
2010:059 

E X A M E N S A R B E T E

Kommunicera lärande
- hur gitarrlärare i kulturskolan arbetar med sina elevers

övningsmetod

 Robert Wilson
 Thomas Östensson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2010:059  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--10/059--SE



Abstrakt

Syftet med denna uppsats var att undersöka när och hur gitarrpedagoger inom kulturskolan 
arbetar med sina elevers övning och övningsmetod, samt vilka kopplingar mellan övning och 
lärande som framkom i lärarnas resonemang. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie 
med  sex  intervjupersoner  av  varierande  ålder,  kön,  erfarenhet  och  huvudsakligt 
undervisningsområde. 

Vi  fann  att  samtliga  lärare  kommunicerade  med  sina  elever  kring  övning.  Flertalet 
kommunicerar  kring  övning  kontinuerligt,  varje  lektion,  terminsvis  eller  med  jämna 
mellanrum. Kommunikationen skedde dels  passivt,  genom förebildande,  och aktivt  genom 
diskussion. Majoriteten av alla intervjuade lärare placerar det slutgiltiga ansvaret för elevens 
övning på eleverna själva, men lärarna strävar samtidigt efter att ge sina elever verktyg för att 
arbeta på egen hand. De flesta lärare ser sambandet mellan övning och lärande i sitt  eget 
lärande, men få säger sig förmedla detta till sina elever.

Nyckleord: Gitarrundervisning, övningsmetodik, kulturskola, intervjustudie, musikpedagogik. 



Förord

Sedan vi inledde våra studier på Musikhögskolan har vi varit intresserade av övning, och hur 
vi kan arbeta med det på bästa sätt. Det är ett komplext ämne, som präglas av många synsätt 
och  perspektiv.  Alla  elever  är  olika,  har  olika  målsättningar  och  förutsättningar.  Vi  som 
blivande gitarrpedagoger måste vara lyhörda och se detta i ett brett perspektiv, och ta hänsyn 
till  våra  elevers  vilja  och behov.  Lyckas  vi  med det  har vi  goda möjligheter  att  för våra 
kommande elever samt för oss själva bidra till ett kvalitativt musikaliskt lärande.

I och med denna undersökning vill vi utvidga vårt perspektiv, och kunna dra nytta av andra 
pedagogers erfarenhet. Detta är något som vi tror kommer förbereda oss och hjälpa oss inför 
vår förflyttning från den akademiska världen ut i verkligheten.

Stort tack till vår handledare Cecilia Ferm för din hjälp, och våra intervjupersoner för kloka 
synpunkter. Utan er hade inte detta varit möjligt! Nästan lika stort tack till våra metodiklärare 
Tommy Lakso, Pia Olofsson och Jan-Olof Eriksson för er hjälp genom åren. Ett speciellt tack 
till Ekbergs café i Piteå för kaffe och arbetsutrymme, samt John Alexander Elenius för lån av 
balkong. 

Piteå, Juni 2010.

Robert Wilson och Thomas Östensson
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Inledning

Enligt vår erfarenhet övar en stor del av de gitarrelever vi mött under vår studietid inte på ett 
effektivt sätt. Många sparar på övningen till kvällen innan sina gitarrlektioner, då de ofta har 
glömt mycket av vad de förväntades träna på, och hinner heller inte lära sig något nytt till 
lektionsdagen. Ett annat problem är att många elever ser lektionerna som ”gitarrträning”, i 
likhet  med  en  idrottsträning  inom  exempelvis  fotboll  och  ishockey.  Eleven  kommer  till 
lektionen för att träna, och gör sedan inte mycket på egen hand. Lektionerna är dessutom 
mycket tidsbegränsade, tiden som ägnas åt varje elev är oftast inte mer än 20 minuter per 
vecka.  Detta leder till  att musicerande och kommunikation kring musicerandet prioriteras. 
Övning är ett ämne som bearbetas först när eleven stöter på problem, till exempel när brister i 
elevens  övningsmetod  begränsar  elevens  musicerande.  Detta  arbetssätt  kan  leda  till  att 
elevens syn på övning blir problembaserad ur negativ synvinkel, vilket kan leda till att eleven 
ser på övning som något jobbigt och omotiverande. Sammantaget lämnas eleverna ofta till att 
göra majoriteten av arbetet själva, ofta utan handledning från någon. 

Vi vill i denna uppsats undersöka hur verksamma gitarrpedagoger arbetar med sina elevers 
övning och övningsmetod,  med kulturskolans undervisningsform som utgångspunkt.  Detta 
undersökningsområde  innefattar  allt  från  pedagogers  syn  på  övning  till  faktorer  kring 
spelandet som kan påverka elevens övning, och hur lärare håller sig uppdaterade om hur sina 
elever övar. Fokus är dock på kommunikationen kring övning mellan elev och pedagog.

Drivkraften till detta arbete är en vilja att få ett vidare perspektiv på hur andra lärare hanterar 
problematiken kring elevers självständiga övning. Förhoppningen är att hitta verktyg vi själva 
kan använda för att öka kvaliteten i vår gitarrundervisning. Arbetet kan förhoppningsvis även 
vara till nytta för andra pedagoger som upplever en liknande problematik kring sina elevers 
övning.

Vi kommer som sagt att utgå ifrån gitarrundervisning inom kulturskolan. Undersökningens 
fokus ligger på kulturskolans lärare, och hur de arbetar med sina elevers övning. Vi strävar 
efter att få en bred representation av lärares ålder och erfarenhet, utbildning, huvudinstrument 
och genreinriktning i undervisningen. Denna bredd i svaren ser vi som något positivt, då vi 
ges möjlighet att upptäcka eventuella likheter och skillnader i undervisningssätt emellan de 
representerade pedagogerna.

Vi har, förutom bakgrunden, skrivit alla delar gemensamt. I bakgrunden har Robert haft det 
huvudsakliga  ansvaret  för  avsnitten  'Kunskap  och  kvalitativt  lärande'  samt  'Gitarrlärarens 
funktion'. Thomas har ansvarat för avsnittet 'Att lära sig gitarr'.
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Bakgrund

Bakgrunden inleds med en förklaring vad kunskap och kvalitativt lärande innebär, samt olika 
lärandeteorier  och  förutsättningar  för  ett  kvalitativt  lärande.  Därefter  beskrivs 
gitarrundervisningen,  från allmänt  instrumentalundervisningsperspektiv  och beskrivning av 
hur gitarrundervisning i  kulturskolan kan se ut till  en genomgång vad övning är, samt en 
genomgång  av  övningens  funktion  och  begreppet  övningsmetod.  Slutligen  beskrivs 
gitarrlärarens funktion i detta sammanhang.

Kunskap och kvalitativt lärande

Knud Illeris beskriver i sin bok Lärande (2001):

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 
som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. (s. 13).

Resultatet av lärandet är alltså en varaktig kapacitetsförändring hos individen. Även Marton 
m.fl.  (1977) menar att  lärande resulterar i  en kvalitativ förändring hos individen samt att 
kunskap betraktas som ett flöde av intryck som strömmar in över individen, intrycken lagras i 
större  eller  mindre  utsträckning.  Med  andra  ord,  om  lärandet  resulterar  i  en  varaktig 
kapacitetsförändring är lärandet kvalitativt.  Kolb (1984) resonerar på liknande sätt då han 
menar att lärande är en process där kunskap tillgodogörs av upplevelser. 

För  att  i  längden  utvecklas  och  en  kapacitetsförändring  hos  individen  ska  ske  är  det 
djupinriktade  lärandet  avgörande.  Djupinriktat  lärande  är  en  process  som resulterar  i  att 
innebörden av kunskap tillgodogörs och kan visas förståelse för samt ger minnesbehållning 
av  kunskapen.  Lärande  är  i  första  hand  en  aktivitet  hos  oss  själva  varigenom  våra 
uppfattningar av företeelser och händelser i vår omvärld förändras. Kunskap är med andra ord 
liktydligt med en uppfattning om någonting i vår verklighet (Marton m.fl, 1977).

När kunskap som tillgodogjorts försvinner har lärandet inte skett på ett kvalitativt sätt. Detta 
kallas  för  ett  ytinriktat  lärande  vilket  innebär  att  kunskapen  som  tillgodogjorts  är  ytlig 
kunskap som saknar innebörd, exempelvis en text som memorerats men vad texten hade för 
budskap finns det ingen förståelse för. Det innebär även att minnesbehållning inte gynnas och 
därmed  kan  inte  kunskapen  återges  på  samma  sätt  som kunskap  av  djupinriktat  lärande 
(Marton m.fl, 1977).

Proximala zonen

Det  finns  många  teorier  och  sätt  att  se  på  lärandet.  Här  presenterar  vi  några  av  dem. 
Vygotskys (1978) teori om proximala utvecklingszonen (the zone of proximal developement) 
innebär att alla har en utvecklingsnivå som kan uppnås på egen hand men med handledning 
av någon med mer erfarenhet kan en högre utvecklingsnivå uppnås, denna zon av utveckling 
är den proximala utvecklingszonen.

Kognitiv utveckling

Det kognitiva perspektivet handlar om allt det som händer i hjärnan i form av varseblivning, 
tänkande, tolkning, inlärning, minne, fantasi, och symboler. Hwang & Nilsson (2003) skriver 
i sin bok  Utvecklingspsykologi  om Jean Piaget som har kommit fram till att det finns fyra 
åldersrelaterade  huvudstadier  i  den  kognitiva  utvecklingen.  Det  sensori-motoriska  stadiet 
omfattar åldern 0-2 år. I det här stadiet sker tänkandet hos barnen genom handlingsscheman 
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och  tänkandet  är  begränsat  till  de  saker  barnen  kan  rikta  sina  handlingar  emot. 
Preoperationella stadiet inträder i åldern 2-6 år. I det här stadiet kan barnen hantera föremål 
tankemässigt oberoende vad som görs med dem, de kan också tänka symboliskt 'som om', 
detta speglar sig även i deras språk och fantasi. Tankarna är mest egocentriskta, dock kan de 
gradvis lära sig hantera mer än ett perspektiv och se saker ur andra synvinklar än sin egen. 
Det konkreta operationernas stadium omfattar åldern 6-12 år. Barnen kan nu tänka logiskt och 
tillämpa denna förmåga att tolka erfarenheter men bara när det gäller konkreta saker i deras 
omvärld,  såsom  antal,  klassifikation  och  konversation.  Det  sista  stadiet  är  det  formella 
operationernas stadium vilket inträder vid tolv års ålder. Individen kan nu tänka kring sitt eget 
tänkande och inser oftast att det finns mer än ett svar på en fråga.

I den kognitiva teoribildningen säger man att barn är aktiva i sin inlärning, informationen 
organiseras  i  redan  existerande  scheman  och  mönster  samt  lagras.  Detta  styrs  av 
kontrollsystem i  medvetandet. Dessa styrprocesser brukar kallas metakognition. Barnen kan 
alltså påverka sitt sätt att lära även om yngre barn ofta är ovetande om det (Hwang & Nilsson, 
2003). 

Metakognition är kunskap om kunskap reflektion som gäller den egna kunskapens och 
kompetensens ändamålsenlighet och giltighet; i kompetensutveckling ingår ofta träning i att se 
självkritiskt på det egna sättet att ta emot information, sätt att använda den och att bilda sig 
uppfattningar om saker och ting; jrf med kommunikativ handling, kommunikativ kompetens, 
kompetens, livsvärld, transcendental (Egidius, 1995, s. 169).

Lärandets tre dimensioner

Illeris  (2001)  nämner  lärandets  tre  dimensioner.  Den  kognitiva  processen  som innefattar 
tillägnandet  av  färdighet  eller  betydelsemässigt  innehåll.  Den  psykodynamiska  processen 
omfattar känslor attityd och motivation som drivkraft till lärande, denna process påverkas i 
sin tur av lärandet. Lärande är dessutom en social och samhällelig process som utgörs av dels 
samhällets  struktur  och  det  sociala  samspelet  mellan  individer  i  samhället.  Illeris  (2007) 
menar att man måste ta hänsyn till alla dessa dimensioner för att uppnå ett kvalitativt lärande.

Förutsättningar för lärande

För att uppnå ett effektivt och kvalitativt lärande är goda förutsättningar avgörande. Några 
faktorer  är  lärandemiljö,  tid,  inlärningsstil,  kommunikation,  reflektion,  motivation  och 
material.

Lärandemiljöns utformning

Lärandemiljöns utformning påverkar elevers lust att lära. Boström (1998) menar att trevliga 
och  engagerade  omgivningar  aktiverar  kemiska  responser  i  vår  kropp  och  därmed  ökar 
möjlighet till  lärande. Lindström & Pennlert (2006) påstår att dålig ventilation, buller och 
ostädade lokaler kan påverka elevens uppmärksamhet och hälsa, vilket i sin tur missgynnar 
lärandet.

Tid

Tid är en faktor som har stor påverkan på lärande. Boström (1998) konstaterar att 98% av 
eleverna uppnår bättre resultat när de undervisas på sin bästa tid på dygnet och att de lyckas 
sämre om de undervisas  på icke föredragen tid.  Därför kan förutsättningarna för lärandet 
gynnas genom att ta reda på vilken tid på dygnet eleven presterar bäst och nyttja detta till en 
fördel.  Om  en  elev  exempelvis  ska  öva  på  gitarrläxan  kan  det  vara  mer  givande  för 
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läroprocessen om eleven övar den tidpunkt då eleven lär sig bäst.  Även den tid som ges till 
varje moment har betydelse. Generellt kan en människa koncentrera sig på ett enskilt moment 
i fyra till  sex minuter, sedan behöver hjärnan paus för att återhämta sig. Pauser är  därför 
viktigt för att koncentrationen ska kunna uppehållas, och för att övningen ska bli effektiv 
(Lindkvist, 1997). Gruppstorleken kan också ha betydelse för hur mycket tid läraren kan ägna 
åt den enskilde individen (Lidström & Pennlert,  2006). En större grupp elever ger läraren 
mindre möjlighet att ägna tid åt dom enskilda individernas behov medan en mindre grupp 
elever ger läraren större möjlighet att tillfredsställa dessa behov.

Inlärningsstil

Alla individer  har sitt  sätt  att  lära.  Därför är  det  viktigt  att  lärandet  anpassas  till  elevens 
inlärningsstil.  Att utgå ifrån elevernas inlärningsstilar innebär att  lärarna anpassar lärandet 
utifrån  elevernas  styrkor  och  på  det  viset  skapa  en positiv  inställning  till  skolan  och  till 
lärande.  Därefter  kan  läraren  successivt  bearbeta  svagheterna  (Boström,  1998).  Dialogen 
mellan läraren och eleven är viktig för att elevens reflekterande samt medvetenhet över sitt 
lärande ska gynnas. Att samtala om lärandeprocessen uppmuntrar eleven att lära (Lindström 
& Pennlert, 2006). Reflektion handlar om att analysera komplexa situationer och problem, 
finna  lösningar  samt  utvärdera  handlingar  (Egidius,  2002).  Hanken  &  Johansen  (1998) 
konstaterar att det är viktigt att eleven får lära sig utvärdera sig själv för att eleven ska kunna 
fortsätta arbeta på egen hand då ingen lärare finns tillgänglig.

Motivation

Schenk (2000)  menar  att  finns  det  ingen  motivation  att  lära  blir  lärandet  inte  en  positiv 
upplevelse, därmed saknas intresse och lust att lära vilket innebär ett ineffektivt lärande. Är 
lärandet däremot en positiv och meningsfull upplevelse höjs motivationen till lärandet. Med 
andra ord gynnas förutsättningarna för elevers lärande om deras motivation höjs. 

Vår medfödda potential att tillägna oss färdigheterna utnyttjades i kraft av vår starka motivation att 
vara  och  göra  som andra  samt  genom vår  fenomenala  förmåga  att  ta  efter  förebilderna  i  vår 
omgivning.” (Schenck 2000, s. 40.)

Materialet måste kännas intressant och meningsfullt för att eleven ska känna motivationen att 
arbeta med materialet. Enligt Marton m.fl. (1977) så har meningsfullheten i det man lär sig 
betydelse för hur länge man minns och hur man kan använda sig av den nya kunskapen. Med 
andra  ord  så  gynnas  lärandet  om materialet  har  en  innebörd  och uppfyller  någon typ  av 
meningsfullhet.

För att ge vår verksamhet mening och för att höja motivationen hos eleverna, är skapandet av ett 
meningsfullt sammanhang för musiken och förebilderna en av de viktigaste uppgifterna för sång- 
och instrumental pedagoger (Schenk, 2000, s. 45).

Att lära sig spela gitarr

I  denna  del  går  vi  djupare  in  på  vad  det  innebär  att  lära  sig  spela  gitarr,  dels  ur  ett 
undervisningsperspektiv,  dels  ur  ett  övningsperspektiv.  Inledningsvis  berättar  vi  om 
instrumentalundervisningen och vilka förutsättningar som påverkar undervisningen, samt ett 
exempel på hur undervisning i kulturskolan kan se ut.  Vi har valt att använda Sundsvalls 
kulturskola som exempel på detta. Slutligen beskriver vi vad övning är, samt vilken funktion 
övningen förväntas ha.
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Instrumentalundervisning

En instrumentallärare beskriver instrumentalundervisning enligt följande:

-Målet for instrumentalundervisning! 
-Å laere elevene å spille på et instrument (Dehli m. fl, 1980, s.7).

I  denna  korta  mening  från  Dehli  har  en  anonym  pedagog  sammanfattat  allt  vad 
instrumentalundervisning  handlar  om;  att  lära  elever  spela  på  ett  instrument.  Dock  är 
verkligheten  något  mer  mångfacetterad.  Schenk  skriver  i  sin  bok  Spelrum  (2000) att 
instrumentallärare har tre roller; instrumentlärare som lär ut nya speltekniker och stycken att 
spela,  musikläraren  som  undervisar  i  ett  bredare  perspektiv,  exempelvis  musikteori  och 
genrekännedom,  samt pedagogen som hjälper  och stöttar  eleven.  En instrumentallärare  är 
såsom alla pedagoger eleven stöter på en vuxenförebild, främst musikaliskt. Schenk (2000) 
menar att instrumentalläraren ofta är den viktigaste musikaliska förebild eleven möter under 
veckan. Författaren påpekar vidare att läraren är en förebild inte bara genom vad som sägs på 
lektionen, vad läraren gör och på vilket sätt har också betydelse. Kunskaper som förmedlas 
genom förebildande påverkar eleven i större grad än de kunskaper vi lärare förmedlar med 
ord.  De kunskaper  läraren ger  eleven som förebild,  såsom undervisning och musicerande 
präglat  av  glädje,  uttrycksfullhet,  hänsyn  och  gemenskap,  en  sund  progression  och  ett 
hälsosamt musicerande är de viktigaste och starkaste budskapen (Schenk, 2000).

Detta  ansvar  ställer  en  mängd  krav  på  läraren.  Förutom  en  profesionell  musikalisk  och 
pedagogisk  kompetens  har  även  lärarens  grundsyn,  i  form  av  till  verksamheten  knutna 
värderingar  och  uppfattningar,  stort  inflytande  på  den  pedagogiska  kvaliteten.  En 
professionell  musikalisk  kompetens  innefattar  inte  bara  kunskap om sitt  instrument,  utan 
kraven varierar beroende på vilken verksamhet eller undervisningsnivå läraren arbetar inom. 
Dessa krav är dessutom föränderliga.  Nya kursplaner inom skolan, ett musikutbud och en 
musikkultur i ständig förändring kräver att läraren konstant är beredd och villig att förändra 
och utvidga sin musikaliska kompetens (Hanken & Johansen, 1998).

All denna musikaliska kompetens är dock ingen förutsättning för att ett kvalitativt lärande ska 
ske under lektionen.  Läraren  förväntas  organisera  denna kunskap till  för eleven relevanta 
kunskapsmål, göra ett meningsfullt urval av undervisningsstoff samt organisera detta till ett 
upplägg som är relevant för eleven. Detta ska ske inom ramar som är uppsatta av aktuella 
styrdokument och läroplaner, samt elevens egna förkunskaper, önskemål och behov.  Utöver 
detta ska läraren skapa en lärandemiljö som stimulerar eleven att arbeta med de uppgifter 
läraren delar ut (Lindström & Pennlert, 2006).

Att lära sig spela ett instrument, sjunga, eller dansa är ett samspel mellan en mängd olika 
sinnen  och  sinnesintryck,  tankeverksamhet  och  motorik.  Detta  är  en  lärandeprocess  som 
enligt Hanken & Johanssen (1998) är långt mer komplicerad än tillägnandet av fakta, begrepp 
och  teorier.  De konstaterar  även att  det  är  viktigt  för  musikpedagogen att  känna  till  hur 
elevens lärande på bästa sätt kan tillgodoses. Att identifiera sin elevs perceptiva förmågor 
(Dunn, 1995) är därför betydelsefullt för en kvalitativ undervisning.

Vad  eleven  har  för  mål  med  sin  undervisning  är  också  av  betydelse.  Vilka  tidigare 
erfarenheter av musik, vad som motiverar eleven, och hur motiverade eleverna är, är faktorer 
som påverkar målsättningarna. Elevens musikkulturella förutsättningar, vilken musik eleven 
tycker är bra samt vilka idoler och förebilder eleven har, har också en betydande påverkan för 
undervisningen (Hanken & Johanssen, 1998).

Schenk (2000) påpekar att det ofta finns stora skillnader i synen på musicerande mellan lärare 
och elev. Författaren menar att många gitarrlärare kopplar samman musikaliska framsteg med 
personlig utveckling under uppväxten, och att musiken blev en stor del av elevernas identitet. 
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För eleverna däremot är musiken sällan mer än ett av flera fritidsintressen. Musicerandet kan 
betyda mer eller mindre för dem, men det är mindre vanligt att musiken är det eleven valt att 
ägna sitt liv åt. Detta innebär att både utgångspunkt och ambition för musikundervisningen 
antagligen skiljer sig ifrån de mål läraren satte upp när läraren var i den ålder eleven befinner 
sig i.  Detta kräver att lärare måste kunna förstå och identifiera sig i elevernas musikaliska 
sammanhang  och  inställning  till  musiken  för  att  kunna  sätta  upp  relevanta  mål  för 
undervisningen.

Hanken  &  Johanssen  (1998)  resonerar  kring  vem  som  ska  fastställa  målen  för 
undervisningen. Ett resonemang är att eleven och läraren har olika roller i undervisningen, 
och undervisningens målsättning måste utgå från eleven, lärarens roll är att hjälpa eleven: 

Opplæringen betraktes først og fremst som et redskap til å hjelpe det enkelte individ til å utføle sina 
muligheter och realisere seg selv (Hanken/Johansen, 1998, s. 65).

Ett annat är att läraren kan sägas veta elevens bästa, utifrån sin erfarenhet, ämneskunskap och 
mognad. Enligt samma resonemang kan läraren sätta mål å elevens vägnar, vilket också är ett 
sätt att utgå ifrån elevens behov. Skillnaden är att i det senare fallet inkluderas inte eleven i 
målsättningsprocessen. 

Gitarrundervisning i kulturskolan

Den kommunala kulturskolan är en verksamhet som erbjuder undervisning för alla till  ett 
överkomligt pris. Dess mål är att ge kunskaper i musik och utveckla färdigheter så att eleven 
själv kan utveckla ett lustfyllt utövande (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd). Kulturskolan i 
Sundsvall lägger upp sin undervisning enligt följande: Elever tas in från tio år och uppåt. De 
första åren erbjuds eleverna undervisning på akustisk gitarr. De elever som visar intresse att 
fortsätta får sedan välja om de vill fortsätta spela akustisk eller elektrisk gitarr, samt erbjuds 
lektioner upp till årskurs nio, och i vissa fall fortsättning till och med att de går ut gymnasiet 
(Sundsvalls kulturskola).

Kulturskolan i Sundsvall hör till Barn- och utbildningsförvaltningen, och omfattas därmed av 
förskolans och skolans styrdokument (Sundsvalls kulturskola). 

Styrdokument inom kulturskolans undervisning

Myndigheten  för  skolutveckling  har  haft  i  uppdrag  att  utveckla  kulturen  i  skolan.  I  det 
uppdraget ingick bland annat att lyfta fram exempel om hur samarbetet med mellan skola och 
musik- och kulturskola kan organiseras och utvecklas. De konstaterar även att elever skall få 
uppleva uttryck för olika kunskaper, och prova på olika uttrycksformer såsom drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild (Skolverket).

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kan vi läsa följande:

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,

(Skolverket, 1994, s. 9)

Dessa mål stämmer väl överens med musikundervisningen. Utöver detta kan vi också läsa:

6



Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De ska ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (Skolverket, 1994, s. 7).

Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
(Skolverket, 1994, s. 13).

Skolans uppgift är att låta varje enskild individ finna sin egen unika egenart och därmed kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 1994, s. 3).

 I kursbeskrivningen för en gymnasiekurs med liknande undervisning, MU1205 – instrument / 
sång nivå 1, står följande: 

Kursen skall även ge en grundläggande övning i instuderingsteknik ... (Skolverket, 2000).

Det är med andra ord relevant att hjälpa eleven ta ansvar och vägleda eleven till att  lära sig 
arbeta  på  egen  hand  med  instudering  och  problemlösning,  även  inom  kulturskolans 
undervisning. De äldre eleverna kan även vägledas i grundläggande instuderingsteknik och 
vad kvalitativ instudering innebär.

Om övning

Att lära sig musicera på ett instrument är ett mycket omfattande arbete. Som Dehli m. fl. 
(1980) konstaterat är det en aktivitet som kräver att alla sinnen arbetar i koordination med 
varandra. Provost (1992) belyser detta ur ett övningsperspektiv genom att dela in övning i 
fyra delar: den fysiska delen där  motorik och kontroll över händernas rörelser ingår, den 
musikaliska delen med förståelsen hur exempelvis ett stycke musik ska tolkas, den mentala 
delen som innefattar  tankeprocessen kring vad som ska uppnås och hur, och den auditiva 
delen där den kvalitativa analysen av det som spelas sker. 

För  att  utvecklas  krävs  arbete  på  egen  hand,  och  att  utvecklingen  av  den  instrumentala 
färdigheten  i  hög  grad  sker  genom  praktisk  övning  (Lif,  1998).  Det  är  alltså  upp  till 
musikanten själv att göra arbetet.

Enligt  Nationalencyklopedin är definitionen av övning att  ”metodiskt försöka förbättra sin 
färdighet  i  (ngt)  genom särskilt  anpassade (upprepade)  aktiviteter”  (Nationalencyklopedin, 
1996). Den amerikanske gitarristen Anthony Glise (1997) utvecklar detta:

Practice  does  not  make perfect:  practice  make permanent!  How a student practices  –  well  or 
badly, will become the inescapable characteristic of his playing. If he practices well, yes, perhaps 
he will approach 'perfection', but just as surely; if he practices poorly, he will play poorly, and the 
more he practices, the more consistently he will continue in either direction  (Glise, 1997, s. 97).

Enligt  Glise är  övning inte en aktivitet  som per automatik förbättrar  en färdighet,  övning 
snarare  förstärker  den  färdigheten.  Enligt  detta  resonemang  leder  en  felaktig  övning  till 
osäkerhet,  då en mängd misstag tränas in, medan korrekt och konsekvent övning däremot 
leder till ett tryggt och säkert reproducerande av den inövade färdigheten. Schenk (2000) drar 
en parallell mellan lärande och att trampa upp stigar i nysnö. Den första gången en musiker 
spelar en fras är som att trampa upp en ny stig. Spelas frasen korrekt blir stigen tydlig. Ju fler 
gånger  frasen spelas  korrekt,  desto lättare  blir  den att  reproducera  korrekt;  snöstigen  blir 
tydligare och lättare att följa för varje gång den trampas upp. Spelas däremot frasen på ett 
inkonsekvent sätt med många ofrivilliga variationer blir det som att hela tiden göra avvikelser 
från den upptrampade stigen, den blir otydlig att följa och risken för ytterligare felsteg blir allt 
större för varje misstag.

Vi har tidigare i vår studie nämnt djupinriktat lärande som en viktig del av kvalitativt lärande. 
Överinlärning fyller samma funktion; att överdriva instuderingen av något för att permanent 
förankra kunskapen. Lif (1998) nämner överinlärning som att fortsätta arbeta på ett stycke 
eller en ny färdighet längre än vad som är nödvändigt, för att befästa kunskaperna. Lif (1998) 
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menar att överinlärning är nödvändigt för att tillgodogöra sig fasta kunskaper. Enligt Schenk 
(2000) är överinlärning att överdriva inlärningen av ett moment, till exempel att spela med 
större uttryck än vad som är nödvändigt, eller lära sig en svår teknisk passage i ett snabbare 
tempo än vad som krävs, för att i exempelvis en uppspelningssituation ha marginaler nog att 
slippa spela på toppen av sin kapacitet.  Schenk fortsätter även jämförelsen med snöstigen, 
djupinlärning är att trampa upp en djupare stig än vad situationen kräver för att sedan ha 
marginal för att kompensera för senare snedsteg.

Hallam (1997) genomförde en studie bland musikutövare på olika nivåer. Författaren kunde 
bland  annat  konstatera  att  det  hos  yrkesmusiker  fanns  stora  individuella  skillnader  i 
övningsstrategi och metodval, men att musikernas kunskapsbas var en viktig del i att utveckla 
en effektiv övningsmetod.  Deltagarna i  studien visade dessutom upp en god metakognitiv 
förmåga, de hade lätt för att identifiera sina styrkor och svagheter, utvärdera vad de behövde 
för att utföra uppgifter,  samt använda sin kunskapsbas till   att  lägga upp strategier för att 
komma över de problem som kan uppstå. Detta visar på två viktiga verktyg för att lära sig 
utveckla sin egen färdighet; kunskap om vad som behöver göras och hur, samt en förmåga att 
kunna utvärdera sig själv och sin färdighet på instrumentet.

Kunskap  är  ett  verktyg  som  kan  användas  för  att  lösa  problem,  såväl  teoretiska  och 
intellektuella  som rent  praktiska.  För  att  dessa  kunskaper  ska  kunna  utvecklas  måste  de 
användas (Lindström & Pennlert, 2006). I ett gitarrsammanhang kan kunskap yttra sig som en 
förståelse för vad som görs och varför (Lif,  1998), ha en tydlig ide om vad som behöver 
förbättras (Tennant, 1995) och organisera detta i kortsiktiga och långsiktiga mål (Tennant, 
1995;  Provost,  2006;  Fischer,  1995),  att  analysera  och isolera  problem och bearbeta  dem 
separat (Glise, 1997) att kunna separera mål från medel, utan att för den delen glömma målet 
(Berg,  1997),  bryta  ner det som ska läras  i  små bitar  och bearbeta  dem separat  (Fischer, 
1995), men även att kritiskt kunna bedöma det egna spelet och se sina egna framgångar (Lif, 
1998). Kunskap kan även yttra sig i praktiska färdigheter, såsom förmågan att kunna lyssna 
till sitt eget spel (Provost, 2006), höra, se, känna, tänka igenom  varje rörelse och ljud och 
ständigt ifrågasätta det musikaliska resultat  som fås från instrumentet  (Glise,  1997). Även 
Hanken & Johansen (1998) förstärker vikten av att eleven får lära sig utvärdera sig själv.

Övningens funktion och övningsmetod

Övning är enligt Nationalencyklopedin (1996) en aktivitet med syfte att metodiskt förbättra 
något genom repetition.  Provost (1992) beskriver  övning som en mångfacetterad  aktivitet 
som inte bara innefattar  ett  område att  förbättra.  Kunskap om övning och en förmåga att 
kunna utvärdera sig själv är viktiga verktyg för att kunna uppnå en kvalitativ övning (Hallam, 
1997; Lif, 1998; Hanken & Johanssen, 1998; Lindström & Pennlert, 2006). Lif (1998) fastslår 
att  utveckling  kräver  praktisk  övning,  och  arbete  på  egen  hand.  Enligt  Glise  (1997)  och 
Schenk (2000) sker ingen förbättring om inte övningen sker på ett korrekt sätt; färdigheter 
som ej är önskvärda förstärks. Sammanfattningsvis kan övningens funktion beskrivas som ett 
verktyg för att utveckla och förstärka sin färdighet inom olika områden, exempelvis att spela 
gitarr  eller  att  analysera musik,  på ett  sätt  som bidrar  till  hållbar  kunskap och kvalitativt 
utförande av denna färdighet. Detta förutsätter kunskap om vad som ska förbättras och varför, 
samt på vilket sätt det bäst utförs.

Schenk (2000) konstaterar att utifrån övningsprinciper kan övningsstrategier formuleras. En 
övningsstrategi utgår alltså ifrån övningsprinciper, som exempelvis kan vara de kunskaper 
som nämnts tidigare.  Lif (1998) använder begreppet övningsmetodik som sammanfattande 
begrepp för de kunskaper som krävs. Exempelvis kan det handla om att sätta upp ett mål, 
därefter  formulera  delmål,  bryta  ner  dem i  små bitar  och  därefter  bearbeta  problem som 
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uppstår på ett konsekvent och noggrant sätt. En förutsättning för att detta ska ske kvalitativt är 
en förmåga att kunna utvärdera utförandet av denna aktivitet. Sammanfattningsvis blir detta 
en metod att  förbättra  något genom utvalda aktiviteter,  eller  en övningsmetod.  Lif  (1998) 
konstaterar även att det inte finns någon bestämd metod för hur övningen bör gå till, utan det 
är upp till var och en att söka sin egen metod. En övningsmetod är heller inte statisk, den 
varierar  och  förändras  utifrån  elevens  förutsättningar  och  självkännedom,  nivån  och 
svårigheterna i vad som ska läras. 

Gitarrlärarens funktion

Slutligen beskriver vi här gitarrlärarens roll och funktion i förhållande till de aspekter vi tagit 
upp tidigare i bakgrunden, och hur läraren kan bidra till ett för eleven kvalitativt lärande.

Lärarens uppgift idag är att leda elevernas lärande. I fokus står att stödja och hjälpa eleverna att 
formulera  problem, välja  lämpliga  arbetsmetoder  för  att  därefter  självständigt  och aktivt  söka 
relevanta svar. (Boström, 1998, s. 126)

Handledare, förebild och inspiratör.

Tidigare  nämnde  vi  några  olika  lärandeteorier.  Vygotskys  (1978)  teori  om  proximala 
utvecklingszonen kräver en mer erfaren handledare för att vägleda eleverna i deras lärande, i 
detta fall fyller gitarrläraren den här funktionen. Illeris (2001) nämner tre dimensioner att ta 
hänsyn till för att kunna erbjuda ett kvalitativt lärande. Här fyller gitarrläraren funktioner som 
att motivera och ge eleven drivkraft att utvecklas, presentera material som är relevant samt 
hjälpa eleven att tillägna sig detta och att ha ett samspel med eleven och sätta allt i ett kontext 
till omgivningen.

Utvärdera, kommunicera och reflektera

Vi nämnde tidigare vikten av att reflektera över lärande, samt att Jean Piaget (ur Hwang & 
Nilsson, 2003) konstaterat att barn under 12 års ålder ännu inte utvecklat förmågan att tänka 
abstrakt och behöver sätta informationen i ett konkret sammanhang för att förstå den. Ser man 
till  elevernas  ålder  i  kulturskolan fyller   gitarrläraren här funktionen att  tillsammans med 
eleven utvärdera och hjälpa eleven reflektera över sitt sätt att arbeta, samt för eleven sätta det 
i ett konkret sammanhang för att göra möjliggöra förståelse och utveckling av elevens sätt att 
arbeta. Med andra ord har gitarrläraren i detta fall en viktigt pedagogisk funktion i att hjälpa 
eleverna  lära  sig  själv  att  lära  och  genom  detta  bidra  till  utveckling  av  elevernas 
metakognition. 

Ikke minst av hensyn til den faglige utviklingen er det viktig at eleven får trening i å vurdere seg 
selv. Dette er helt avgjørende for at eleven skal kunne arbeide på egen hånd fram til neste time, og 
for at unviklingen skal kunne fortsette den dagen eleven slutter å motta undervisning. (Hanken & 
Johanssen, 1998, s. 120).

Målsättning tillsammans med eleven

Som tidigare konstaterats finns det ofta stora skillnader mellan dom mål eleven har med sitt 
lärande och de mål  läraren sätter  upp för eleven.  Ett  gemensamt mål  för pedagogen och 
eleven behövs för att motivera eleven att utvecklas, att ha en referens att utgå ifrån när det 
gäller planering och utvärdering av gitarrundervisningen och elevens prestationer samt för att 
utforma ett syfte med undervisningen (Schenk, 2000). 

9



Anpassa gitarrundervisningen, guida eleven till ett kvalitativt arbetsätt

Alla individer är unika och har olika sätt att lära (Boström, 1998). Därför fyller gitarrläraren 
en  viktig  funktion,  att  anpassa  undervisningen  efter  elevens  perceptiva  förmågor.  Som 
tidigare nämnts har Hallam (1997) konstaterat att musikerns kunskapsbas är en viktigt del när 
det gällde att hitta en bra övningsstrategi och att den kunde variera mellan olika individer.

I det här fallet handlar det om att gitarrläraren ger eleven kunskap och verktyg som passar 
samt  gynnar  elevens  övningsstrategi.  Linström  &  Pennlert  (2006)  menar  att  en  av 
gitarrlärarens uppgift är att lära eleverna att arbeta med olika metoder. Glise (1997) skriver att 
det viktigaste man kan ge sina gitarrelever är god övningsvana samt att de lärare som har 
producerat talangfulla elever är de lärare som inspirerat sina elever att arbeta på ett kvalitativt 
sätt.
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Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gitarrpedagoger inom kulturskolan arbetar med 
sina  elevers  övningsstrategier,  samt  hur  pedagogernas  arbete  kan  bidra  till  ett  för  eleven 
kvalitativt musikaliskt lärande.

Forskningsfrågor

De frågeställning vi baserar vår studie på är följande: 

- När och hur kommunicerar pedagogen kring elevens övningsstrategier?

- Vilka relationer mellan övning och lärande framkommer i pedagogernas resonemang om 
övning som en del av instrumentalundervisning?

Avgränsningar

Vår undersökning kommer att utgå ifrån gitarrundervisning inom kulturskolans verksamhet. 
Undersökningen sker ur ett lärarperspektiv. 
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Metod
En kvalitativ forskningsintervju har som mål att ”...erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld.” (Kvale, 1997, s. 36). Därför har vi valt att 
utforma  vår  undersökning  som  en  kvalitativ  intervjustudie,  för  att  få  djupgående  och 
personliga svar som beskriver och representerar intervjupersonernas erfarenheter. 

Intervjufrågorna har utformats med syfte att ge en inblick i hur läraren definierar övning, både 
för sig själv och sina elever, samt hur läraren kommunicerar med sina elever kring elevens 
egna  övning  och  övningsmetodik.  Intervjufrågorna  har  medvetet  givits  en  låg  grad  av 
strukturering och standardisering (Patel & Davidsson, 2003). Anledningen till det är dels att 
vi ville ge intervjupersonen utrymme att tolka våra frågor, dels för att vi själva skulle kunna 
omformulera och ställa följdfrågor allt eftersom vi ansett det behövas. 

Kvalitativa  intervjuer  ställer  mycket  stora  krav  på  den  som  genomför  dem  utifrån  ett 
kvalitativt perspektiv (Backman, 1998). För att träna vår förmåga samt ta reda på hur väl vårt 
instrument genererar kvalitativa relevanta svar har vi genomfört två pilotintervjuer innan vi 
genomförde intervjuerna.

Urval av intervjugrupp

För att få så stor bredd som möjligt har vi gjort ett urval baserat på i första hand erfarenhet 
och inriktning. Vi strävade efter att inkludera så många kvinnliga deltagare som möjligt, för 
att  få  ett  jämnställt  perspektiv.  Vi  hade  för  avsikt  var  att  inkludera  ytterligare  en 
intervjuperson, men hon valde att inte delta i vår undersökning. Vår undersökningsgrupp kom 
att  bestå  av  sex  aktiva,  utbildade  gitarrpedagoger  i  olika  åldrar  och  med  varierande 
yrkeserfarenhet; fem män och en kvinna varav två elgitarrister, tre som i huvudsak undervisar 
på  akustisk  gitarr,  samt  en  som  kombinerar  elgitarrundervisning  med  undervisning  på 
akustisk  gitarr.  Dessa  personer  är  verksamma  vid  kulturskolor  på  olika  platser  i  landet. 
Samtliga intervjupersoner kom att vara konfidentiella (Patel & Davidsson, 2003). 

I vår resultatredovisning namngavs personerna med figurerade namn för att bibehålla deras 
anonymitet.  Dessa  figurerade  namn  valdes  efter  det  fonetiska  alfabetet,  för  att  utesluta 
möjligheterna  att  koppla  namnet  till  intervjupersonen.  Undantaget  är  den  kvinnliga 
intervjupersonen, där bytte vi namn från Filip till Fia för att namnet skulle stämma överens 
med intervjupersonens genus.  

Genomförande

Innan intervjun kontaktade vi gitarrpedagogerna och förklarade i kort vad intervjun handlar 
om, hur vi använde deras svar, och att de kommer att vara konfidentiella. Vi förklarade även 
att deras svar inte användas utan deras samtycke, att dessa svar endast används för denna 
undersökning, och att de när som helst under studiens gång kan säga upp sitt deltagande.

Intervjuerna kom så långt det är möjligt att utföras öga mot öga med intervjupersonen. Om vi 
inte har haft möjlighet att träffa dem utfördes intervjuerna via telefon, vilket gjordes i fyra av 
intervjuerna.  Detta  för  att  vi  ville  få  spontana  och  uppriktiga  svar.  Samtliga  intervjuer 
spelades in för att underlätta insamlingen av data.

Efter detta transkriberade vi ordagrant intervjuerna. Denna transkription ligger till grund för 
den analys vi utfört.
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Analysmetod

Kvale  skriver  om olika  möjliga  steg  i  en  analys,  varav  ett  utav  stegen beskriver  hur  en 
intervju tolkas. Inom detta steg kan tre delar urskiljas. Först struktureras intervjumaterialet 
genom utskrift, sedan följer en klarläggning som gör materialet tillgängligt för analys, såsom 
eliminering  av  överflödigt  material  som upprepningar  och  avvikelser  utifrån  vad  som är 
väsentligt eller inte. Sedan analyseras materialet utifrån olika metoder. Två av dessa metoder 
är  meningskoncentering  och  meningstolkning.  Meningskoncentrering  innebär  att  den 
väsentliga innebörden i  långa uttalanden formuleras i  några få ord, vilket  ger kortare  och 
koncisare formuleringar. Meningstolkning ser till djupare och mer spekulativa tolkningar av 
vad som skrivits.  (Kvale, 1997) Vi har i vår analys arbetat  med en kombination av dessa 
metoder.

Vårt intervjumaterial strukturerades i en transkription av materialet. Där skedde även en viss 
klarläggningsprocess,  då  vi  till  avlägsnade  betydelselöst  innehåll  såsom  avvikelser  ur 
intervjuerna.  För  att  underlätta  analysen  kategoriserade  vi  dessa  data  utifrån  våra 
intervjufrågor. Sedan analyserade vi materialet utifrån de analysmetoder vi tidigare nämnt, 
meningskoncentrering  och  meningstolkning,  med forskningsfrågorna  vi  ställt  i  syftet  som 
utgångspunkt.  Utifrån  koncentreringen  framträdde  ett  antal  teman  kring  hur  övning  och 
lärande  kommuniceras  i  gitarrundervisningen,  samt  ett  antal  faktorer  som  kan  påverka 
kommunikationen  kring  övning.  Dessa  teman  redovisas  i  nästkommande  kapitel.  Utifrån 
denna analys för vi sedan en diskussion för att  jämföra de olika resultaten,  och klarlägga 
eventuella skillnader och likheter. Denna diskussion för vi utifrån vår dels vår bakgrund och 
forskningsfrågor, men även från tidigare erfarenheter som vi fått.
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Resultat

Presentation av intervjupersoner

Adam

Adam är 57 år gammal och har undervisat sedan början av 1970-talet, både före och efter sin 
lärarutbildning vid musikhögskolan. Han undervisar på akustisk gitarr, både afroamerikansk 
och klassisk tradition. 

Bertil 

Bertil  är  30  år  och  har  arbetat  i  fem  år  inom  kulturskolan,  och  har  även  arbetat  som 
gitarrlärare  parallellt  med  sin  skolgång.  Han  har  en  instrumentallärarexamen  samt 
magisterexamen i musikalisk gestaltning. Han undervisar på akustisk gitarr, huvudsakligen i 
västerländsk  klassisk  musiktradition,  men  även  en  del  inom  den  afroamerikanska 
gitarrtraditionen.  När  han  spelar  själv  är  det  mest  inom  den  västerländska  klassiska 
musiktraditionen.

Cesar

Cesar är 38 år. Han har en musikerutbildning samt musikpedagogiskt tillval, och har jobbat i 
kulturskolan i  11 år. Han undervisar inom både västerländsk klassisk och afroamerikansk 
tradition, ungefär 60% klassiskt och 40% afroamerikanskt. Utanför undervisningen spelar han 
mestadels inom den västerländska klassiska traditionen. 

David 

David  är  29  år  och  har  två  års  folkhögskoleutbildning  och  en  lärarexamen  från 
musikhögskolan. Han har undervisat på kulturskola i cirka 4 år. Han undervisar på elgitarr, 
huvudsakligen inom den afroamerikanska traditionen.

Erik

Erik är 32 år och har en musiklärarexamen. Han har även vikarierat som musiklärare innan 
han påbörjade sin utbildning. Han har arbetat i kulturskola i lite mer än 2 år och undervisar i 
huvudsak inom den afroamerikanska traditionen. 

Fia

Fia  är  40  år  och  har  arbetat  som  musiklärare  sedan  hennes  musiklärarexamen  från 
musikhögskolan 1994. För tillfället arbetar hon 60% med gitarrundervisning, resterande tid 
ägnas åt klassundervisning. Hon undervisar på akustisk gitarr, mestadels inom den klassiska 
traditionen. Hon musicerar ”...inte speciellt mycket...” utanför arbetet.

Resultatbeskrivning

Övning som begrepp utifrån gitarrlärarens perspektiv

På frågan om vad övning är för lärarna kan vi konstatera att samtliga lärare ser övning som 
något färdighetsbetingat; fyra av lärarna övar för att hålla sig à jour, fem av dem övar även 
för att  utveckla  sin färdighet  på instrumentet.  Två av dem förknippar glädje  med övning, 
Adam tycker det är roligt att öva och Bertil tycker att övning leder till framgång, som i sin tur 
leder till glädje:

...ur övning kommer framgång och glädje och det är ju det är ju då man har roligt när man når nya 
höjder och blir bättre på spela. (Bertil)
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Endast en lärare, David, övar för att utveckla sin konstnärlighet, och endast Erik säger sig 
skilja musicerande och övning. Som Erik uttrycker det: 

Öva är inte.. för mig är inte det att musicera, det är... det lägger grunden för att jag ska kunna 
musicera. (Erik)

Prioriterat undervisningsinnehåll i gitarrlärarundervisningen

Ett genomgående tema är vikten av att  aktivt  lyssna och hitta  sin musik.  Bertil  beskriver 
detta: 

Förvånansvärt ofta så stöter jag på elever som när man fråga vad dom lyssnar på så säger dom: 
'Nja inget särskilt..'- Ja men har du nån favorit? 'Nä jag vet inte jag lyssnar på allt möjligt' Och det 
tycker jag är lite synd för att då har inte dom eleverna tycker jag hittat tjusningen med det här med 
musik att man låter sig svepas med för man tycker det låter sjyst och det finns en otrolig kraft i det 
momentet och det är nånting man har med sig hela livet så därför tycker jag det kan vara viktigt att 
hitta det om man är intresserad av musik. Så musiklyssning är jätteviktigt. (Bertil)

Fia, Bertil och Cesar anser att eleverna på något sätt ska få musicera och uppleva musik som 
viktigt. David nämner även att utveckla sitt konstnärliga uttryck som viktigt att jobba på. Att 
musicera tillsammans med andra nämner endast två pedagoger som en viktig aktivitet. Adam 
och Erik pratar om vikten av en ordentlig övningsstruktur: 

Sen, att man har en struktur som funkar för ens eget sätt att lära sig nånting är ju också avgörande. 
(Erik)

Endast David nämner tonbildning och sound samt allmänna musikkunskaper som viktigt att 
utveckla,  och  endast  två,  Adam  och  Fia  nämner  speltekniska  aspekter  som  viktiga. 
Kringkunskaper som musikteori och gehörsträning nämns bara av Erik som viktigt att kunna. 
Han är även den enda läraren som uttalat konstaterar även att hans elever behöver arbeta med 
olika  saker  beroende  på  var  de  befinner  sig  i  sin  utveckling.  Fler  för  dock  liknande 
resonemang utifrån ett annat sammanhang.

Prioriterat undervisningsmaterial och hur det används

Vilken typ av material lärarna använder är överlag detsamma; samtliga använder lösa kopior 
från olika läroböcker,  fem av lärarna använder gitarrböcker,  varav tre mestadels  använder 
dem till nybörjare. Fyra av dessa lärare  transkriberar mycket av sitt material själva. Adam, 
David och Fia använder klingande material. Adam och David använder dessutom video i sin 
undervisning, Adam via youtube och David genom instruktionsvideo. Endast en lärare, Bertil, 
säger  att  han  tycker  att  det  är  viktigt  att  eleverna  är  delaktiga  i  valet  av  material,  men 
ytterligare fyra svarar senare under intervjun att de inkluderar eleverna i valet av material. 
Adam poängterar dock att det är svårt att få eleven att komma med egna förslag, Bertil för ett 
liknande resonemang senare i intervjun. 

Men förvånande mycket är det så.. de kommer inte med så många förslag själva, tyvärr..  (Adam)

Övning och ansvar

Samtliga i studien deltagande gitarrlärare utom David placerar ansvaret för elevens övning på 
eleven själv. Endast Bertil påpekar att det är hans ansvar som lärare är att ge eleverna verktyg 
för att kunna arbeta på egen hand:

Sen i mitt ansvar som lärare är ju att på bästa sätt förse den här eleven med verktyg för att den ska 
kunna jobba  hemma för  att  övning är  nånting väldigt  komplicerat  som dom allra  flesta  lär  sig 
alldeles försent. Så jag som lärare har ett otroligt stort ansvar gentemot eleven men i slutändan så är 
det ju vad den här eleven gör med de här verktygen som är avgörande för resultatet. (Bertil)

Fia för ett liknande resonemang, men säger inte uttryckligen att det är hennes ansvar som 
lärare. Ett flertal påpekar dock att eleven kan behöva hjälp och inspiration att motiveras till 
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övning, endera genom läraren eller föräldrar. Erik nämner att vissa elever inte behöver hjälp, 
utan att de motiverar sig själva. Fia nämner dessutom att eleverna inte behöver ha övat för att 
de ska kunna ha en gitarrlektion och musicera tillsammans: 

Återigen, vill de det (öva, förf. anm.) så gör de det. Vill de inte så gör de inte det, och då kan man 
ha gitarrlektioner ändå. (Fia)

Övning och didaktisk kommunikation

När det gäller när och hur lärarna kommunicerar kring övning med sina elever kan vi utläsa 
stora skillnader i både tillvägagångssätt  och tidpunkt för kommunikation.  David, Erik och 
Adam  pratar  om  att  förebilda  övning,  Erik  och  Adam  genom  att  presentera  en 
problemlösningsmetod som eleven kan ta åt sig och tillämpa på andra problem.  

...och med tiden så kommer de underfund med att det är inte så dumt att ta tag i problemen ganska 
snart och ta det lite lugnt och avdela problemet från resten, och köra det lite separat och komma 
underfund med varför.. vad som gör att det inte fungerar som man hade tänkt. (Adam)

David brukar öva tillsammans med eleven och på så sätt visa eleven hur övningen bör gå till. 
Fia resonerar att istället för att prata om övning belönar hon eleverna för deras prestationer. 
Endast med äldre elever som valt att genom skolan fördjupa sig inom musik kommunicerar 
hon direkt kring övning:

Då  kan  man  ju,  när  de  går  i  åttan,  nian,  gymnasiet,  då  är  de  så  pass  stora,  egna  tänkande 
människor, så de måste få ta valet själv. Men de som har valt fördjupningen kan man prata mer 
med tycker jag. (Fia)

Cesar och Bertil kommunicerar verbalt med sina elever. Bertil resonerar med eleverna kring 
vikten  av  kontinuerlig  övning,  och  nämner  att  ju  äldre  eleverna  blir,  desto  djupare 
diskussioner  kring  övning  och  övningsmetod  kan  han  föra  med  eleverna.  Cesar 
kommunicerar kring elevens övning utifrån behov: 

När man känner att det är motiverat för jag tror inte man ska tjata för mycket heller. (Cesar)

Vid dessa tillfällen ger han dessutom tips på hur eleverna kan förbättra sin övning. 

Tidpunkten  för  kommunikationen  varierar  även  den.  Samtliga  utom  Cesar  och  Bertil 
kommunicerar kring övning varje lektion,  Bertil  säger sig göra det med jämna mellanrum 
utan någon närmare specifikation, och Cesar gör det när han märker att det behövs. 

Utvärdering av elevernas övning

Ett genomgående tema är att elevens övning utvärderas efter vad de åstadkommit, i form av 
utveckling och enstaka prestationer. Bertil är den enda som nämner någon form av kontinuitet 
i utvärderingen:

Sen gör ju varje vecka en mer eller mindre omedveten bedömning när eleven spelar upp sin läxa. 
(Bertil)

Cesar  säger  att  han  frågar  hur  eleven  brukar  öva  och  lyssnar  på  elevens  prestation  men 
nämner inget ytterligare om hur eller när han utvärderar sina elevers övning. Fia utvärderar 
tillsammans med eleven en gång per termin eller läsår. Övriga utvärderar utifrån företeelser 
som utveckling eller problem som uppstår. David och Adam resonerar dessutom att så länge 
det inte uppstår problem är det onödigt att ändra något i elevens övning:

Kanske inte metoden, om det inte är så att det gått riktigt illa. För att låta lite konservativ, om saker 
inte är trasig ska man inte försöka laga dem. (David)

Adam och Fia  utvärderar  elevers  övning tillsammans  med eleven.  David och Bertil  låter 
eleverna utvärdera sig själva.  Erik resonerar  kring att  så länge eleven är närvarande,  och 
utvärderingen  sker  på  lektionstid  är  eleven  delaktig  i  utvärderingsprocessen.  På  så  sätt 
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inkluderar han sina elever i utvärderingen. 

Faktorer som påverkar gitarrlärarnas arbete med sina elevers övning

På frågan om vilka faktorer som påverkar  lärarnas arbete  med elevens övningsmetod har 
David  sammanfattat  svaret  till  att  det  finns  lika  många  svar  på  frågan  som  det  finns 
människoöden.  Tre  av  intervjupersonerna  nämnde  ålder,  och  det  är  också  den  enda 
gemensamma nämnare vi hittat.  I övrigt varierade svaren oerhört mycket, vilket förstärker 
Davids uttalande om att det finns näst intill oändligt många svar. 

Alla har i sina svar nämnt att det finns olika faktorer som påverkar. Tre av lärarna har nämnt 
att eleven har roligt som en värdefull aspekt. Cesar och Adam säger att det har en positiv 
påverkan på elevens  motivation,  David menar  att  det  är  roligt  att  spela  tillsammans  med 
någon, och att detta skulle vara något att försöka utveckla:

...det man borde göra det är para ihop folk tror jag, se till att de övar ihop... därför att det tror jag... 
det tror jag skulle vara en.. en vinnande pryl. Jag tror... Det är inte så många som.. jag tror att till 
exempel en av lockelserna i just guitar hero är den uppskattningen som man på nåt sätt får med sig 
från andra som man spelar med på nåt sätt, men också bara själva den där... det är ju en illusion av 
att stå på scen och ha jublande publik. Om man.. om man skapar...det andra alternativet är att sitta 
själv med sin sunkiga elgitarr, och harva... och det låter tio gånger värre, så tror jag att man skulle 
kunna ha mycket roligare om man är två. (David)

Fia nämner tid som en faktor som kan påverka, på så sätt att elever som har längre lektioner 
är  mer  motiverade  att  öva.  Bertil  nämner  att  arbete  med  övande  är  otroligt  viktigt  men 
prioriteras lätt bort när tiden går åt till att få eleven att spela rätt:

...för att man har lite tid och måste man prioritera då lägger man ju liksom tiden på att sätta 
fingrarna på plats och liksom att man ägnar med tid åt själva utförandet än att prata om 
omkringliggande saker som kanske i själva verket kanske skulle vara bättre för uppförandet på lite 
sikt men det är inte alltid man ser det i farten. (Bertil)

Han påpekar  dessutom att  arbete  med omkringliggande  saker  kan  på sikt  vara  bättre  för 
uppförandet än att arbeta med själva utförandet av något. Fia nämner motivation och intresse 
som förutsättningar för att eleven ska utvecklas, och att eleven inte kan tvingas till något.

Sammanfattning av resultatet

Samtliga lärare säger sig kommunicera kring övning med eleven, men endast två av lärarna, 
Bertil och Cesar, berättar att de kommunicerar tillsammans med eleverna kring deras övning 
samt övningsmetod. Denna kommuikation yttrar sig i frågor från läraren och diskussion kring 
elevens sätt att öva. En lärare kommunicerar knappt kring elevens övningsmetod, då endast 
med  elever  som  läser  fördjupning  inom  musik.  Övriga  lärare  kommunicerar  genom 
förebildande, endera genom att öva tillsammans med eleven eller att påvisa ett tankesätt för 
att lösa problem. Detta menar dessa lärare att eleven efter ett tag lär sig tillämpa på egen 
hand, utan lärarnas stöd. Denna kommunikation sker självklart på lektionstid, tre utav lärarna 
säger sig dessutom kommunicera kring övning varje lektion.  En av lärarna kommunicerar 
med jämna mellanrum kring elevens övning, en gör det utifrån behov.

Gemensamt  för  alla  lärare  är  att  de  övar  för  att  utvecklas,  för  att  lära  sig  ny  repertoar, 
förbättra sin färdighet på instrumentet,  och arbeta med nya musikaliska uttryckssätt.  Detta 
tolkar vi som att lärare ser en koppling mellan övning och sin egen utveckling. Dock förklarar 
inte alla denna koppling för sina elever.

Två av lärarna, Bertil och Erik, berättar att de förklarar innebörden av övning och kopplingen 
mellan  utveckling  och  övande för  eleverna.  Bertil  nämner  i  sin  intervju  att  han  försöker 
förklara  vikten  av  övning  för  sina  elever,  och  konstaterar  att  både  framgång  och  glädje 
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kommer ur övningen.  Erik säger att en viktig faktor i kommunikationen om övning är att få 
eleven att förstå vikten av att öva, och att utveckling inte sker utan övning. Fia nämner att hon 
förklarar hur och varför eleverna bör öva, men utvecklar inte detta ytterligare.

Andra faktorer som framkommit är vikten av glädje, och vikten av att musicera med andra. 
Glädje ger drivkraft och motivation, och bidrar till lärande.  Musicerande tillsammans med 
andra ger inte bara glädje, det kan även vara en nyttig lektion för elever. Det förstärker vikten 
av att förståelse för puls och rytm, och även vikten av förbereda sig ordentligt.
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Diskussion

Metoddiskussion

Vi  har  som  sagt  valt  att  använda  kvalitativa  intervjustudier,  något  som  ger  personliga, 
ingående  svar,  men  vi  går  miste  om  kvantitet,  bredd  och  övergripande  perspektiv.  I 
förhållande till vårt syfte anser vi dock att dessa fördelar överväger nackdelarna, och att en 
kvalitativ intervjustudie är en bra metod för datainsamling.

Vi valde intervjupersoner för att  representera ett så brett område som möjligt, utifrån faktorer 
som  kön,  geografisk  placering,  ålder  och  erfarenhet  samt  huvudsakliga  instrumentala 
inriktning. Samtidigt som detta ger fördelen av en stor bredd bland svaren kan det även vara 
en nackdel då vi får in en förhållandevis liten kvantitet på svaren, vilket leder till att ett fåtal 
personer blir representativa för en stor grupp, något som får en stor inverkan på resultatet. Ett 
exempel på detta i vår undersökning är att vi endast intervjuat en kvinnlig gitarrlärare. Vår 
avsikt  var  att  intervjua  flera  kvinnliga  gitarrlärare,  men  endast  en  av  de  tillfrågade  hade 
möjlighet att delta.

Att  genomföra  pilotintervjuer  innan  den  riktiga  studien  är  till  fördel  för  de  som  ska 
genomföra intervjun. (Patel & Davidsson, 2003). De pilotintervjuer vi genomförde var till 
stor hjälp vid utformningen av våra intervjufrågor. Ytterligare en positiv effekt var att vi fick 
träna oss att hantera en intervjusituation. 

De frågor  vi  ställt  har  givit  oss  en  bra  inblick  i  lärares  synsätt  och  arbetsmetod,  men  i 
efterhand  upptäckte  vi  ytterligare  aspekter  att  fråga  om.  Exempel  på  detta  är  hur  viktigt 
läraren anser det är att eleven övar och varför, för att få reda på hur lärare prioriterar sina 
elevers övning. Då många lärare nämner ålder som en faktor som påverkar sitt arbete med 
elevens  övning  hade  det  varit  relevant  att  fråga  vilken  åldersgrupp  läraren  i  huvudsak 
undervisar för att få ytterligare tydlighet i svaret, eller fråga direkt vilken påverkan elevens 
ålder och mognad har för lärarens kommunikation kring elevens övning. Då samtliga lärare 
visade förståelse  för kopplingen mellan övning och lärande,  men få förklarar det för sina 
elever  kände vi  att  en fråga hur  lärare  påvisar  denna koppling  för sina elever  hade varit 
relevant.

Undersökningens reliabilitet

Enligt  Kvale  (1997)  handlar  en  undersöknings  reliabilitet  om  konsistensen  i 
forskningsresultatet. Detta kan härledas till olika delar i undersökningen, såsom reliabilitet i 
intervjun, under utskriften och i analysen.

De frågor  vi  ställt  har  givit  oss  en  bra  inblick  i  lärares  synsätt  och  arbetsmetod,  men  i 
efterhand  upptäckte  vi  ytterligare  aspekter  att  fråga  om.  Exempel  på  detta  är  hur  viktigt 
läraren anser det är att eleven övar och varför, för att få reda på hur lärare prioriterar sina 
elevers övning. Då många lärare nämner elevens ålder som en faktor som påverkar sitt arbete 
med elevens övning hade det varit relevant att fråga vilken åldersgrupp läraren i huvudsak 
undervisar för att få ytterligare tydlighet i svaret, eller fråga direkt vilken påverkan elevens 
ålder och mognad har för lärarens kommunikation kring elevens övning.

Backman (1998) skriver att  en intervju ställer  stora krav på den som genomför intervjun 
utifrån ett  kvalitativt  perspektiv.  Vi är  trots  allt  orutinerade intervjuare,  och saknar någon 
större erfarenhet av både att sammanställa intervjufrågor och utföra intervjuer. Detta är en 
faktor som i hög grad kan påverka resultatet. Patel och Davidsson (2003) konstaterar även 
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deatt resultatet av en intervju påverkas av intervjuarens färdighet . 

Att exemplifiera svar till läraren under intervjun är något som både kan hjälpa eller försämra 
kvaliteten av en intervju. Kvale (1997) menar att ledande frågor kan förstärka intervjuvarens 
tillförlitlighet,  och  kan  vara  till  hjälp  att  erhålla  information  som  intervjuaren  av  olika 
anledningar misstänker inte framkommer. I vissa fall, när läraren inte förstått frågan eller vi 
känt att svaret kunnat hjälpas av en följdfråga har vi hjälpt till med exempel. På frågan med 
vilka övriga musikrelaterade aktiviteter läraren ansett vara viktiga har vi nämnt att lyssna på 
musik som exempel, och många lärare har svarat att de tycker musiklyssning är viktigt för 
sina elever.  Det är  positivt  i  den bemärkelse att  många lyft  fram musiklyssnande som en 
viktig  aktivitet,  men också  negativt  på så  sätt  att  vi  kan ha  påverkat  svaret,  och  därmed 
undersökningens resultat.

I och med att vi intervjuade vissa lärare över telefon och vissa öga mot öga skapas olika 
förutsättningar för de enskilda intervjuerna, något som kan ha påverkat det resultat vi fick. I 
samtliga fall spelade vi in intervjuerna,  något som enligt  Patel och Davidsson (2003) kan 
påverka resultatet. Vi valde att bortse ifrån dessa nackdelar, då vi i vissa fall inte kunde träffa 
intervjupersonen ifråga, och för att underlätta vår analys av de intervjusvar vi fått.

Inspelningarna  av dessa intervjuer  har  sedan transkriberats  ordagrant  av oss,  och därefter 
analyserats.  Redan i  transkriptionen  sker  en påverkan  av materialet,  i  detta  fall  påverkas 
grunden till hela vår undersökning. Trots att vi strävat efter att vara så noggranna som möjligt 
i transkriptionen kan det hända att detaljer såsom pauser och talspråk försvinner. Analysens 
reliabilitet  beror  helt  och  hållet  på  vår  förmåga  att  tolka  de  intervjusvar  vi  fått  så 
sanningsenligt som möjligt. 

Sammantaget finns en mängd riskfaktorer som påverkar resultatets reliabilitet. Vi anser dock 
att vårt resultat håller en hög reliabilitet. Det baserar vi på urvalet av våra intervjupersoner 
och det intryck vi fick under intervjuerna,  det  faktum att vi spelade in och transkriberade 
intervjuerna gav oss möjlighet att under arbetets gång kunna gå tillbaka och kontrollera vad 
som faktiskt sagts, samt att det resultat vi fått speglas av de forskningsfrågor vi ställt.

Undersökningens validitet

En undersöknings validitet utgår snarare ifrån frågor om 'vad' och 'varför', snarare än 'hur' 
(Kvale,  1997).  Patel och Davidsson (2003) beskriver att en god validitet  genomsyrar hela 
forskningsprocessen. Målet med vår undersökning var att ta reda på hur gitarrpedagoger inom 
kulturskolan arbetar med sina elevers övningsstrategi. Detta innebär att ha goda förkunskaper 
om det aktuella ämnet, att utifrån dessa kunskaper formulera ett relevant syfte och utforma en 
bra metod för inhämtning av data, samt använda sig av sin förkunskap för att förstå, tolka och 
analysera denna data på ett utifrån syftet relevant sätt. De teorier om lärande vi presenterade i 
bakgrunden  anser vi vara fullt tillräckliga för att förklara de termer vi valt att  använda i 
syftet, det resultat vi redovisat och de slutsatser vi dragit utifrån det. Den metod vi använde 
genererade  kvalitativa svar som väl motsvarade de forskningsfrågor vi formulerat i syftet. 
Utifrån detta kan vi konstatera att vår undersökning håller en god validitet.

Syftet  med  en  kvalitativ  intervju  är  att  upptäcka  egenskaper  hos  något,  exempelvis  den 
intervjuades  uppfattningar  hos  något  fenomen  (Patel  &  Davidsson,  2003).  Detta  ger  oss 
kvalitativa och detaljerade svar från ett fåtal individer, men vi går miste om ett kvantitativt 
perspektiv,  samt  övriga  parters,  i  detta  fall  elevernas  uppfattning  om hur  kommunikation 
kring elevens övning sker. En annan nackdel är att vår undersökning är subjektiv, vi utgår 
från lärarens resonemang och går därmed miste om hur deras arbetssätt fungerar i praktiken. 
Vi  kan  därmed  konstatera  att  vi  saknar  perspektiv  för  att  kunna  säkerställa  denna 
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undersöknings validitet i ett mer omfattande sammanhang. För att styrka validiteten för denna 
undersökning har vi föreslagit ett flertal metoder som belyser ämnet från andra perspektiv. 
Mer om detta under 'Förslag till fortsatt forskning'.

Resultatdiskussion

Lärarnas didaktiska kommunikation kring övning

Resultatet visar att kommunikation kring elevens övning är något som på ett eller annat sätt 
ingår i kulturskolelärarens roll.  Vad som däremot är anmärkningsvärt  är  att  endast  två av 
lärarna säger sig involvera sina elever i denna kommunikation. Detta kan vi härleda till dels 
vår lärarutbildning, dels att det finns andra sätt att kommmunicera övning.

Som vi konstaterat i bakgrunden är en del av lärarens roll att anpassa undervisningen efter 
eleven  (Boström,  1998,  Schenk,  2000)  och  hjälpa  eleven  att  utvärdera  sin  egen  övning 
(Hanken & Johanssen, 1998). Detta kräver kunskap, något som lärare får genom dels sin 
utbildning, dels sin erfarenhet. Vi upplever dagens musiklärarutbildning som bred, vi tränas 
för att bli lärande musiker, att utvärdera och uppdatera vår egen övning och övningsmetodik. 
Vi  får  även  mängder  med  undervisningsmaterial  och  även  viss  utbildning  i  hur  det  kan 
användas. Denna kunskap förväntas vi sedan överföra på våra elever med få instruktioner om 
hur  vi  skall  gå  tillväga.  Däremot  får  vi  få  verktyg  för  att  utveckla  elevers  förmåga  att 
utvärdera sitt eget lärande. Vi anser att detta är konstigt, då vi i litteratur kan utläsa vikten av 
att lära sig att utvärdera sig själv (Hanken & Johanssen, 1998), och även i tidigare nämnda 
styrdokument (Lpo94). En annan faktor att betrakta är att de yngsta barnen som tas emot på 
kulturskolan inte än har utvecklat sina metakognitiva förmågor, och att läraren är medveten 
om detta och väljer att lägga fokus på andra saker, exempelvis att spela rätt.

Resultatet visar även på ett synsätt där eleven inte deltar aktivt i kommunikationen kring sin 
övning. Erik, Adam och David har en undervisningsmetod där övning förebildas snarare än 
diskuteras.  Denna metod förlitar  sig  på lärarens  förmåga att  bedöma vad eleven behöver 
arbeta med, utifrån elevens önskemål. Hanken och Johanssen (1998) beskriver att läraren kan 
sägas  veta  elevens  bästa,  och utifrån  elevens  önskemål  fastställer  de mål  som ska ingå  i 
undervisningen.

Även fast vi i vår bakgrund har påvisat att utveckling sker genom praktisk övning (Lif, 1998), 
och att alla lärare visar att de förstår sambandet mellan övning och utveckling är det inte helt 
självklart  att  lärare  förklarar  denna  koppling  för  sina  elever.  Schenck  (2000)  för  ett 
resonemang kring att människor har en förmåga och stark motivation att vara och göra som 
människor  i  vår omgivning.  Vi frågar  oss därför  om det  verkligen  är nödvändigt  att  alla 
gånger kommunicera kring elevens övning genom diskussion, utan istället förebilda övning.

Övning, lärande och ansvar

För en musiklärare bör kopplingen mellan lärande och övning vara självklar. Musiklärare är 
människor som mest troligt ägnat en stor del av sitt liv åt övning, och dessutom utbildat sig 
till att bli kompetenta musiker och pedagoger. Hallam (1997) förklarar även denna koppling 
mellan instrumental färdighet och kunskap, vilket vi beskrivit i bakgrunden. Mot bakgrund av 
detta  är  det  naturligt  att  samtliga  säger  sig  öva  för  att  utveckla  något  inom  sitt  eget 
musicerande. Vad som däremot är intressant är att så få har svarat att de förmedlar detta till 
sina elever. Detta kan naturligtvis bero på att vi inte frågade våra intervjupersoner rakt ut om 
detta, men det var också tanken att se vilket resultat vi fick utan att ställa en alltför ledande 
fråga. 
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Att  det  var  så  många  som  lade  ansvaret  för  elevens  övning  på  eleven  själv  var  inte 
förvånande.  Anledningen till  varför  så många placerade  ansvaret  på eleven varierar,  men 
Adam sammanfattade det på ett bra sätt:

Ja, ytterst måste ju ansvaret ligga på dem själva, Jag kan ju inte kolla dem.. (Adam)

Vi håller med om detta, lärare kan inte till fullo utvärdera elevens arbete då de inte är på plats 
när eleven övar. Det enda lärarna kan påverka över är elevens arbete under den tid de får 
tillsammans, det vill säga lektionstillfället. Resterande tid spelar eleven helt på egen hand, 
och blir då sin egen kvalitetskontrollant. (Schenk, 2000). Därför är det logiskt att så många sa 
att ansvaret ligger på eleven. Lif (1998) för ett liknande resonemang, att endast eleven kan 
utföra det arbete som krävs för att utvecklas. 

Flertalet lärare nämnde också att de på ett eller annat sätt kan påverka elevens övning genom 
inspiration och motivation, eller att förklara vikten av att öva. Endast en sade direkt att det 
ingick i  sitt  ansvar att  hjälpa eleven med sin övning. Vi kan dock konstatera  att  trots  att 
lärarna placerar ansvaret för elevens övning på eleven så bidrar de på något sätt med stöd till 
eleven, även om detta inte sker aktivt och medvetet så är det något positivt.

Glädje i musicerande

Många av lärarna ansåg att det var viktigt att eleven hade roligt och musicerade, och på så sätt 
skapade ett positivt intryck av musicerandet. Detta skulle leda till ytterligare motivation att 
öva, och ur övning kommer framgång och glädje.  Det blir  alltså en process där varje del 
gynnar den andra.  Schenk (2000) stödjer detta, och konstaterar att skapandet av en positivt 
och meningsfullt sammanhang är en mycket viktig uppgift. Anledningen till att vi fått detta 
svar tror vi är att de allra flesta börjar spela ett instrument, och framför allt fortsätter spela ett 
instrument för att de tycker det är roligt,  mest troligt vill pedagogerna att deras elever får 
uppleva samma glädje. Ett omvänt perspektiv är att om eleverna inte har roligt så spelar de 
inte, och fortsätter antagligen inte ta lektioner under en längre tid. Cesar belyser ytterligare ett 
perspektiv:

...och det är klart man ska ha roligt. Man lär sig ju bättre när man har roligt. (Cesar)

Lektionstidens inverkan på undervisningen

I inledningen nämnde vi lektionslängden som en faktor som påverkar lärarnas prioritering 
kring vad de ska kommunicera kring med eleven. Bertil förklarar det enligt följande:

...för  att  man har lite tid och måste man prioritera då lägger  man ju liksom tiden på att  sätta 
fingrarna  på  plats  och  liksom  att  man  ägnar  med  tid  åt  själva  utförandet  än  att  prata  om 
omkringliggande saker som kanske i själva verket kanske skulle vara bättre för uppförandet på lite 
sikt men det är inte alltid man ser det i farten. (Bertil)

Tid  har  nämnts  som  en  faktor  som  påverkar  undervisningen  och  lärarnas  arbete,  i  den 
bemärkelse att för kort lektionstid begränsar arbetet  kring elevers övningsmetodik,  och att 
längre lektioner leder till högre motivation hos de elever som får mer tid. Genom detta kan vi 
konstatera att längre lektioner är mer fördelaktigt, det ger lärare större möjlighet att arbeta 
med  sina  elever  såväl  kvalitativt  som  kvantitativt,  och  det  kan  även  påverka  elevernas 
motivation positivt.  Lindström och Pennlert (2006) konstaterar att gruppstorleken påverkar 
hur mycket tid varje elev får. Med detta resonemang i åtanke kan vi tänka oss en lärares 
samtliga elever som en grupp. Minskar vi denna grupp får varje elev mer tid. Eftersom vi 
tidigare nämnt tid som en faktor kan vi därmed konstatera att färre elever ger läraren bättre 
möjligheter  att  prioritera  kommunikation  kring  sina elevers  övningsmetodik.  Självklart  är 
detta en ekonomisk fråga för kulturskolorna, då färre elever per lärare gör att kostnaderna för 
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undervisningen  ökar.  Vi  anser  dock  att  längre  lektionstid  för  eleverna  skulle  underlätta 
lärarnas arbete avsevärt.

Avslutande reflektioner

Vi har i och med detta arbete fått in en mängd synsätt hur andra musiklärare arbetar med 
övning, något vi definitivt kan använda oss av i våra egna tankar kring elevens övning. Något 
vi tar med oss är vikten av att prata med eleverna kring övning på ett positivt sätt, använda 
konstruktiv kritik och motivera snarare än att beordra. Att sträva efter att eleverna har roligt i 
sitt musicerande bör genomsyra hela verksamheten, från och med att de kommer till lektionen 
tills att de kommer tillbaka veckan efter. Det kan vi styra genom relevanta och för eleven 
intressanta uppgifter och positiv attityd gentemot både eleven och elevens musicerande. Att 
involvera eleven i planeringen och sätta upp gemensamma mål tillsammans med eleven är en 
annan synpunkt vi kommer att ta med oss.

Att  förklara  kopplingen  mellan  övning  och  lärande  för  eleven  är  en  viktig  del  av 
undervisningen, något vi kommer att fortsätta göra hädanefter i vår kommande yrkesroll. Ett 
bra resonemang är att koppla lärande till glädje, och sedan koppla lärande till övning. På så 
sätt undviker vi det förpliktigande i övningen, och fokuserar på att eleven har roligt istället. 

Ett  intressant resultat  som vi inte väntat  oss är att  den enda gitarrlärare vi  intervjuat  som 
nämner  tonbildning  på  gitarr  som  en  del  av  sin  undervisning  är  en  elgitarrist,  och  att 
majoriteten av de lärare som säger att det är viktigt för sina elever att musicera med andra ser 
sig själva som i huvudsak klassiska gitarrister. Detta står tvärt emot vårt tidigare synsätt, om 
att  det  i  huvudsak  är  gitarrister  inom  klassisk  tradition  som  diskuterar  tonbildning,  och 
musiker inom afroamerikansk tradition som förespråkar musicerande med andra.

Förslag till fortsatt forskning

Som vi tidigare nämnde bör detta område studeras ytterligare från andra perspektiv. Vi har 
exempelvis inte observerat någon lektion. Att komplementera med en observationsstudie hade 
givit oss möjligheten att se och bilda oss en egen uppfattning om hur lärarna utför vad de 
säger i praktiken, och möjlighet att kunna jämföra dessa perspektiv. En studie av samma fråga 
ur ett elevperspektiv skulle ge oss en bild av hur eleven ser på övning och sin lärares arbete 
kring övning, samt möjlighet att kunna jämföra de båda perspektiven.

Samma  studie  skulle  kunna  utföras  med  andra  instrumentgrupper,  även  detta  i 
jämförelsesyfte, dels för att upptäcka skillnader och likheter, men även för att kunna lära av 
varandra.

En kvantitativ studie kring hur instrumentalpedagoger i allmänhet arbetar med sina elevers 
övning vore intressant att genomföra, för att få en övergripande bild över hur väl de resultat vi 
får fram stämmer på hela populationen av musiklärare och musikelever. 

Ett komplementerande ämne att fördjupa sig i är hur musiklärare motiverar sina elever till 
egen övning. Kombinerat med denna undersökning kan det bli en bra vägledning för lärares 
arbete kring sin elevs övning.

Ytterligare en kompletterande studie kan vara vad som eleven respektive läraren upplever 
som musik, samt vad lärare respektive elever har för mål med sina instrumentallektioner. I 
och  med  det  kan  vi  förtydliga  de  skillnader  som  finns,  och  hur  läraren  arbeta  för  att 
överbrygga dessa och kunna nå samtliga elever.

En frågeställning som dök upp i hypotesen är hur undervisning i övningsstrategi och kunskap 
att utvärdera sig själv och sitt eget lärande skulle kunna leda till förbättrade prestationer från 
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eleven i sin övriga skolgång. Detta skulle kunna utvecklas till en studie om huruvida elever 
som musicerar klarar sig bättre i skolan än de som inte musicerar, och isåfall varför.

En annan frågeställning är vad som format de lärare vi undersökt, vad det är som får dem att 
tänka som de gör. Bevisligen har alla liknande syn på övning som en aktivitet för att utveckla 
sin  egen  färdighet,  och  ha  roligt,  men  där  stannar  också  likheterna.  Detta  kan  givetvis 
härledas till en mängd olika faktorer, men en har de alla gemensamt; samtliga är utbildade 
musiklärare med musiklärarexamen från högskolan. Ett perspektiv att undersöka vore därför 
vad  som  påverkar  en  lärares  sätt  att  arbeta,  eller  mer  specifikt  hur  stor  inverkan 
musikhögskoleutbildningen har.

Ämnen att fördjupa sig i kan vara hur lärare ska få sina elever att öva effektivare, relationen 
mellan övningssyn; hur lärare ser på sin egen övning kontra elevernas övning och hur detta 
kan påverka undervisningen, kopplingen mellan övning och utveckling samt hur ålder och 
färdighet kan påverka detta, lektionstidens inverkan på undervisningskvalitet, innebörden av 
att musicera tillsammans med andra och vilken påverkan det har på elevers inspiration och 
motivation,  vikten  av  att  lyssna  på  musik  och  hur  det  kan  bidra  till  en  högre 
undervisningskvalitet,  och  slutligen  hur  kulturskolans  verksamhet  påverkas  av  gällande 
styrdokument, samt vilken effekt dessa har i praktiken.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjufrågor

Frågor:

Namn, ålder.

Berätta om din bakgrund som gitarrlärare! Utbildning/yrkeserfarenhet, musicerande 
utöver gitarrlärararbetet.

Hur ser fördelningen av din undervisning ut; undervisar du mest afroamerikansk eller 
klassisk tradition, eller både och?

Vad är övning för dej som musikutövare?
-Syftet med övning, ur ett generellt och subjektivt perspektiv. Lärarens bild av 
övning.

Vad tycker du är viktigt att dina elever arbetar med?
- Ex. Teknikövning, notläsning, musiklyssning etc...
- Finns några gemensamma nämnare för hur eleven bör arbeta? 
- Vilka andra instrument- och musikrelaterade aktiviteter tycker du är viktiga för 
eleven?

Vilket material använder du i undervisningen? Hur använder du det?

På vem vilar ansvaret för elevens övning?
- utifrån aspekter som ålder, färdighetsnivå, mognad, målsättning...

När och hur kommunicerar du kring övning med dina elever?
- När introducerar du övning för dina elever? 
- Hur introducerar du övning? 
- Hur sker den fortsatta kommunikationen kring övning? 
- Vad tas upp?
- Kommunicerar ni om hur eleven övar?

Hur utvärderar du dina elevers övning och övningsmetod?
- Själv eller med eleven?
- Från vilken utgångspunkt? Elevens spelförmåga, elevens ambition, andras ambition 
för eleven? 
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- I vilket sammanhang sker utvärderingen? Baserat på enstaka prestationer, eller 
kontinuerligt...
 

Finns det faktorer som påverkar ditt arbete kring elevens övning? Isåfall vilka?

Är det något övrigt du vill tillägga angående ditt arbete med elevers övning och 
övningsmetod?
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