätt ska han kunna dra fördel av att hela armens vikt fokuseras på ett finger 

i taget. Då vikten sedan flyttas över till nästa finger blir tonerna i kompet naturligt lika starka. 

Fingrarna slipper spänna sig för att åstadkomma tonen då armens vikt gör det. Instruktionen är 

att han efter varje spelad ton ska känna efter att han verkligen slappnar av på de angivna 

punkterna.  

Läraren gör ytterligare en övning med Vidar under lektionen. Den riktar sig till att mjuka upp 

handleden. Hon både visar på instrumentet samt förklarar hur han ska göra. Vid instruktionen 

väljer läraren att använda sig av bildliga metaforer för att illustrera rörelsernas utseende.  

Båda dessa övningar avslutas med att läraren uppmanar eleven att öva på samma sätt hemma. 

Han ska reflektera över hur det känns i respektive kroppsdel och kontrollera de punkter de 

pratat om. Hon påpekar att en av dessa övningar kan göras utan instrument. Här ger läraren 

alltså två djupgående hur-instruktion för elevens övande.   

Angående höger hand visar läraren en vridrörelse som dels ska göra eleven mer avslappnad i 

handen och dels förbättra artikulationen. Precis som tidigare går hon igenom den genom att 

demonstrera på instrumentet samt förklara muntligt. Eleven får också prova tills han förstår 

principen. Sedan blir han uppmanad att upprepa övningen hemma. En ytterligare 

övningsinstruktion han får är att öva var hand separat tills han behärskar respektive teknik. 

Läraren berör musikaliska aspekter i låten genom att påpeka vissa dynamiska förändringar 

som eleven redan gör. Hon förevisar även på instrumentet hur eleven ytterligare kan tolka 
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låten gällande styrka och tempoförändringar. Hon uppmuntrar eleven att känna sig fri i sin 

tolkning.      

Elevintervju 

Vidar brukar lägga upp sin övning på så sätt att han väljer ut de partier han finner extra svåra i 

sin läxa. Han kontrollerar noga att tonerna han spelar stämmer med notbilden. Därefter tränar 

han i ett lågt tempo bara det svåra stället. När han tycker att han klarar av det sätter han ihop 

det svåra stället med takten innan, så att svårigheten även fungerar i sitt sammanhang. 

Därefter ökar han tempot och spelar hela låten. De övningsmetoder han säger sig använda är 

alltså: felsökning i notbilden, isolering av svårt parti och tempoförändring.   

Vidar säger angående den Norska hiten att den innehåller två svårigheter, en i vardera handen, 

båda återkommande låten igenom. Svårt är också att kombinera händerna.  

Vänster hand säger Vidar att han ska öva separat. Han ska spela första takten relativt långsamt 

och fokusera bara på avslappning. Avslappningen kontrollerar han genom att känna efter att 

han ej höjer axeln. Han säger att en höjd axel gör att även armen blir spänd vilket tar bort 

möjligheten att spela starkt med hjälp av armtyngd. En ovana han tidigare kompenserat 

genom att istället spänna fingrarna och handen. Hans arbetsmetod är att ta stycket fras för fras 

och att hela tiden kontrollera avspänning och sin axel. Som sista del i övandet spelar han hela 

låten.  

Angående högerhanden säger Vidar att han ska öva hemma genom att tänka på att hela armen 

ska göra jobbet. Tidigare när han spelat har det mest varit fingrarna som jobbat vilket medfört 

spänningar han nu vill träna bort. Han ska också tänka på att ha handleden lagom spänd. Inte 

för spänd men heller inte för slapp så att den hänger, detta för att maximalt kunna kanalisera 

armens vikt till fingrarna.  

Generellt anser Vidar att han har en svårighet att kunna slappna av när han spelar. Han 

påpekar att han gärna drar upp axeln vilket orsakar spänningar i hela armen varpå handen 

måste spänna sig för att kunna spela starkt. Spänningar leder enligt Vidar till att det blir svårt 

att öva länge. Det blir också svårt att spela snabbt. 

  

Sammanfattning 

Läraren har inga i förväg uttänkta övningsinstruktioner vilka hon tänkt ge eleven under 

lektionen. Hon vet inte hur eleven ligger till med låten, eftersom han självständigt studerat in 

den.  

Läraren övar tillsammans med eleven under lektionstid. Samtidigt som hon förbättrar hans 

spel lär hon ut själva övningsmetoderna till eleven.  Det framgår med tydlighet i både film och 

elevintervju att eleven lär sig övningsmetoderna också. De övningsmetoder läraren lär ut är 

bland annat; vänster och höger hand för sig, separation av svåra moment samt hur dessa kan 

tränas på annat material, övning utan instrument, repetition, indelning av stycket i fraser, 

anpassa tempot samt flera metoder att öva rörelser och avslappning. 
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Övningsmetoderna förmedlas genom förevisning av klingande exempel, genom att hon spelar 

tillsammans med eleven, demonstrerar rörelser och förklarar muntligen då ibland med bildliga 

metaforer. Alla övningsmetoder läraren gått igenom under lektionen nämner även eleven i 

intervjun. Han kan återge dem i detalj och förklara hur han går till väga för att tillämpa dem 

samt varför övningarna kan hjälpa honom. 

 

Analys Lärare 2 
Denna lärare har för avsikt redan i planeringsstadiet att ge instruktioner för elevernas övande.  

Vidare visar filmerna att hon även situationsanpassar det hon planerat. Till exempel i 

lektionen med Kajsa där genomgången av ackordsläggningar kortas ner till förmån för att 

hinna med musikaliska aspekter. Läraren gjorde det då hon märkte att eleven redan hade viss 

kompetens angående det planerade momentet. Därför hann läraren även med att ge 

instruktioner för elevens övande angående musikaliska aspekter. Detta hade hon sagt i 

intervjun att hon skulle göra långt senare.  

Genomgående i alla lektioner vi observerat med denna lärare kan vi konstatera att hon under 

lektionstid arbetat med olika övningsmetoder med eleverna. Både demonstrerat, pratat om 

samt ofta genomfört tillsammans med eleven. Hon uttalar inte alltid att övningen ska upprepas 

likadant hemma. Däremot sammanfattar hon alltid efter varje genomfört moment och ger en 

att-instruktion, om det de nyss arbetat med. Vi kan också i elevintervjuerna konstatera att 

eleverna oftast förstår sammanhanget av att-instruktionerna. Därför ser de också hur de ska 

öva hemma. Att-instruktionerna fungerar alltså som syftande på tidigare genomgångna 

arbetsmetoder vilket också eleverna oftast förstår.   

Vi ser också i filmerna att läraren arbetar på flera olika sätt när hon ger övningsinstruktioner; 

hon förklarar, demonstrerar, spelar tillsammans med eleven samt använder sig av bildliga 

metaforiska uttryck.      
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Diskussion 
Vår studie är för liten för att vi ska kunna dra några generaliseringar för pianoundervisning i 

allmänhet. Däremot ser vi vissa tendenser vilka är genomgående för all undervisning vi 

observerat. Vi ser att instruktionerna som ges till elever oftast sker genom demonstrativa 

handlingar. Vi har också lagt märke till att dessa handlingar ofta inte uttalas som 

övningsmetoder varvid det ibland händer att eleven inte heller uppfattar dem som sådana. 

Detta bekräftas också av tidigare undersökningar (Rostvall & West 2001, Socha 2010) varför 

vi kan anta att det gäller för fler undervisningssituationer än de vi undersökt. 

I både vår lärar- och elevintervju fanns det ”sociokulturella frågor” (se bilaga 1 och 2) som 

var menade att ta reda på hur elevens hemförhållanden såg ut kring övning. Ur det antagna 

sociokulturella perspektivet var det viktigt att ta hänsyn till dessa parametrar i tolkningen av 

resultatet. Intervjuerna visade att de studerade elevernas övningsförutsättningar var goda. 

Samtliga elever uppgav att de hade övningsinstrument hemma som de kunde öva ostört på. En 

del respondenter hade även stöd från föräldrar, vilka också spelade instrument. Om svaren 

istället visat negativa förutsättningar, hade det varit intressant att diskutera vidare hur detta 

påverkat elevernas intresse och därigenom förståelse av lärarens övningsinstruktioner, enligt 

forskningsfråga 3. Vi bedömer dock förutsättningarna som goda varför vi inte diskuterar 

svaren på ”sociokulturella frågorna” ytterligare.   

Övningsinstruktioner som lärarna har för avsikt att ge 

Lärarna i vår studie undervisar genomgående på det sättet att det är just lärarna som styr 

undervisningen. Vilka övningsinstruktioner som ges varieras mellan att och hur – 

instruktioner. Vi konstaterar att det ofta händer att lärarna arbetar med övningsmetoder under 

lektionstid men att eleverna inte uppfattar metoderna som instruktioner för deras egen övning.  

Lärare 1 hade endast för avsikt att lära ut repetition av valda delar samt separation av 

händernas stämmor som övningsmetoder. Hur urvalet av de valda delarna skulle gå till hade 

hon inte för avsikt att lära ut. Det skulle hon visa eleverna under lektionstid. De 

övningsinstruktioner läraren hade för avsikt att ge var alltså endast att repetera de delar 

läraren pekat ut under lektionstiden samt att detta skulle ske med en hand i taget. Dessa 

instruktioner gavs genomgående till alla Lärare 1:s elever.  

Vår bedömning av Lärare 1:s tre elever var att de i hög grad skiljde sig åt sinsemellan. Detta 

både vad gäller hur långt de kommit på instrumentet och även gällande ambitionsnivå. Dock 

kunde vi inte se att Lärare 1 på något sätt anpassade de övningsinstruktioner hon gav ut 

utefter detta. Inte heller undervisningssättet skiljde sig särskilt markant åt trots att hon själv 

påpekade i intervjun att det går att arbeta olika med olika sorters elever. Vi är dock medvetna 

om att vi bara tittat på en lektion med varje elev och därför inte till fullo kan säga att Lärare 1 

alltid arbetar helt likadant med alla sina elever. Däremot ser vi tendenser till att hon arbetar 

lite utefter det Rostvall och Wests (2001) benämner som undervisning riktad mot en tänkt 

modellelev. 

Lärare 2 hade för avsikt att lära ut många övningsmetoder. Hon hade olika metoder till olika 

elever. Dessa var bland annat; repetition, hur uppdelning av stycken går till, en hand i taget, 
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avslappningsövningar, rörelser för att få fram en viss klang, sångövningar för val av frasering 

samt hur eleven kan tänka vid separering av ett svårt parti i en låt. Vi kan alltså konstatera att 

Lärare 2 i vår studie har för avsikt att lära ut flera av de övningsmetoder Nielsen (1999) och 

Rohwer och Polk (2006) listar i sina avhandlingar. 

Val av förmedlingsmetod påverkar elevernas förståelse  

De flesta övningsinstruktioner som Lärare 1 gav sina elever var muntliga att-instruktioner. 

Hon gjorde det samtidigt som hon pekade på notpappret. Undantaget var när hon gick igenom 

musikaliska aspekter med Anders och Karl. Då gav hon också klingande exempel på hur de 

färdiga resultaten skulle låta, samtidigt som hon gav att-instruktionen att partiet skulle övas. 

Ladåker och Lennartsson (2008) poängterar hur viktigt det inre lyssnandet är för utvecklandet 

av musikalitet. De påpekar att eleven måste kunna föreställa sig hur det ska låta när de sitter 

hemma och övar. Vi är övertygade om denna slutsats, varför vi antar att lärarens val av 

förmedlingssätt i detta fall påverkade elevens förståelse på ett positivt sätt. Genom att 

förebilda på instrumentet istället för att bara muntligen instruera, ger läraren eleven en chans 

att höra hur det färdiga resultatet ska låta. Båda eleverna uppgav för oss i intervjuerna att de 

har dator hemma samt att de är vana vid att leta upp låtar på internet. Därför hade ytterligare 

ett sätt kunnat vara att be eleverna leta upp låten på internet hemma. Detta hade läraren kunnat 

utnyttja anser vi. Vi tror precis som Ladåker och Lennartson (2008) att möjligheten att kunna 

föreställa sig hur det ska låta underlättar för att kunna spela musikaliskt. Därför är vi 

övertygade om att ett uppövande av detta lyssnande underlättas om eleven även hemma kan 

lyssna på en förebildning av det de ska öva på. 

I vår studie gick Lärare 1 igenom en fingersättning med Ingrid. Hon gav två förslag och bad 

eleven prova själv hemma några gånger och sedan välja vilken hon ville använda. Lärare 1 

gav inga förklaringar vilken fingersättning som var bättre för vilket syfte, inte heller 

förklarade hon hur Ingrid kunde tänka när hon skulle välja fingersättning. Ingrid fick alltså 

endast en muntlig att-instruktion och därför tror vi att Ingrid inte lärde sig någon bra 

övningsmetod för val av fingersättning för framtida bruk. Lärare 1:s val av förmedlingssätt 

var alltså att muntligen förklara vad eleven skulle öva på utan att gå djupare in på variablerna 

hur och varför. Det påverkade elevens förståelse på sådant sätt att hon endast förstod att hon 

skulle träna partiet. Däremot förstod hon inte hur valet av fingersättning skulle gå till. Lif 

(1998) poängterar att det är viktigt att eleven måste förstå vad de gör och varför samt att 

eftertanke och reflektion då blir viktigt. Vi kan konstatera att Lärare 1:s val av förmedlingssätt 

resulterade i motsatsen till Lifs (1998) åsikter. Också Rostvall och West (2001) visar ett 

liknande resultat; att lärare ibland är dåliga på att lära ut de metoder som ligger bakom till 

exempel ett val av en fingersättning. 

Lärare 2 förmedlade ofta övningsinstruktioner muntligt genom att ge att-instruktioner för 

elevernas övande. Dock gavs dessa ofta i sammanfattningen av ett genomfört moment. 

Eleverna förstod då sambanden mellan att-instruktionen och de övningsmetoder läraren 

tidigare genomfört med dem. Då eleverna ofta kunde koppla samman att-instruktionen med 

dessa genomförda moment förstod eleverna också hur de skulle öva. De lärde sig också 

övningsmetoderna inför framtiden. Ett exempel på det framkommer i fallet med Lärare 2 och 
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Vidar. Det märks tydligt i intervjun att han förstått samtliga av Lärare 2:s outtalade 

övningsinstruktioner.    

En slutsats vi kommer fram till är att båda lärarna ofta ger övningsinstruktioner på ett outtalat 

sätt. De ägnar lektionstiden åt att ge handledd övningstid men utan att betona att övningen ska 

ske på samma sätt hemma. Detta behöver inte vara fel. Ibland lär sig elever metoderna 

samtidigt. Dock visar vår studie exempel på att elever i vissa fall inte lär sig själva 

övningsmetoderna utan endast rättar de fel övningsmetoderna appliceras på. Därför drar vi 

slutsatsen att det inte är givet att lärares outtalade övningsinstruktioner når fram till eleverna. 

Valet av outtalade övningsinstruktioner som förmedlingssätt, resulterar alltså i att 

undervisningen inte alltid blir optimal. Istället kommer lärarna i dessa fall att få handleda 

samma elev på samma sätt nästa gång ett liknande fel behöver justeras. En beroendesituation 

skapas, eleven kan inte själv lösa ett liknande problem i framtiden utan att först fråga sin 

lärare om hjälp. Ett exempel ur vår studie när det skedde, var på Evelinas lektion med Lärare 

2. Läraren gick igenom en metod för att veta hur ackord kunde spelas närmsta vägen. 

Metoden demonstrerades men det betonades aldrig att Evelina kunde öva på det sättet hemma. 

En annan elev hade kanske precis som Vidar förstått övningsmetoden ändå men Evelina 

gjorde alltså inte det, att döma av intervjun. Vår slutsats liknar till viss del det Socha (2010) 

redovisar i sitt resultat; att lärare ofta använder sig utav övningsmetoder under lektionstiden 

men att elever inte alltid lär sig själva metoden. 

Vi konstaterar alltså att hur övningsinstruktionerna genomförs påverkar mycket om eleverna 

förstår dem eller inte. Lärarna behöver ibland förtydliga outtalade instruktioner med att 

eleverna ska öva på samma sätt hemma, efter att de gått igenom ett visst moment under 

lektionen. Vi kan också konstatera att i fallet med Vidar behövdes inte ett sådant 

förtydligande. Det är alltså individuellt från elev till elev och lärare till lärare, men hur 

instruktionerna genomförs under lektionerna påverkar alltid på vilket sätt eleverna förstår 

dem. Schenck (2000) understryker att lärarens roll är viktig för skapa en stimulerande miljö 

för lärandet. 

Vad vi i vår studie också ser prov på är de olika sorters övare som Rohwer och Polk (2006) 

nämner i sin undersökning. Anders och Karl vilka får nästan uteslutande att-instruktioner 

tenderar att öva holistiskt. De kunde i stort sett bara nämna repetition som övningsmetod. 

Ibland sa de att de också kunde ta ner tempot. Vidar och Kajsa däremot, vilka fått mer 

ingående hur-instruktioner, tenderade att öva mer analytiskt, att döma av deras intervjuer. De 

kunde till och med gå in i detalj och redogöra för hur de skulle öva specificerade ställen i sina 

respektive läxor. Om vi ska tro det Rohwer och Polk (2006) kommer fram till; att ju fler 

övningsmetoder en elev kan nämna, desto effektivare blir deras övning, kan vi alltså dra 

slutsatsen att Vidar och Kajsas övning är mer effektiv än Anders och Karls. Detta då de 

förstnämnda namngav fler övningsmetoder i intervjun vi hade med dem. Vidare ser vi att de 

elever som fått hur-instruktioner också är de som kan räkna upp flest övningsmetoder och då 

enligt Rohwer och Polk (2006) skulle vara de mest effektiva övarna.    

Huruvida denna skillnad i elevers övningsmetodskunskap, beror av lärarens val av att- eller 

hurinstruktioner kan vi inte med säkerhet veta. Vår studie är till sitt omfång för liten för den 



36 
 

sortens slutsatser. Vad vi dock kan konstatera är att i just våra undersökta fall fanns ett 

samband mellan att-instruktioner och holistiskt övande respektive hur-instruktioner och 

analytiskt övande. Det framkommer även i intervjun med Anders och Karls Lärare 1, att hon 

inte anser att elever på en låg nivå behöver fler övningsmetoder än repetition. Detta tyder 

också på att det kan bero delvis på lärarens val av undervisningssätt samt 

övningsinstruktioner, vilken sorts övare eleverna blir. Lärare 1 som inte ansåg att eleverna 

behövde fler övningsmetoder än repetition genererade också holistiska övare.   

 

Det sociokulturella perspektivets påverkan på undervisningen 

Genomgående i vår studie går undervisningen till så att lärarna upptäcker något fel hos 

eleverna och sedan väljer en lämplig övningsmetod som appliceras på felet. Därefter visar 

lärarna hur eleverna ska utföra metoden och slutligen får eleverna prova själva. Det vi kan 

konstatera är att eleverna sällan görs delaktiga i letandet av vilka fel som behöver justeras. De 

görs heller aldrig delaktiga i hur valet av lämplig övningsmetod att applicera på felet går till. 

Eleverna formas då inte till att bli självständiga övare. Undantag för detta var när Lärare 2 gav 

instruktionen att sångövningar kan vara ett sätt att ta reda på vilken frasering hen vill ha i 

låten. Samma sak också då läraren gick igenom hur eleverna kunde tänka vid uppdelning av 

stycket i första inlärningsfasen. Där lär sig eleverna även när arbetsmetoden är lämplig att 

välja.   

Ur det sociokulturella perspektivet på lärande och då framför allt bedömning, krävs det att 

eleverna involveras i hela processen för att lärande ska kunna ske. Både Dysthe (2003) samt 

Kostka (2004) säger att eleven ska bedömas fortlöpande samt att egenbedömning gynnar 

lärandet. Att säga att eleverna då bör göras medvetna om vilka svårigheter de har samt hur 

dessa svårigheter kan tränas blir för oss genom sociokulturellt perspektiv en självklarhet. Allt 

som handlar om upptäckandet av sina fel, valet av övningsmetod att applicera och 

utvärderandet av metodens utfall skulle lärarna behöva göra sina elever medvetna om. 

Elevernas framtida utveckling på instrumentet styrs alltså i stor grad av vilken medvetenhet i 

processen, som deras lärare utvecklar hos dem. Kunskaper om hur fel upptäcks samt om urval 

av övningsmetoder är alltså en viktig nyckel för elevernas framtida utvecklingsmöjligheter på 

instrumentet om ett sociokulturellt perspektiv på undervisningen ska antas.  

I vår studie framkommer det tydligt att den lärare som i förväg tänkt ut vilka svårigheter en låt 

innehåller har bättre möjligheter att välja lämpliga övningsmetoder till sin elev. Ett exempel 

på det kan vi se i lektionen Lärare 2 hade med Vidar. Hon hade inte planerat vad hon skulle 

gå igenom med honom alls. Däremot visste hon vilka svårigheter låten innehöll och kunde 

därför anpassa undervisningen utefter hur långt eleven kommit med låten. Hon gav också 

lämpliga övningsmetoder för de problem hon upptäckte hos just denna elev. Här ser vi alltså 

ett exempel på en undervisningssituation som går rakt emot det Rostvall och West (2001) ser i 

sitt resultat. Lärare 2 i vår studie anpassade sin undervisning efter den elev hon hade framför 

sig och inte utefter en tänkt modellelev där svårigheterna på förhand redan var givna. Detta 

menar vi att hon kunde göra då hon var väl insatt i materialet samt dess svårigheter. 
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Genom att inte bara fixa till de fel eleven gör vid lektionstillfället, utan även lära ut själva 

övningsmetoderna för att träna bort felen, lär sig Vidar själva arbetsmetoderna för framtida 

bruk. Det vi däremot inte tyckte att denna lärare gjorde fullt ut var att arbeta i enlighet med 

Dysthes (2003) och Kostkas (2004) syn på sociokulturellt lärande. Eleven gjordes inte 

delaktig i upptäckandet av felen, inte heller i urvalet av övningsmetoder vilket skulle ha gjort 

eleven bättre rustad för att i framtiden komma på nya ställen att applicera övningsmetoderna  

på.  

Vi måste dock konstatera att vi inte kan dra slutsatsen att Lärare 2 alltid arbetar på ovan 

angivna sätt, det vill säga utan att till fullo utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Detta då 

vi endast observerade en lektion med henne och Vidar. Kanske var detta första gången Lärare 

2 berörde de genomgångna övningsmetoderna. Kanske kommer hon, nästa gång samma 

metod ska användas, att styra eleven att själv se sambanden. Vad vi dock kan konstatera är att 

sådana samband måste poängteras om undervisningen ska bli kvalitativ enligt det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Metoddiskussion 

För att veta om eleverna utför övningsmetoderna och om de ger önskad effekt på elevernas 

spel hade vi behövt följa eleverna under längre tid samt även filma deras övningspass. 

Metoden som Duke Simmons och Cash (2009) använde sig av där de filmade övningspass 

samt jämförde slutresultatet med vilka metoder respektive övare hade använt, hade varit 

intressant att genomföra. Ett sådant tillvägagångssätt hade bättre visat vilka övningsmetoder 

som leder till bäst resultat. Då vi ville undersöka samma variabler som Duke m.fl. (2009) men 

endast skulle skriva ett examensarbete kunde vi inte gå lika djupt in på området, som hade 

varit önskvärt. Det hade krävts mer tid än vad arbetet rymmer, varför vi valde en smalare 

profil inom samma område. 

Reliabilitet och validitet 

Då vi har gjort en kvalitativ intervjustudie innebär det att den har låg reliabilitet om vi skulle 

sätta in den i ett större sammanhang genom att generalisera alltför mycket. Vår avsikt var 

emellertid att få en inblick i hur några få pianolärare och elever förhåller sig till 

övningsmetoder. Vi hade intentionen att gå på djupet med just dessa respondenter genom 

observation av lektioner och grundliga intervjuer. Trost (2010) menar att en kvalitativ studie 

är det bästa medlet för den som vill gå in på djupet i endast ett fåtal fall. Reliabiliteten i vår 

studie garanteras bland annat genom att intervjuerna och observationerna är väl 

dokumenterade. Intervjuerna sker dessutom individuellt vilket medför att eleverna inte är 

påverkade av varandra när de besvarar frågorna. Vi följer också upp de förberedda frågorna 

med spontana följdfrågor, vilka är menade att täcka upp för det vi finner relevant omkring 

grundfrågorna. Genom det får vi uttömmande svar. 

En risk med den låga grad av strukturering och standardisering vilken vi valde att ha i vår 

intervju, kan vara att följdfrågorna kan bli för spontana. I intervjun med Evelina framgår det 

till exempel inte helt om hon har förstått vissa övningsmetoder. Vi kan ha ställt fel följdfrågor 

så att hon inte fått möjlighet att visa kunskapen. Det kan också vara så att hon inte förstod 
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frågorna fullt ut. Evelina berättar att hon ska ”göra rörelsen många gånger med handen”. Det 

säger oss inte hur rörelsen ser ut eller om hon menar på samma sätt som läraren gått igenom 

under lektionen. Därför kunde vi ha ställt fler ingående följdfrågor och då fått veta mer i detalj 

hur Evelina menade. Vi hade till exempel kunnat be henne visa rörelsen för oss istället.  

När vi gjorde våra intervjuer med både lärare och elever valde vi att använda enbart 

bandinspelning istället för att videoinspela som vi gjorde på lektionerna. En anledning var att 

intervjusituationen skulle kännas mer avslappnad för respondenterna. Det fanns också större 

chans att respondenterna skulle gå med på att bli intervjuade om det inte fanns en uppriggad 

kamera i rummet. Dock är vi medvetna om att ett visst informationsbortfall kan ha 

förekommit då lagringen av data skedde enbart med en bandinspelning. Det är naturligtvis en 

nackdel. Kvale och Brinkmann (2009) nämner kroppsspråket som går förlorat när det visuella 

utelämnas vilket inte sker när man spelar in intervjuer på video. Vi löste dock detta genom att 

vi intervjuare förtydligade muntligen vid de tillfällen då eleverna till exempel visade en 

kroppsrörelse. Däremot minspel kunde vi inte återge på samma sätt vilket därför gick förlorat. 

Kanske hade vi tolkat information från respondenterna till viss del annorlunda om en 

videoinspelning hade gjorts av intervjun. Det kan vi inte veta. 

En risk med att intervjua barn benämns som kontraktsmässig kongruens (Hundeide 2002). Ett 

misstänkt fall av detta fenomen upptäckte vi i elevintervjun med Anders. Läraren hade 

tidigare förklarat att Anders har lätt för sig rent musikaliskt men att han övar väldigt lite, 

ibland ingenting. När vi sedan frågar Anders om hans övning säger han att han övar tre till 

fyra dagar i veckan. Två svar som alltså inte stämmer särskilt väl överens. Anledningen till att 

vi fick det svaret av Anders kan bero på hur vi formulerade frågan. Förmodligen, vilket 

inspelningen också intygar, ställde vi frågan som om vi förväntade oss av honom att han 

skulle öva. Då gav han det svar som han trodde skulle väcka minst förvåning hos oss även om 

det inte var helt med sanningen överensstämmande. Detta hade kanske gått att undvika om vi 

individanpassat frågan lite mer och inte bara läst ur frågeformuläret, eftersom vi tack vare 

läraren redan trodde oss veta ett eventuellt svar. Till exempel hade vi kunnat fråga: Övar du? I 

så fall hur mycket? Detta istället för: Hur mycket övar du? Genom det hade vi sänkt 

förväntningarna på honom. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp problemet med ledande 

frågor och det faktum att intervjufrågornas utformning faktiskt påverkar den som blir 

intervjuad att svara på ett visst sätt. Vi konstaterar att det i vårt fall föreligger en risk att 

frågan varit ledande ställd.  

Vi kan dock inte vara säkra på att det här var ett exempel på varken kontraktsmässig 

kongruens eller en alltför ledande fråga. Det kan även finnas alternativa förklaringar. Kanske 

övar Anders visst, men i brist på fungerande övningsmetoder kommer han inte någon vart 

med sin övning. Läraren ser alltså inga framsteg och har därför fått uppfattningen att Anders 

inte övar överhuvudtaget.  

Även vid ett annat tillfälle under samma intervju har vi i efterhand frågat oss om vi kanske var 

otydliga när vi ställde en fråga. Det handlade om övningsmetoder och om läraren visat något 

sådant för honom. Svaret blev ”nej” och på frågan om han skulle vilja det blev svaret; ”Ja om 

låten ska vahetere låta så kanske”. Detta svar visar att han inte förstått frågeställningen. Här 
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finns utrymme för viss självkritiskhet. Kanske blev frågan för abstrakt ställd, den kunde ha 

ställts så att den handlat om något specificerat parti i hans läxa. Då hade det blivit mer konkret 

för honom vad frågan handlat om och han hade kunnat applicera frågan på det som direkt 

gällde hans egen verklighet. Det skulle också kunnat vara, att läraren aldrig egentligen pratat 

om någon övningsmetod med honom och då förstod han inte frågan av den anledningen. Om 

så var fallet hade det förmodligen inte hjälpt hur mycket vi än specificerat frågan.  

Slutsatser 

Vår studie visar till viss del samma resultat som Rohwer och Polk (2006). Eleverna i vår 

studie nämnde också de endast ett fåtal övningsmetoder. Den vanligaste var också i vår studie 

repetition. Dock kan vi konstatera att några av våra respondenter kunde betydligt fler metoder 

än så. Lärare 2:s elever Vidar och Kajsa kände till flertalet av Nielsens (1999), Rohwer och 

Polks (2006) samt Sandström och Snells (2010) listade övningsmetoder.     

Att förmedlingssättet påverkar hur väl eleven förstår övningsinstruktionerna har vi redan 

konstaterat. Det vi kommer fram till i vår studie är att lärare ofta demonstrerar en 

övningsmetod men gör det utan att påpeka att det faktiskt är en övningsmetod menad att 

tillämpas också hemma på läxan. Ett sådant förmedlingssätt som alltså är demonstrativt men 

inte fullt uttalat och konkret gör att en del elever inte uppfattar instruktionerna. Detta 

bekräftas också av både Rostvall och West (2001) samt Socha (2010). 

Vi märker en skillnad i pedagogiskt upplägg mellan de två lärarna i vår studie. Det tar sig 

uttryck både i vad de berättar, vad vi ser i filmerna av deras undervisning samt vad utfallet av 

deras undervisning resulterar i. Vi tänker då främst på hur många övningsmetoder lärarna har 

för avsikt att förmedla samt vilka de lyckas få eleverna att kunna tillämpa självständigt. 

Lärare 1 lägger inte särskilt stor vikt vid hur eleverna arrangerar sin övning. Hon verkar heller 

inte planera särskilt mycket i förväg utan löser de problem som uppstår i stunden. Samtidigt är 

hon mån om elevernas intresse genom att inte ställa för höga krav, hon betonar att det skulle 

ta bort deras motivation. Lärare 1 använder sig av många övningsmetoder under lektionstid 

men hävdar att det är att kräva överarbete att be eleverna att öva med dessa metoder hemma. 

Repetition samt att öva med en hand i taget räcker enligt henne som övningsmetoder. Vi tror 

precis som Schenck (2000), O´Neill (1997) och Lif (1998) att just hur övningen arrangeras är 

det som styr huruvida eleven utvecklas och därigenom känner glädje i sitt musicerande. Som 

Schenck (2000) särskilt betonar kan övningen om den arrangeras på fel sätt bli långtråkig och 

kännas avlägsen från musikaliskt sammanhang. Därför tror vi att låga krav och kännedom om 

få övningsmetoder riskerar att istället göra precis det som Lärare 1 i vår studie försöker 

motverka; nämligen att döda elevernas motivation och intresse. 

Lärare 2 i vår studie verkar ha ett annat upplägg. Hon använder sig av flera olika 

övningsmetoder under lektionstid. Hon planerar i förväg och har kännedom om de svårigheter 

vilka eventuellt kan uppkomma i elevens repertoar. Hon har för avsikt att förmedla ett flertal 

olika övningsmetoder, vilka vi också märker att eleverna oftast uppfattar. Vi ser på filmen att 

hon ofta återkopplar till eleven med frågor som till exempel: hur ska du nu öva det här? Vi 

förstår också av elevintervjuerna att övningsmetoderna oftast gått fram. Detta arbetssätt anser 
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vi vara mer kvalitativt ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi tror precis som Schenck (2000) och 

Lif (1998) att eleven måste veta hur de ska öva för att övningen ska leda till utveckling. Det 

tror vi i sin tur bibehåller elevens motivation och intresse.  

Vi är medvetna om att vi endast filmat ett fåtal lektioner med varje lärare och därför inte kan 

säga att det med säkerhet förhåller sig som vi ovan beskriver. Självklart kan det finnas 

felkällor då till exempel både lärarna och eleverna kan ha varit trötta eller stressade av 

kameran. Vi har dock intervjuat alla respondenter både kring övning ur ett allmänt perspektiv 

samt angående specifika övningsmetoder för elevernas aktuella läxor. Därför kan vi trots 

fåtalet filmade lektioner säga oss ha en bild av lärarnas allmänna perspektiv på 

övningsmetoder samt dess betydelse för elevernas utveckling. 

 Några långtgående slutsatser för pianoundervisning som sådan kan vi inte dra eftersom vår 

studie fokuserat endast på två fall. De tendenser vi dock ser är att eleverna som undervisats 

om övningsmetoder också är de som säger sig använda dem. Detta medan de elever som inte 

undervisats särskilt mycket om hur övningen ska gå till tenderar att bara repetera de delar 

läraren pekat ut i noterna.  Enligt både oss, Schenck (2000), Lif (1998) och Duke m.fl. (2009) 

är övning med genomtänkta övningsmetoder mer effektivt än att endast repetera stycket som 

helhet. Därför hävdar vi starkt, genom såväl tidigare forskning som vår egen studie: För att 

genera elever med utvecklade musikaliska och tekniska färdigheter bör vi undervisa om 

effektiva övningsmetoder. 

Avslutande reflektion 
 Vi har nu haft förmånen att ta del av ett par lärares undervisning. Vi har även fått dela deras 

undervisningsmiljö samt samtala med både dem och deras elever. Vi har bedömt och studerat 

lärandet och sökt utröna hur lärarens instruktioner och intentioner har ”landat” i eleven. Vi har 

sett prov på några former av redskap för lärande. 

Det vår studie visar stämmer väl överens med det Rostvall och West (2001) och Socka (2010) 

kommer fram till i sina forskningsredogörelser i musikpedagogiska sammanhang. 

Vi funderar på vad det är som gör att vissa arbetsmetoder verkar få företräde jämfört med 

andra metoder. Är detta någonting som lärs in så tidigt att den pedagogik som lärs ut på 

lärarutbildningarna inte får fäste hos de blivande lärarna? Vi tänker då främst på 

individanpassning, vikten av variation och barns olika sätt att lära. Det kan också vara så att 

lärarutbildningarna kretsar mer kring allmänna didaktiska handlingsmönster varför de mer 

instrumentspecifika didaktiska arbetsmetoderna får ta mindre plats. 

Vår lärarutbildning, som den nu är upplagd, fokuserar mest på allmänpedagogiska områden. 

Det kan eventuellt få till följd att de särskilda metoder och tillvägagångssätt som lärande i 

musik kan erbjuda inte hinner befästas hos lärarstudenter, varför de inte heller används i 

särskilt stor utsträckning. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför några av eleverna i 

vår studie endast kan återge ett fåtal av lärarnas använda övningsmetoder. 
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Sammanfattningsvis har undervisningen och resultatet av intervjuerna förnyat och aktualiserat 

ett antal av undervisandets aspekter, vilket vi tror att vi kommer att ha nytta av när vi nu 

avslutar våra studier.  

 

Förslag till vidare forskning och slutord 

Det finns många intressanta aspekter av lärande. Följande är några av de punkter vi skulle 

vilja ta del av ytterligare forskning kring: 

 Hur effektiva olika övningsmetoder är, sett i ett långsiktigt och jämförande perspektiv. 

 Hur olika övningsmetoder passar in på olika slags repertoar. 

 Hur elevens motivation att öva påverkas av deras kunskap om övningsmetoder.  

 Hur instrumentalelever på högre nivå påverkas av sina bakgrundskunskaper när de ska 

lära sig nya övningsmetoder. 

 En kvantitativ studie över Sverige eller en större, region där olika övningsmetoder 

undersöks. 

Avslutningsvis vill vi delge läsaren vår egen syn på hur kvalitativt övande kan gå till. Vi har 

efter att ha genomfört denna studie kommit fram till att övning bör innehålla såväl ett 

holistiskt som ett analytiskt perspektiv. Det vill säga, vi föredrar att ha fokus på både helheten 

samt valda delar av en ny låt.  

Det vi anser att en pianist behöver känna till för att kunna öva effektivt är bland annat; 

uppvärmning, kännedom om vilka tekniska rörelsemönster som hjälper artikulationen, 

använda lyssnandet som kontrollredskap, hitta och separera de ställen som är extra svåra samt 

att kunna välja vilken övningsmetod som är lämplig att applicera på svårigheterna. 

Övningsmetoder en pianist behöver känna till är då till exempel; variera tempo, rytmisera, 

sjunga som hjälpmedel vid frasering, öva med en hand i taget, öva med eller utan pedal, 

kombinera en hand i taget tillsammans med pedal, förflyttningsövningar, separera tonhöjd 

från rytm och öva varje av dem separat samt att öva utan instrument.  

Alla ovan nämnda verktyg måste läraren kunna lära eleven att använda. Eleven måste också 

lära sig att på sikt självständigt kunna urskilja när det är lämpligt att använda respektive 

övningsmetod. Kunskap om detta är det som gör eleven till en självständig övare inför 

framtiden. Utvecklingsprocessen innan eleven når dit är lång men vi anser att det är i den 

riktningen som instrumentalundervisningen bör sträva. Eleven gör snabbare framsteg om de 

kan öva effektivt. Detta tror vi mer än någonting annat ökar elevens motivation att öva.         

Både Schenck (2000) och Lif (1998) tar upp att övning för en del kan kännas tråkigt och 

betungande, själva ordet övning har fått en så pass negativ klang att det i värsta fall kan 

skrämma eleven att fortsätta spela sitt instrument. Vi anser att det är här som lärarens roll är 

extra betydelsefull. Enligt det vi betonat ovan kan läraren visa eleven olika övningsmetoder 

vilket effektiviserar elevens övning. Läraren kan också hjälpa en elev att lägga upp sin övning 

så att de framsteg eleven gör blir synliga och tydliga för eleven själv. Kunskap om effektiva 

övningsmetoder verkar stärkande för elevens motivation att öva. Vi är helt övertygade om 

detta, oavsett om det är piano eller något annat instrument det handlar om.  
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Bilaga 1 

Frågor lärarintervju 

Introfrågor: 

 

Vad heter du? 

Hur länge har du varit pianolärare? 

 

 

Sociokulturella frågor: 

 

Involverar du på något sätt föräldrarna i din undervisning? I så fall hur? 

Tycker du att det har någon betydelse vilken typ av instrument eleven övar på (T.ex. elpiano, 

akustiskt piano)? Anpassar du på något sätt val av material eller övningar efter det? 

Anpassar du mängden läxor efter hur många andra fritidsaktiviteter eleven har? Vet du något 

om hur det ligger till hos dessa tre elever? 

 

 

Frågor om övning i allmänhet: 

 

Hur skulle du beskriva skillnaden på att spela och att öva? Pratar du om sådant med eleverna? 

Isf hur? 

Hjälper du dina elever att lägga upp sin övning? (T.ex. schema, övningsdagbok) I så fall hur? 

Är det viktigt för dig att veta hur ofta/länge eleverna övar? Hur ser det ut för dessa tre elever? 

Har du några allmänna rekommendationer kring övning som du ger dina elever? 

Tror du dina elever övar genom att spela låten från början till slut, eller arbetar de genom att 

välja ut svårare partier för att arbeta med separat? 

Vilka verktyg/metoder för övning kan respektive elev arbeta med hemma då de tränar ett svårt 

parti i en låt? 

Vilka verktyg/metoder tycker du det är viktigt att eleven behärskar på sikt? 

 

 

Frågor om aktuell läxa och övning på denna: 

 

(Följande frågor ställs en gång för varje elev) 

 

Vad ska ni arbeta med idag? 

Vilken/vilka låt/låtar? 

Vilka tekniska svårigheter finns där? Hur ska du arbeta med/gå igenom dem? Hur vill du att 

eleven ska göra när de tränar på dem hemma? 

Vilka musikaliska svårigheter finns där? Hur ska du arbeta med/gå igenom dem? Hur vill du 

att eleven ska göra när de tränar på dem hemma? 
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Bilaga 2 

Frågor elevintervju 

Introfrågor: 

 

Vad heter du? 

Hur länge har du spelat? 

Hur kom det sig att du började spela piano? 

 

 

Sociokulturella frågor: 

 

Spelar någon annan i din familj något instrument? 

Spelar eller övar ni något tillsammans? 

Vad för typ av piano övar du på? 

Vart står instrumentet? 

Kan du öva i lugn och ro där, eller finns det någon som stör dig? 

Har du några andra fritidsaktiviteter förutom ditt instrument? I så fall vad? 

Vad tycker du det är för skillnad på att sätta sig och spela en stund och sätta sig att öva en 

stund? 

 

 

Frågor om övning i allmänhet: 

 

Hur ofta övar du? 

Hur länge övar du varje gång? 

När på dagen brukar du oftast öva? 

Vad är det roligaste med att öva? Vad är det tråkigaste med att öva? 

 

 

Frågor om aktuell läxa och övning på denna: 

 

Vilka låtar har du i läxa just nu? 

Hur ska du göra när du tränar på din läxa till nästa vecka? 

Finns det något speciellt ställe i läxan som verkar extra lätt eller svårt? hur ska du träna där? 

Vilka ställen var det ni jobbade extra mycket med på lektionen? 

Hur gör du när du tränar på det stället/ställena? 
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Bilaga 3 
 

Till föräldrar/målsmän för eleverna i Musik-/Kulturskolan 

 

Med detta brev vänder vi oss till Er med frågan om Ni samtycker till att vi videofilmar en 

lektion av Lärare X undervisning i piano där Ert barn är deltagare. 

 

Vi studerar till pianolärare vid musikhögskolan i Piteå och skriver nu ett examensarbete om 

lärarens förmedling av övningsmetoder. Fokus i analysen kommer att ligga på vad läraren gör 

och inte på elevens prestationer. 

 

Efter lektionen önskar vi också genomföra en kort intervju med eleven. I uppsatsen kommer 

vi att beskriva utdrag av lektionerna samt transkriptionerna av intervjuerna. I dessa kommer vi 

att använda fingerade namn på de elever som varit med. Ingen utomstående kommer att ha 

tillgång till materialet vilket också kommer att förstöras då examensarbetet blivit godkänt. 

 

Vår tanke med studien är att se hur läraren arbetar med sina elever och därigenom 

vidareutveckla undervisningen.  

 

För att kunna genomföra dessa videoinspelningar och intervjuer behöver vi 

föräldrars/vårdnadshavares godkännande. Därför ber vi Er att svara på detta mail och ange om 

det är OK för Er! 

 

Hoppas ni vill vara med och stödja detta projekt. 

 

Med vänliga hälsningar Erika Jonsson och Peter Hansson 
 


