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Title: To teach how to learn – A study of practice instructions in the field of music education. 

Abstract 
The purpose of this study is to examine how instructions concerning practicing a musical in-
strument are conveyed during a lesson. The content of the instructions and the way they were 
presented during the lesson were examined, as well as the student's perception of these in-
structions. The study was conducted in Swedish schools of music. The participating teachers 
had cello as their main instrument. Twelve lessons were examined, six of which were con-
ducted in groups. The students were aged between ten to eighteen years. The results of this 
study show that both teachers and students focused on what is to be practiced but not on how 
it is to be practiced. The lessons consisted mainly of applications of different practice strate-
gies. However, the usage of these strategies during practice was not mentioned by the stu-
dents. The majority of the written and verbal instructions contained information concerning 
what is to be practiced. Based on the results of this study the consequences for music educa-
tion are discussed, as are implications for further research. 
 
Keywords: communicating practice instructions, music education, perception of practice in-
structions, practice strategies. 

Titel: Att lära hur man lär sig – En studie om övningsinstruktioner inom instrumentalunder-
visning på musik- och kulturskolor. 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka förmedlingen av övningsinstruktioner inom instrumentalun-
dervisningen på musik- och kulturskolor. Med utgångspunkt i lektionstillfällen undersöks 
övningsinstruktionernas innehåll, förmedlingssätt samt elevens uppfattning av dessa instruk-
tioner. I studien undersöktes det tre violoncellpedagogers undervisning, totalt tolv lektioner, 
varav hälften var gruppundervisning. Eleverna som deltog i studien var i åldrarna mellan tio 
och arton år. Resultatet av undersökningen visar att både lärare och elever lägger större vikt 
vid vad det är som ska övas än hur det ska övas. Lektionerna bestod till större delen av ti
lämpningar av olika övningssätt, men dessa nämndes oftast inte av eleverna som det arbetssätt 
de använder vid enskilt övning. De skriftliga och verbala övningsinstruktioner som gavs på 
lektionen innehöll i första hand information kring vad det är som ska övas. Utifrån resultaten 
diskuteras konsekvenserna för instrumentalundervisningen samt vad som skulle vara relevant 
att undersöka vidare. 
 
Sökord: förmedling av övningsinstruktioner, instrumentalundervisning, musikpedagogik, öv-
ning, övningsstrategier. 
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Inledning 
Lektionstillfället är bara en liten del av elevens tid med instrumentet. Det är hemma som ele-
ven gör det mesta av arbetet för att lära sig att spela ett instrument. Att den enskilda övningen 
fungerar är därför avgörande för elevens utveckling. Jag blev inspirerad till att undersöka just 
övningsinstruktioner inom instrumentalundervisning av Philip Johnston's bok: "The Practice 
Revolution" (2002). I inledningen till boken står det: 

…there’s one skill that we normally provide no guidance for whatsoever. The student is 
sent home to figure it out as best they can. Worse still, this skill just happens to be an 
order of magnitude more important than anything else we could show them: Practicing. 
(Johnston, 2002, s.13) 
 

Jag bestämde mig för att undersöka om det verkligen förhöll sig på det viset som Johnston 
beskriver det i sin bok. Jag tyckte när jag läste boken att Johnston överdriver i sin beskrivning 
av hur litet information vad gäller övningsteknik elever faktiskt får på sina lektioner. Jag höll 
däremot med om att instruktionerna kring hur man övar kan vara otydliga, eller förmedlas på 
ett sätt som gör att eleven inte lägger någon större vikt vid instruktionerna. När jag tänker 
tillbaka på min tid som elev innan jag valde musik som mitt yrke känner jag igen mig i vissa 
av Johnstons beskrivningar av olika uppfattningar kring övning. Som exempel kan jag nämna 
att övningstiden var för mig något viktigt. Min uppfattning av hur bra jag övade byggde ofta 
på hur lång tid jag övade, istället för vad jag lyckades uppnå med min övning - ett förhåll-
ningssätt som enligt Johnston är ganska vanlig bland både lärare och elever. Samtidigt känner 
jag att jag inte kan avgöra om min fokusering på övningstiden verkligen kan härledas till lära-
rens instruktioner. Detta fick mig att tänka på att det är inte bara själva instruktionerna som är 
det väsentliga, men även elevens förmåga att förstå och ta till sig dessa instruktioner. Detta 
resonemang ledde mig vidare till det som slutligen blev undersökningen syfte - att ta reda på 
hur kommunikationen fungerar mellan lärare och elev med avseende på övningsinstruktioner. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förmedlingen av övningsinstruktioner inom violoncellun-
dervisning på musik- och kulturskolor. Syftet kan delas upp i följande frågeställningar: 

• Vilka instruktioner får eleven på lektionen? 
• Hur förmedlas övningsinstruktionerna? 
• Hur uppfattas övningsinstruktionerna av eleven? 
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Tidigare forskning 
I en undersökning av övningsstrategier hos grundskoleelever i årskurs åtta skriver Polk och 
Rohwer (2006) att ju fler övningsstrategier en elev kan namnge desto mer effektiv blir deras 
övning. Samtidigt visar studien på att eleverna kan verbalisera relativt få övningsstrategier. 
Det var 65 elever som deltog i studien och medelvärdet för hur många strategier eleverna 
kunde nämna var cirka tre övningsstrategier per elev. Den övningsstrategi som nämndes oftast 
var repetition. Den var också i vissa fall den enda eleven kunde nämna. Studien visade att 
även om eleverna nämnde många övningsstrategier, var det inte alltid som de tillämpades vid 
övning. 
 
Fyra elevtyper beskrivs i studien: elever som spelar hela stycket från början till slut utan att 
rätta felen då de uppstår (holistic-noncorrective), elever som spelar hela stycket från början 
till slut men börjar om då fel uppstår (holistic-corrective), elever som spelar stycket från bör-
jan, men upprepar de sektioner där felen uppstod innan de fortsätter med genomspelningen 
(analytic-reactive) och elever som inte börjar spela från början på stycket utan börjar spela de 
sektioner som verkar svåra (analytic-proactive). De två sistnämnda elevtyper var de som en-
ligt undersökningen övade mest effektivt. Enligt Polks och Rohwers (2006) studie styrs öv-
ningens effektivitet av hur eleven hanterar respektive förebygger uppkomsten av fel. 
 
Liknande resultat har erhållits av Duke, Simons och Davis (2009), som gjorde en undersök-
ning om huruvida övningstiden var en avgörande faktor för övningens effektivitet. I under-
sökningen deltog 17 studenter med piano som huvudinstrument. Det visade sig att korrelatio-
nen mellan övningstid och övningens resultat var låg. Enligt studien är det framförallt hur 
man hanterar misstag som avgör om övningen är effektiv eller ej och inte hur långa övnings-
passen är. Duke, Simons och Davis (2009) jämförde i sin undersökning arbetssättet hos de 
pianister som gjorde störst framsteg vid framförandet av stycket med resten av studiens delta-
gare. De skillnader han hittade i arbetssättet tolkade han som de avgörande strategier för öv-
ningens effektivitet. Det som skilde dessa pianisters arbetssätt åt beskrivs som tre karakteris-
tiska drag. Det första är lokalisering av felet, korrekt identifiering av felets ursprung, repeti-
tion och korrigering av felet. Det andra är val av tempo för varje genomspelning av en sek-
tion. De kriterier som nämns vid val av tempo är att tempot ska vara tillräckligt långsamt samt 
att tempoökningarna inte ska göras i för stora steg. Det sista som nämns som en viktig kom-
ponent i övning är att den övade sektionen upprepas tills felet inte längre uppkommer vid ef-
terföljande genomspelningar av sektionen. 

Siw G. Nielsen (1999) har i sin undersökning av övningsstrategier delat upp dessa i två hu-
vudgrupper: primära strategier (Primary Strategies) och stödstrategier (Support Strategies). 
Primära strategier rör själva ämnet man lär sig i det här fallet spel på instrument. Ett exempel 
på en primär strategi enligt Nielsens modell kan vara att spela en sektion av stycket i halva 
tempot. Stödstrategier är av en mer allmän karaktär och kan oftast direkt överföras till andra 
ämnen. Stödstrategi avser bland annat handlingar som förbättrar koncentrationen samt förmå-
gan att hantera eventuellt stress och frustration vid inlärningen. 

Nielsen nämner inte föräldrahandledning i sin undersökning, vilket med största sannolikhet 
beror på att deltagarna i hennes studie var studenter. Till skillnad från Nielsens studie är de 
flesta deltagarna i min undersökning barn, varav majoriteten är under 12 år. Utifrån Nielsens 
beskrivning av övningsstrategier och med tanke på vilken funktion föräldrarna kan fylla vid 
barnens övning har jag valt att klassificera föräldrahandledning som en av stödstrategierna. 
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Koncentration och organisation i samband med övning är något som de yngre eleverna ofta 
inte klarar av på egen hand. I sin undersökning om interaktion mellan moder och barn i sam-
band med lärandet av att spela ett musikinstrument, jämför McPherson och Davidson (2002) 
instrumentalundervisningen med undervisning i andra ämnesområden: "...learning to play a 
musical instrument is in many ways similar to other areas of a child's learning, in that no one 
would expect children of 7-9 years of age to undertake literacy practice such as reading aloud 
or writing without a great deal of support and individual attention." (McPherson & David-
son, 2002, s. 154). Av McPhersons och Davidsons undersökning framgår att majoriteten 
(80.25%) av de undersökta eleverna behövde påminnas av sin moder om att de ska öva. 
Föräldrastödet behövs enligt McPherson och Davidson för att eleverna ska kunna hantera 
själva övningssituationen: "...helping a child to cope with emotional difficulties is especially 
important, given that some of the mothers reported instances where their child's frustration 
had escalated into anger at not being able to play something on their instrument." (s.156). 
McPherson och Davidson skriver i sin studie att övning kräver en mental, fysisk och emotio-
nell kapacitet samt att effektiv övning är samling av färdigheter som tar år att utveckla. 

I sin metodiska översikt beskriver Kostka (2004) att eleverna upplever att de instruktioner de 
får på lektionen kring övning inte är tillräckliga. Exempel gavs på instruktioner som lämnar 
mycket utrymme för tolkning, som att "öva noggrant på detta". Artikeln innehåller en sam-
manfattning av olika metoder för hur lärare kan hjälpa elever att bättre förstå hur övningen 
fungerar. Kostka skriver i sin rapport att lärare och elever inte kommunicerar tillräckligt om 
övningen och hur denna kan göras effektivare, men även angenämare. Kostka beskriver olika 
arbetsmetoder för att främja elevens möjligheter till övning. I dessa ingår bland annat att lära-
ren, eleven och elevens föräldrar kommer överens om att skapa bra arbetsmiljö för eleven, så 
att denne inte distraheras. Även planering av övningen i form av olika scheman nämns. Som 
en av metoderna skriver Kostka att eleven bör få tillfälle till att träna på att öva under lek-
tionstiden. Eleven bör även få på lektionen träna på att analysera sitt spel för att själv kunna 
definiera orsaken till de fel som uppstår, samt kunna applicera rätt övningsteknik för att åtgär-
da felet. Att detta inte görs förklarar Kostka med att lärare vill spara lektionstid genom att 
själva rätta eleven och på så sätt snabbare förbättra elevens framförande. 

Becker (1993) beskriver i sin artikel hur resultaten från studier om lotsning i klassrumsunder-
visning kan överföras till instrumentalundervisning. Termen lotsning syftar på en undervis-
ningsmetod där läraren förenklar problemet genom att successivt bryta ned det till allt enklare 
delfrågor utan att kontrollera att eleven följer resonemanget. Frågorna är så enkla och formu-
lerade på ett sådant sätt att eleven kan svara rätt på de utan att förstå själva problemet. Enligt 
Becker leder lotsning till att eleven får kunskapsbrister samt en förvrängd bild av sin kompe-
tens och inlärningsförmåga. Exempel på lotsning inom instrumentalundervisningen som ges i 
Beckers studie gäller musikteori. I min studie pekar jag på att lotsning används inom instru-
mentalundervisningen även vid tillämpning av övningsstrategier samt spelanalys. 
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Metod 
Undersökningen genomfördes höstterminen 2010 på musikskolor i södra Sverige. Där ingick 
skolor från både landsbygd och storstad. Samtliga elever undervisades på violoncell och var i 
åldern mellan 9 och 18 år. Violoncell är det område jag är mest förtrogen med och av den 
anledningen valde jag att göra undersökningen med utgångspunkt i celloundervisningen. I 
undersökningen deltog tre cellopedagoger. Jag valde att inte ta med fler lärare i undersök-
ningen för att kunna göra en mer grundlig analys av deras metod. Att fler än en lektion under-
söks hos varje lärare ger möjlighet att se karakteristiska drag för dennes metod och hur meto-
den fungerar för olika elever. Urvalet av lärarna gjordes utifrån deras arbetsätt för att få så 
mycket variation i metodiken som möjligt. I undersökningen ingick därför både lärare som 
hade mycket föräldrakontakt, där föräldern oftast närvarade på lektionen, samt lärare som 
hade det som förutsättning att elever inte får handledning hemma. Både manliga och kvinnli-
ga pedagoger ingick i undersökningen. Genom att välja lärare med olika förutsättningar och 
metoder hoppas jag öka generaliserbarheten för resultatet av studien.  

Enligt Flyvbjerg refererad i Kvale och Brinkmann (2009) ökas fallstudiens generaliserbarhet 
genom strategiskt urval av fall "...genom att till exempel välja ett 'kritiskt fall' kan man kom-
ma nära en forskningsdesign som tillåter logisk deduktion av typen 'om det är (o)giltigt för det 
här fallet är det (o)giltigt för alla fall" (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 284). Detta innebär att 
det räcker med ett fall för att bevisa att något som allmänt uppfattas som självklart inte är 
självklart för alla. Varje elev är ett unikt fall, därför är det viktigt för en lärare att anpassa sin 
undervisningsmetod efter elevens behov. Hur en elev fungerar vid användandet av en viss 
metod ökar kunskapen om metoden vilket gör att denna kan utvecklas. Resultat från varje 
enskilt fall är därför ett viktigt bidrag till kunskapen om hur undervisningen fungerar. På detta 
sätt är resultaten användbara för större grupp än den undersökta. 

Hos varje lärare undersöktes två grupplektioner och två individuella lektioner. Totalt under-
söktes sex grupplektioner och sex individuella lektioner. Med grupplektioner menas celloun-
dervisning i grupp, alltså inte ensemblespel eller orkesterrepetition. I undersökningen ingår 
både grupplektioner som är den enda undervisningen elever får i veckan samt grupplektioner 
där eleverna får individuella lektioner utöver gruppundervisningen. Valet av det totala antalet 
lektioner gjordes utifrån huruvida urvalet var tillräckligt stort för att resultatet ska kunna gene-
raliseras samt om det var tillräckligt litet för att en mer ingående analys av intervjuerna skulle 
kunna genomföras (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 129). Instrumentalundervisningen på musik-
/kulturskolor bedrivs både i form av enskild undervisning och av gruppundervisning, därför 
ansåg jag det relevant för studien att undersöka båda undervisningsformerna. 

Urvalet av samtliga lektioner gjordes utifrån vad som var lämpligast organisationsmässigt. De 
flesta undersökta lektionerna var de sista på dagen, för att läraren skulle kunna intervjuas utan 
att det kolliderar med dennes ordinarie undervisning. Fördelen med detta är att urvalet av ele-
verna blev slumpmässig och kan därför ge en sannare bild av verksamheten. Samtidigt kan 
den sena tidpunkten på dagen medföra att både lärare och eleverna är trötta vid genomföran-
det av intervjun. 

I samtliga grupper var eleverna mellan nio och elva år gamla. Nio av dessa elever var flickor 
och fyra var pojkar. Inom den individuella undervisningen blev åldersvariationen större, från 
tio till arton år. Där var det lika många manliga som kvinnliga elever. Längden på lektioner 
varierade mellan 20 och 40 minuter. 



 

5 

Varje lektion filmades. Bara ljud spelades in vid intervjuerna. Intervju med elev genomfördes 
direkt efter avslutad lektion. Vid gruppundervisningen gjordes intervju med varje elev för sig. 
För grupper större än tre elever intervjuades bara två elever ur gruppen. Det var tänkt att lära-
ren också skulle intervjuas direkt efter avslutat lektion, men det visade sig vara omöjligt av 
organisatoriska skäl. Lärarintervjun genomfördes samma dag som undervisningstillfället efter 
den sista lektionen som ingick i undersökningen. 

Intervjun var inte helt standardiserad (Patel & Davidson, 1991). Huvudfrågorna (se bilaga 1) 
ställdes i samma ordning, men intervjupersonerna fick olika följdfrågor. Huvudfrågorna ställ-
des inte heller på samma sätt beroende på att intervjupersonerna var så pass olika i ålder och 
mognad. Intervjun innehöll frågor med både hög och låg grad av strukturering (Patel & Da-
vidson, 1991). Frågor med låg grad av strukturering var utgångspunkten i intervjun. Där fick 
intervjupersonen berätta fritt inom ämnet. Frågor med hög grad av strukturering användes för 
att förtydliga intervjupersonens svar eller för att bekräfta vad intervjupersonen menar i sitt 
uttalande. 

Vid intervju av barn ställdes frågor så att barnen fick leva sig in i en situation och utifrån den 
berätta hur de hade gjort. "Det är alltid lättare för barn att reflektera utifrån en för dem konkret 
händelse, upplevelse etc än att reflektera över ett teoretiskt begrepp." (Doverborg & Pramling, 
1995, s. 35) 

Jag hade bestämt mig för att filma lektioner eftersom det är många instruktioner som förmed-
las på annat sätt än verbalt. Jag ansåg att observation inte var tillräcklig som metod då den 
skulle medföra för stort förlust av information. Dessutom hade jag vid flera tillfällen inte möj-
lighet att närvara på lektionen eftersom jag genomförde intervju med föregående elev. För att 
kunna analysera lärarnas instruktionsförmedling under lektionen är det viktigt att jag vet vad 
eleven har uppfattat, men även vad läraren hade tänkt förmedla, därför görs både en lärar- och 
en elevintervju. 
 
Jag valde att göra intervjuerna enskilt även för elever som undervisas i grupp, eftersom de inte 
övar i grupp när de är hemma. Det viktiga för undersökningen är vad en elev tar till sig av 
lektionen för att sedan kunna arbeta med det enskilt. 
 
Att enbart ljud spelades in vid intervjun har både för- och nackdelar. Vid intervjuerna har det 
hänt att intervjupersonen visar med händerna en tänkt övning. Vid dessa tillfällen har jag själv 
beskrivit verbalt under intervjuns gång vad det är de gör, för att minska förlusten av informa-
tion. Samtidigt är det möjligt att ljudinspelning uppfattas av intervjupersonerna som mer ano-
nym än filminspelning, vilket då skulle kunna medföra att intervjupersonerna uttrycker sig 
friare då endast ljud spelas in. 

Bearbetning av filmmaterial 
Till varje lektion gjordes en lektionsbeskrivning med utgångspunkt i filmen. Hela lektionen 
beskrivs som en samling olika moment. Med ett moment menas en aktivitet under lektionen 
med ett bestämt innehåll. Upprepas en aktivitet flera gånger under lektionen beskrivs det fort-
farande som samma moment. För att en aktivitet ska uppfattas som skild från den förra måste 
det ha blivit en ändring i lärarens arbetssätt eller den repertoar som spelas. Ingen hänsyn tas 
till i vilken ordning momenten sker under lektionen. Det som redovisas i lektionsbeskrivning-
en är vilka moment lektionen innehöll, hur många gånger aktiviteten upprepades samt eventu-
ella verbala eller skriftliga instruktioner eleven fick i samband med utförandet av aktiviteten. 
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Det enda momentet från lektionen som inte togs med i beskrivningarna är stämningen av in-
strumentet. 

Bearbetning av intervjuer 
Samtliga intervjuer transkriberades. I transkriptioner markerades de utsagor som var relevanta 
för undersökningen. I presentationen av den insamlade datan används beskrivningar av inter-
vjupersonernas utsagor eftersom många utsagor inte var tillräckligt sammanhängande för att 
de skulle kunna citeras direkt. 

Särskild hänsyn togs vid tolkning av barnintervjuer "...för den suggestibilitet som lätt utveck-
las i en intervjusituation, dvs den följsamhet som barnet naturligt har när det talar med en 
vuxen." (Doverborg & Pramling, 1995, s. 46) Det finns uttalanden från intervjuerna där det 
finns misstanke om att barnet svarade på ett visst sätt på grund av hur frågan var ställd. Dessa 
uttalanden finns med i resultat tillsammans med ett citat av frågan som barnet fick. 

Sammanställning av resultat 
En sammanställning gjordes till varje lektion i form av en tabell. Tabellerna hade fyra kolum-
ner: arbetssätt/instruktioner, elevens/elevernas uppfattning, lärarens förväntningar och an-
märkningar. Kolumnen "Arbetssätt/instruktioner" innehöll de olika moment från lektionen (se 
"Bearbetning av filmmaterial"). I kolumnen "Elevens/elevernas uppfattning" fanns informa-
tion hämtad från elevintervjuerna. Där sammanfattades det vad varje elev har sagt om de olika 
momenten från lektionen. Sist i kolumnen fanns den information från elevintervjuerna som 
inte hade direkt anknytning till nåt av momenten, men som ändå hade med övning att göra. 
Kolumnen "Lärarens förväntningar" utformades på samma sätt som "Elevens/elevernas upp-
fattning". Först presenterades den information från lärarintervjun som hade direkt anknytning 
till de olika moment från lektionen därefter den information som saknade direkt anknytning 
till det undersökta lektionstillfället, men som ändå var relevant för undersökningen. I sista 
kolumnen "anmärkningar" fanns annan information som var relevant för analysen av resulta-
ten, som exempelvis antal gånger en aktivitet upprepades under lektionen, hur en instruktion 
förmedlades och dylikt. 

Tabeller användes endast som verktyg vid bearbetningen av rådatan. De slutgiltiga resultaten 
som är grunden för analysen presenteras i form av löpande text. Till varje lektion gjordes en 
sammanställning med utgångspunkten i lektionsinnehållet. Dessa sammanställningar är upp-
byggda på följande sätt: 

• Moment som gjordes på lektionen som nämns av både lärare och elev vid intervjun 
• Moment som gjordes på lektionen som nämns varken av lärare eller elev vid intervjun 
• Moment som gjordes på lektionen som nämns enbart av elev vid intervjun 
• Moment som gjordes på lektionen som nämns enbart av lärare vid intervjun 
• Information från intervjuerna som inte har en direkt anknytning till det undersökta lek-

tionstillfället, som exempelvis tidigare tillägnade övningsstrategier. 

Till varje sammanställning av lektion samt tillhörande intervjuer finns en sammanfattning 
med utgångspunkt i forskningsfrågan. 
 
Vid behandlingen av delfrågan om vilka övningsinstruktioner eleven får på lektionen gör jag 
ett antagande att det är lärarens intention att det som görs på lektionen också ska göras hem-
ma, såvida läraren inte säger att så inte är fallet. Antagandet grundas i min övertygelse om att 
detta är den allmänna uppfattningen bland lärare om enskilt övning i förhållande till lektion. 
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En av lärarna har spontant i intervjun bekräftat detta synsätt. Jag har valt att inte tolka avsak-
nad av lärarens kommentar för ett visst moment som att detta inte ska ingå i elevens övning. 
Anledningen till detta är att lärarna hade bara sitt minne av lektionen att relatera till då de 
skulle berätta vad de vill att en elev ska arbeta med. Detta gjorde det omöjligt för läraren att 
kommentera alla detaljer från lektionen, särskilt med tanke på lektionernas intensitet samt att 
lärarintervjuerna inte gjordes direkt efter att lektionen var slut. 
 
Frågan om förmedling av övningsinstruktioner avser hur eleven får reda på, att det som görs 
eller beskrivs på lektionen ska eller inte ska göras hemma. Frågan avser enbart instruktioner 
som kan härledas till: "såhär ska du öva" respektive "det här ska du öva på". Hur läraren har 
fått eleven att göra något på lektionen är irrelevant. Det relevanta är förmedlingen av att ele-
ven ska använda ett visst arbetssätt vid enskilt övning. Hur instruktionerna förmedlas beskrivs 
i tre huvudkategorier: verbal förmedling, skriftlig förmedling och förmedling genom hand-
ling. Med förmedling genom handling menas att läraren varken skriver eller säger att arbets-
sättet i ett moment ska användas av eleven vid enskilt övning. Den enda signalen eleven får på 
lektionen att arbetssättet ska användas även hemma är att momentet genomfördes på lektio-
nen. 
 
Sista delfrågan berör elevens uppfattning av övningsinstruktioner. För att ta reda på vilken typ 
av instruktioner eleven tog till sig görs en jämförelse mellan elevens uppfattning och hur en 
instruktion har förmedlats. Jämförelsen görs för samtliga lektionsmoment. Vilka instruktioner 
som nämns eller utelämnas av eleven ställs i förhållande till hur dessa har förmedlats på lek-
tionen. Därefter görs en jämförelse mellan det som eleven säger angående ett moment och det 
läraren förväntar sig enligt intervjun. Det som tas hänsyn till är om lärarens förväntningar 
stämmer överens eller står i direkt strid med elevens uppfattning och inte om momentet 
nämns av läraren. 

Etiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådets dokument Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning ska undersökningen uppfylla följande krav: informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Beträffande informationskravet 
informerades lärarna om undersökningens syfte per telefon innan de muntligt lämnade sam-
tycke till deltagandet i undersökningen. Föräldrar till samtliga elever kontaktades via ett in-
formationsbrev innan genomförandet av undersökningen (se bilaga 2). Föräldrarna lämnade 
skriftligt samtycke att barnen får videofilmas på lektionen och intervjuas efter lektionens slut. 
Eleverna blev påminda i början av sin lektion om undersökningen syfte. 
 
Allt material från undersökningen förvarades så att obehöriga inte hade tillgång till det. När 
det gäller nyttjandekravet har föräldrarna garanterats att materialet endast kommer att använ-
das i vetenskapliga syften vid analys och inte publiceras eller lånas ut. 

Reliabilitet och validitet  
Lektionerna var inte en naturlig undervisningssituation, varken för eleverna eller för läraren. 
Både lärare och elever uttryckte att de blev påverkade av att lektionen filmades. Detta kan ha 
påverkat elevernas perceptionsförmåga. Möjligheten finns att de fokuserade mer på det fak-
tum att de skulle bli intervjuade efter lektionen än på lektionens innehåll. Min bedömning är 
att trots eventuell stress eleverna och läraren kan tänkas ha upplevd i samband med undersök-
ningssituationen, så har arbetsmetoderna på lektionerna varit i stort sätt samma som vid regul-
jär undervisning. 
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Som intervjuare märkte jag skillnader i bemötande särskilt av de yngre elever beroende på om 
jag var närvarande på lektionen eller ej. De gånger jag var närvarande på elevernas lektion var 
eleverna inte lika blyga vid intervjun som när de såg mig för första gången vid intervjuns bör-
jan. I studien görs inga statistiska analyser vilket gör att resultaten inte påverkas i någon större 
bemärkelse av eventuell bortfall av information på grund av bemötandet vid intervjun. 
 
I och med att all data som användes för analys var lagrad uppskattas bortfallet av information 
som minimal. Kameran var vid de undersökta lektionerna placerad så att både lärare och elev 
var synliga. Som det nämndes tidigare i metodkapitlet fanns visst bortfall av information vid 
intervjuerna då eleverna visade med gester vad det var de menade. Vid dessa tillfällen gjorde 
intervjuaren en verbal beskrivning av vad det är som eleven visar. I och med att beskrivningen 
gjordes direkt under intervjuns gång är det min bedömning att borfallet av information i det 
avseendet är försumbar. 

Vad gäller bearbetningen av filmmaterialet är det värt att notera att bedömningen av var grän-
serna gick mellan de olika moment gjordes av endast en person, mig själv. En definition av 
vad ett moment är användes för bearbetning av film, men eftersom det inte var fler än en per-
son som tillämpade definitionen kan uppdelningen av lektionen i de olika moment vara sub-
jektiv. Lektionsbeskrivningarnas interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 1991) har alltså 
inte kontrollerats. 

Lärarintervjuerna användes som ett verktyg för att ta reda på vad det var som läraren avsåg 
förmedla under lektionen. Det visade sig att det var omöjligt för lärarna att lagra i minnet all 
information om lektionen med tanke på undervisningens intensitet samt antalet lektioner som 
genomfördes innan läraren intervjuades. På grund av att läraren endast hade sitt minne av lek-
tionen att relatera till vid intervjun var därför bortfallet av informationen stort. Läraren hade 
inte möjligheten att hänvisa till lektionens samtliga moment då denne inte hade tillgång till en 
filminspelning. Vissa antaganden gjordes för att hantera avsaknaden av lärarens kommentarer 
som beskrivs tidigare i metodkapitlet. Med tanke på bortfallet av information kan man konsta-
tera att lärarintervjuerna som verktyg för verifiering av lärarens avsikt av förmedling hade låg 
validitet. Lärarintervjuernas validitet hade kunnat ökas om läraren hade vid intervjun fått till-
gång till filminspelningar av lektioner. Detta var dock med tanke på de resurser som fanns till 
förfogande inte möjligt att genomföra i denna studie. 

Undersökningen är för liten för att några statistiska generaliseringar ska kunna göras. Samti-
digt anser jag att med tanke på hur urvalet av undersökningsgruppen har gjorts är det inte 
orimligt att påstå att studiens resultat kan gälla för andra fall än de undersökta. Urvalet av 
eleverna styrdes framförallt av lärarnas schema. Detta medförde att lärare hade begränsad 
möjlighet att påverka studien genom att exempelvis styra valet av de deltagande eleverna ut-
ifrån elevernas kunskapsnivå eller något liknande kriterium. Valet av eleverna var på så sätt 
slumpmässig. Som det nämns tidigare i metodkapitlet har jag strävat efter att vid urvalet av 
lärare få så stor variation som möjligt. Variationen ökar studiens generaliserbarhet (Patel & 
Davidson, 1991, s. 44). Som exempel kan nämnas att eftersom studiens resultat baseras på fall 
från celloundervisning med både manliga och kvinnliga lärare kan resultaten gälla både man-
liga och kvinnliga cellopedagoger. Även om det var enbart celloundervisning som undersök-
tes är det min bedömning att resultaten även kan gälla undervisning av andra instrumentgrup-
per. Det är dock värt att notera att celloundervisningen bedrivs framförallt med klassisk musik 
som innehåll. Instrumentalundervisning där andra musikgenrer är mer framträdande innehål-
ler mest sannolikt andra arbetssätt än de som kunde observeras i min studie. Jag vill därför 
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begränsa generaliserbarheten av studiens resultat till den instrumentalundervisning som har 
klassisk musik som utgångspunkt. 
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Resultat 
Resultatkapitlet är delat i två huvudavsnitt. Första avsnittet innehåller resultat från grupplek-
tioner och tillhörande intervjuer. Det andra avsnittet innehåller resultat från individuella lek-
tioner och tillhörande intervjuer. I slutet på varje avsnitt finns sammanfattningar av resultaten. 

Resultat från grupplektioner och tillhörande intervjuer 
Resultaten från lektioner och de tillhörande intervjuer har samma upplägg för varje lektion. 
Först beskrivs de lektionsmoment som nämndes av både lärare och elev/eleverna vid inter-
vjun, därpå följer de moment som överhuvudtaget inte nämndes i intervjun. Efter dessa be-
skrivs de moment som nämndes enbart av elev/eleverna och de moment som nämns enbart av 
lärare. Sist presenteras information från intervjuerna som inte har direkt anknytning till lek-
tionsinnehållet, men som är relevant för undersökningen. 

Lektion 1 
Lektionen har beskrivits som tolv moment. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Ett moment från lektionen nämns av båda eleverna och läraren.  
 
På lektionen går läraren igenom vilka stycken, totalt tre verk, det är som ska övas inför kon-
serten. Elev 1 nämner vid intervjun att stycke 1 ska övas. Elev 2 nämner inget specifikt 
stycke. Eleven säger att denne behöver öva de ställen där denne spelade fel på lektionen. Sam-
tidigt påstår eleven att denne kan redan de svåraste stycken som ska spelas på konserten. Lä-
raren förväntar sig att eleverna spelar samtliga konsertstycken varje gång de övar. Elev 1 ska 
träna med fokus på bågarna i stycke 1 och elev 2 behöver bli säkrare på stycke 1 samt få upp 
tempot i den. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och någon av eleverna 
Fyra moment från lektionen nämns av en av eleverna och läraren. 
 
På lektionen genomförs en uppvärmning där eleverna spelar en skala i två oktaver med fokus 
på stråken. Elev 1 nämner varken uppvärmning eller skalor. Elev 2 nämner skala som ett bra 
sätt att värma upp i samband med frågan: "...gör du som ni gjorde nu på lektionen att du spe-
lar kanske bara lösa strängar först, eller bara en skala...?". Läraren förväntar sig att eleverna 
spelar en skala som uppvärmning när de övar. 
 
Val av långsamt tempo vid övning nämns fyra gånger under lektionens gång. Elev 1 beskriver 
i intervjun ett övningssätt som består av en serie genomspelningar. Man börjar i ett långsamt 
tempo varpå tempot ökas för varje genomspelning. Elev 2 nämner inte val av tempo i inter-
vjun. Läraren nämner att elev 2 behöver få upp tempot i stycke 1. 
 
Eleverna får på lektionen tillämpa spel med vibrato på ett tidigare instuderat stycke. Elev 1 
nämner i intervjun att vibratot ska övas och visar med handen hur en vibratoövning ska 
genomföras. Elev 2 nämner inte vibratospel vid intervjun. Läraren berättar i intervjun att båda 
elever håller på att lära sig vibrato. Ingen specifik övning nämns. 
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Eleverna får på lektionen lära sig fingersättning genom att härma läraren. Elev 1 nämner inget 
av detta i intervjun. Elev 2 berättar att vid övning hemma brukar eleven härma föräldern som 
också spelar cello. Läraren säger att eleverna ska spela efter noter när de övar själva. De ele-
ver som har den möjligheten får ta hjälp av föräldrar och härma. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Sju moment från lektionen nämns varken av eleverna eller läraren. Dessa är: genomgång av 
tummens position vid byte från första till fjärde läget, instruktioner kring val av repertoar att 
öva, som nämns två gånger under lektionen – öva i första hand det som är svårt, instruktioner 
kring sträckning i ett läge – handen ska inte flyttas utan det är fingret som ska sträckas, 
genomspelning av två stycken efter varandra som två satser, övning av stråkteknik på lösa 
strängar. 

Övrig information från intervju 
Elev 1 uttrycker i intervjun att man måste öva mycket, men kunde inte definiera vad "mycket" 
innebär. Läraren nämner vid intervjun att eleverna behöver öva mycket på konsertstycken där 
"mycket" definierades som "öva varje dag". 

Elev 1 nämner att denne skulle öva på att hålla stråken på ett annat sätt än tidigare, men kunde 
inte precisera hur stråkhållningen ska tränas. Läraren nämner i intervjun inget om elevens 
stråkhållning. 

Läraren berättar att elev 1 behöver anpassa sin teknik till ett nytt, större instrument, något som 
inte nämns av elev 1. 

Av elevintervjuerna framgår att både elev 1 och 2 använder sig främst av repetition vid öv-
ning. Eleverna spelar både hela stycken och tränar på sektioner ur stycken. Elev 2 säger i in-
tervjun att denne brukar spela från "...närmsta del som är bra att börja på.", en antydan till att 
stycket delas in i fraser. 

Lektion 2 
Lektionen har beskrivits som femton moment. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Två moment från lektionen nämns vid intervjun av båda elever och lärare. 
 
Läraren går igenom på lektionen tummens placering vid spel i sjunde läget. Instruktioner gäl-
lande tummens placering upprepas fyra gånger under lektionen. Två gånger riktas instruktio-
nen specifikt till elev 2 med tanke på att denne nyligen har bytt till ett större instrument. Efter 
det att instruktionen gavs den sista gången uppmanar läraren till övning: "...det kan ni pyssla 
lite med hemma". Både elev 1 och 2 nämner vid intervjun tummens placering som något man 
ska tänka på när man övar.  
 
Läraren går igenom sträckning av fingrarna i sjunde läget. Instruktionen upprepas fyra gånger 
under lektionen och en gång riktas den specifikt till elev 2 med tanke på att eleven nyligen 
bytt till större instrument. Elev 1 nämner vid intervjun att handen ska sträckas på ett visst sätt 
i sjunde läget. Elev 2 nämner sträckning av fingrarna både i samband med sjunde läget, men 
även med tanke på att denne har ett större instrument. Läraren säger vid intervjun att sjunde 
läget är bara något eleverna skulle prova spela på lektionen. Läraren förväntar sig inte att ele-
verna ska öva på detta hemma. 
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Moment från lektionen som nämns av lärare och någon av eleverna 
Fyra moment från lektionen nämns av en av eleverna och läraren. 
 
Eleverna blir under lektionen påminda om den korrekta sittställningen. Påminnelsen riktas 
specifikt till elev 1 och elev 2. Elev 1 beskriver i intervjun hur denne får hjälp av föräldrarna 
för att komma ihåg att sitta rätt vid övning. Elev 2 nämner inte sittställning i intervjun. Lära-
ren förväntar sig att båda elever tänker mer på att sitta korrekt. Elev 2 förväntas kunna själv 
komma ihåg att sitta rätt. 
 
På lektionen får eleverna värma upp genom att spela en skala där sjunde läget ingår. Läraren 
uppmanar till övning på lektionen i samband med spel av skalan. Elev 1 säger i intervjun att 
skalan är ett bra verktyg för övning av sjunde läget. Läraren säger i intervjun att sjunde läget 
är inget eleverna förväntas arbeta med hemma. Skala i sig nämns inte av läraren. 
 
På lektionen spelas stycke 1 och 2 från början till slut. Läraren nämner på lektionen att en 
sektion i stycke 2 skulle låta ännu bättre om man gjorde crescendo. Stycke 1 nämns inte av 
elev 1. Eleven tänker spela stycke 2 vid övning av den korrekta sittställningen. Elev 2 nämner 
konsertstycken som innehållet i ett övningspass, men nämner inte stycke 1 och 2 specifikt. 
Läraren nämner vid intervjun båda stycken som konsertstycken, som ska övas. 
 
Läraren uppmanar på lektionen till att öva bara de delar av ett stycke som är svåra. Elev 1 
nämner vid intervju att det är de svåraste ställen som övas först i de fall då tiden för övning är 
begränsad. Läraren berättar i intervjun att denne vill att eleverna övar bara på de svåra ställen, 
men vet att eleverna oftast spelar stycken i sin helhet. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Tre moment från lektionen nämns varken av elever eller av läraren. Dessa är: uppmaning till 
att spela i långsamt tempo vid övning - nämns tre gånger under lektionen, lägesväxlingar bör 
övas utan vibrato - nämns två gånger under lektionen, begränsa materialet som repeteras - 
spela bara den svåraste oktaven i skalan. 

Moment från lektionen som nämns enbart av eleverna 
Tre moment från lektionen nämns enbart av eleverna vid intervjun. 
 
Eleverna uppmanas två gånger under lektionen till att lyssna på sig själva när de spelar med 
fokus på intonation och klang. Både elev 1 och 2 nämner lyssnandet i samband med övning 
av sjunde läget. Det framgår inte av intervjun om lyssnandet avser bara intonation eller både 
intonation och klang. 
 
På lektionen repeteras tidigare instuderade stycken. Både elev 1 och 2 nämner repetition av 
gammal repertoar som innehåll i ett övningspass. 
 
Eleverna får på lektionen träna sin stråkteknik på lösa strängar varpå tekniken tillämpas i ett 
stycke. Eleverna får anvisningen att de ska slappna av i armen och axlar vid utförandet av 
denna övning. Läraren uppmanar på lektionen till övning av stråktekniken framför en spegel. 
Vid intervjun nämner elev 2 denna stråkteknik som innehåll i ett övningspass. Eleven nämner 
instruktionen om avslappning, men säger inget om övning framför spegel. Övningen nämns 
inte av elev 1. 



 

13 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Två moment från lektionen nämns enbart av läraren. 
 
På lektionen repeteras en sektion i stycke 2. Läraren säger i intervjun att eleverna bör öva sek-
tionen med fokus på bågarna. 
 
På lektionen repeteras en sektion i stycke 3 som innehåller en lägesväxling. Läraren uppmanar 
eleverna på lektionen till att öva sektionen. I intervjun nämner läraren att eleverna förväntas 
öva sektionen med fokus på lägesväxlingen. 

Övrig information från intervju 
Elev 1 beskriver hur viktig föräldrahandledning vid övningen är, för att förhindra att man lär 
in fel. Eleven nämner härmning och notläsning som arbetssätt vid övning. Eleven är av upp-
fattningen att man bör öva mycket. Eleven beskriver att ett övningspass brukar vara 15 minu-
ter. Eleven nämner inget om hur ofta denne övar i veckan. 

Elev 2 nämner att denne övar utan handledning, men att denne har fasta övningstider. 

Av intervju med läraren framgår att läraren är medveten om att elev 1 övar med handledning 
och att elev 2 övar utan handledning. 

Lektion 3 
Lektionen har beskrivits som fjorton moment. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Två moment från lektionen nämns av både lärare och elever vid intervju. 
 
Eleverna får instruktionen att träna hemma på stycket 1. Eleverna får instruktionen muntligt, 
men även genom inskrivning i noter. Både elev 1 och 2 nämner vid intervjun att stycket ska 
övas. Läraren är mer specifik i sitt uttalande och säger att stycket ska övas med fokus på bin-
debågar i stycket samt fjärde läget. 
 
På lektionen berättar läraren att stycke 2 ska övas och att det ska spelas upp på en konsert. 
Läraren noterar detta i elevernas noter. Både elev 1 och 2 nämner vid intervjun att stycket ska 
övas. Läraren berättar i intervjun att stycket ska övas och att det ska spelas upp på en konsert. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Fem moment från lektionen nämns av varken lärare eller elever vid intervju. Dessa är: upp-
värmning genom skala, notläsning där alla toner namnges innan de spelas, spel till ackompan-
jemang utförd av läraren, övning av hur man gör en lägesväxling – handen ska inte lämna 
strängen vid lägesbyte, att lyssna med fokus på intonation och rätta till en ton om den inte är 
ren i slutet på stycke 2. 

Moment från lektionen som nämns enbart av eleverna 
Tre moment från lektionen nämns enbart av elever. 
 
På lektionen blir eleverna påminda fem gånger om att använda korrekt sittställning. En gång 
riktas instruktionen specifikt till elev 1. Elev 1 beskriver vid intervjun den korrekta sittställ-
ningen som ska användas när man övar. Elev 2 säger inget sittställning. 
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På lektionen får eleverna öva stycke 1 två takter i taget. Elev 1 berättar vid intervjun att styck-
et övas genom att man "...tar en bit på rad och tränar en rad åt gången.". Elev 2 nämner inget 
om detta. 
 
Eleverna får på lektionen spela igenom stycken i sin helhet. Elev 1 och 2 nämner vid intervjun 
genomspelning av ett stycke som en övningsmetod. Elev 2 nämner ingen annan övningsmetod 
än genomspelning vid intervjun. 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Tre moment från lektionen nämns enbart av läraren vid intervjun. 
 
Eleverna får på lektionen spela med fokus på sin stråkhållning. Läraren nämner vid intervjun 
att båda elever behöver förbättra sin stråkhållning. 
 
Stycke 1 spelades på lektionen efter noter, men med en annan rytm än det var noterar. Läraren 
påpekade detta för eleverna. Rytmen fick eleverna lära sig på gehör på lektionen. Läraren 
berättar i intervjun att på grund av att rytmen inte spelas som den står kan eleverna inte an-
vända sig av ackompanjemanget som finns på CD som hör till deras spelbok, vilket de annars 
brukar göra. 
 
Eleverna får träna på en sektion i stycke 1 som innehåller lägesväxling mellan första och fjär-
de läget med fokus på tummens placering. Anvisningarna om tummen nämns två gånger un-
der lektionen och en gång riktas de specifikt till elev 1. Enligt intervju med läraren förväntas 
eleverna öva den sektionen för sig med fokus tummens placering. Ingen av eleverna nämner 
detta i intervju. 

Övrig information från intervju 
Elev 2 nämner vid intervju att denne spelar efter noter när denne övar samt att man ska öva. 

Läraren säger i intervjun att det är viktigare att eleverna spelar och använder sitt instrument, 
än att de övar på just det som var innehållet i lektionen. 

Lektion 4 
Lektionen har beskrivits som tio moment. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Tre moment från lektionen nämns vid intervju av lärare och båda elever. 
 
Eleverna får på lektionen spela ett tidigare instuderad stycke. Elev 1 säger vid intervju att 
denne ska träna på en "gammal låt". Elev 2 säger vid intervju att denne ska spela på just den 
låten som spelades på lektionen. Från intervju med läraren framgår att eleverna ska välja var-
sin låt från tidigare instuderad repertoar. 
 
Läraren går igenom på lektionen musiktermerna: ton och not. Ton syftar på tonnamn och not 
syftar på notvärde. Detta genomförs två gånger under lektionen. I intervju säger elev 1 och 2 
att de ska träna på vad tonerna heter, men ingen av de nämner någonting om notvärde. Lära-
ren nämner i intervjun att eleverna förväntas kunna tonnamnen. Notvärden nämns inte. 
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I slutet av lektionen räknar läraren upp vad eleverna förväntas träna på. I läxan ingår att träna 
på att känna igen i notskrift: notvärden - helnot, halvnot och fjärdedelsnot, samt att känna igen 
tonnamn – d, e, fiss. Eleverna ska även välja en låt ur den tidigare instuderade repertoaren och 
träna på den. Vid intervju nämner både elev 1 och 2 tonnamnen och låten, men inte notvärde-
na. Läraren säger vid intervju att eleverna ska känna igen i notskrift tonerna: d, e, fiss och a, 
samt att eleverna ska träna på varsin låt. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och någon av eleverna 
Två moment från lektionen nämns av lärare och en av eleverna. 
 
Eleverna får på lektionen träna på notläsning genom att säga vad tonerna heter innan de spe-
las. Eleverna får även svara på frågor kring notvärdet. Genomgången av tonnamn görs alltid 
innan ett stycke spelas, totalt sex gånger under lektionen. Elev 1 säger inget om benämningen 
av tonerna som arbetssätt i intervjun. Elev 2 säger att denne ska "titta igenom texten" varje 
gång innan denne börjar spela. Läraren berättar vid intervjun att lärandet av notläsning är en 
längre process. Eleverna förväntas bekanta sig med notskrift, men förväntas inte uppnå några 
specifika mål till nästa lektionstillfälle. 
 
Läraren uppmärksammar på lektionen att syftet med att spela lätta låtar är att bekanta sig med 
notskrift och inte att lära sig själva låten. Elev 1 nämner inget om detta i intervju. Elev 2 näm-
ner, i samband med övning av dessa lätta låtar, att denne lär sig noter genom att titta på de 
många gånger, lära sig vad de heter och sen spela de. Läraren vill, enligt intervjun, att elever-
na lär sig att koppla över notnamnen till notskrift genom att spela enkla låtar från noter. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Fyra moment från lektionen nämns varken av lärare eller av elever vid intervju. Dessa är: 
uppvärmning genom spel av skala, anvisningar gällande sittställning – nämndes tre gånger 
under lektionen, instruktioner gällande hur man ska dra stråken: upp- respektive nerstråk – 
instruktionen riktades fem gånger till elev 1 specifikt och två gånger till både elev 1 och 2, 
övning av lägesväxlingen med fokus på tummens placering – instruktioner riktades en gång 
till elev 1 specifikt och en gång till både elev 1 och 2. 

Moment från lektionen som nämns enbart av eleverna 
Ett moment nämns enbart av elev 1. 
 
Läraren ger instruktioner kring den korrekta stråkhållningen. Instruktionen riktas en gång till 
elev 1 specifikt en gång till elev 2 specifikt och en gång till både elev 1 och 2. Elev 1 nämner 
vid intervjun att man får mindre ont i armen om man håller rätt, men säger inget om huruvida 
stråkhållningen är något som ska övas. 

Övrig information från intervju 
Av intervju med elev 1 och 2 framgår att elev 1 får föräldrahandledning, men inte elev 2. 
Elev 1 nämner att denne ska träna samma dag som lektionstillfället och lite andra dagar också, 
samt att man ska ha lugn och ro när man spelar. Elev 1 berättar att denne brukar spela andra 
låtar utöver det som görs på lektionen. Av lärarintervju framgår att läraren anser att det är 
viktigare att eleverna spelar mycket hemma och använder instrumentet än att de tränar på just 
det som var läxan. 
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Lektion 5 
Lektionen har beskrivits som sexton moment. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Ett moment från lektionen nämns av lärare och samtliga elever vid intervju. 
 
På lektionen informeras eleverna om att stycke 1 och 2 ska spelas på konserten. Eleverna 
uppmanas till övning på dessa stycken fyra gånger under lektionen. Elev 1 säger vid intervjun 
att denne ska träna på stycke 1 och gamla låtar. Eleven nämner att läraren sa att både stycke 1 
och 2 ska övas, men säger inget om övning av stycke 2. Elev 2 säger att stycke 2 ska övas, 
men inte stycke 1 eftersom eleven uppfattar att denne redan kan detta stycke. Elev 3 nämner i 
samband med övning stycke 1, stycke 2 samt två stycken som inte ingår i konsertrepertoaren. 
Läraren säger i intervjun att eleverna ska i första hand öva på konsertstyckena. Eleverna ska 
även få inställningen att när det är konsert så är det på allvar och man måste förbereda sig. 

Moment från lektionen som nämns av lärare och någon av eleverna 
Ett moment från lektionen nämns av läraren och två av eleverna. 
 
Läraren ger anvisningar gällande vänsterhandens placering på greppbrädan. Instruktionen 
riktas specifikt till elev 2. Elev 2 säger vid intervjun att denne ska träna på att placera handen 
rätt på greppbrädan genom att känna med fingret var markeringen på cellon är. Elev 3 nämner 
i intervjun att elev 2 skulle förbättra sin vänsterhandsteknik. Enligt intervjun vill läraren att 
elev 2 ska titta var markeringen sitter, placera fingret, därefter känna efter hur det känns i 
handen när den är rättplacerad. Eleven ska inte titta på markeringen samtidigt som denne spe-
lar. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Sex moment från lektionen nämns varken av lärare eller av eleverna. Dessa är: instrumenthan-
tering – hartzning av stråken, uppvärmning med skala, att visa sina medspelare när man börjar 
utan att räkna in samt att kunna följa när andra visar in, hur man gör ett stråklyft samt till-
lämpningen av detta i stycke 1 – detta genomförs två gånger under lektionen, genomspelning 
av andrastämman i stycke 2 där läraren spelar melodi samt genomspelning av förspelet till 
stycke 2. 

Moment från lektionen som nämns enbart av eleverna 
Sju moment från lektionen nämns av eleverna, men inte av läraren. 
 
På lektionen får eleverna instruktionen att armbågen ska följa med handen då man byter till en 
lägre sträng när man spelar. Elev 3 är den enda som nämner momentet i intervjun. Eleven 
säger i samband med beskrivning av den korrekta sittställningen att man ska lyfta på vänster 
arm. 
 
På lektionen spelas stycke 1 från början till slut. Genomspelning av hela stycket är den enda 
övningstekniken som elev 1 beskriver i intervjun. Elev 2 säger att denne redan kan stycke 1 
och behöver inte träna på det. Elev 3 säger att denne kommer att träna på att spela staccato i 
stycke 1. 
 
Läraren uppmanar på lektionen eleverna till att göra den sista tonen i stycket mjuk utan en 
accent i slutet på tonen. Läraren går igenom hur detta ska genomföras med tanke på stråktek-
nik. Eleverna blir påminda om detta två gånger under lektionen. Elev 1 och 3 nämner att slut-



 

17 

tonen i stycke 1 skulle vara jämn och mjuk, utan ryck i stråken. Momentet nämns inte av 
elev 2. 
 
Eleverna spelar på lektionen stycke 1 med pianoackompanjemang. Elev 1 säger att läraren 
brukar spela piano till, men nämner det inte som något som används vid eller påverkar dennes 
övning. 
 
Eleverna får på lektionen spela igenom andrastämman i stycke 2. Elev 2 nämner att denne 
spelar andrastämman på stycket och att denna ska övas genom repetition. 
 
Eleverna får på lektionen spela igenom hela stycke 2 med förspel, där två av eleverna spelar 
andrastämman och en spelar melodi. Elev 1 säger att denne kommer att spela igenom samtliga 
stycken, men nämner inte stycke 2 specifikt. Elev 2 säger att stycket ska övas. Elev 3 nämner 
att stycket övas genom repetition med alla repriser och förspel. Eleven övar både på melodin 
och andrastämman. 
 
Elev 3 får på lektionen spela upp ett stycke som denne tidigare hade fått av läraren som extra-
uppgift. Läraren föreslår att elev 1 och 2 också spelar detta stycke. Elev 3 säger i intervjun att 
denne kommer att fortsätta att spela stycket och nämner ett till som ska tränas som inte ingår i 
konsertrepertoaren. Momentet nämns inte av elev 1 och 2. 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Ett moment från lektionen nämns enbart av läraren. 
 
Läraren uppmanade eleverna till att lyssna på sig själva när de spelar med fokus på intonatio-
nen. Detta nämndes två gånger under lektionen. Läraren anser, enligt intervjun, att elev 1 be-
höver lägga större vikt vid intonationen när denne spelar. 

Övrig information från intervju 
Elev 1 och 3 berättar i intervjun att en förälder brukar sitta och lyssna på när de övar. Läraren 
nämner i intervjun att om föräldrarna varit med på lektionen hade man kunnat arbeta mer med 
intonation med eleverna. 

Elev 2 säger i intervjun att det är inte alltid denne spelar igenom ett helt stycke, att de svåra 
ställen övas separat. Inget specifikt ställe eller stycke nämns. Eleven nämner också att denne 
övar med fokus på sin stråkhållning enligt instruktioner från en föregående lektion. Läraren 
säger vid intervjun att det är elev 3 som behöver förbättra sin stråkhållning och nämner inget 
om att elev 2 skulle behöva arbeta med stråkhållningen. 

Elev 3 säger i intervjun att denne har lärt sig fler extrastycken, men har inte fått spela upp de 
på lektionen. Läraren nämner att Elev 3 visar mer intresse och får därför fler stycken att arbeta 
med än de andra eleverna. Läraren har, på grund av tidsbrist, sällan möjlighet att följa upp 
extrauppgifterna som elev 3 har fått. Läraren vill inte heller ge elev 3 för mycket uppmärk-
samhet, för att de andra eleverna i gruppen inte ska känna sig åsidosatta. 

Läraren understryker i intervjun att hela gruppen behöver ta undervisningen och konsertverk-
samheten mer på allvar. 

Lektion 6 
Lektionen har beskrivits som tretton moment. 
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Moment från lektionen som nämns av lärare och samtliga elever 
Fyra moment från lektionen nämns av båda elever och lärare vid intervju. 
 
Läraren informerar på lektionen att stycke 1 och 2 ska spelas upp på konsert och uppmanar till 
övning på dessa stycken. Detta inträffar tre gånger under lektionen. Både elev 1 och 2 säger i 
intervjun att stycke 1 och 2 ska övas. Läraren förväntar sig enligt intervjun att båda eleverna 
övar på stycken till konserten. 
 
Läraren arbetar med elevernas stråkhållning på lektionen. Eleverna får anvisningen att inte 
hålla handleden för högt upp. Elev 2 får instruktionen att tummen ska vara mer böjd. Stråk-
hållningen nämns två gånger under lektionen. Elev 1 säger i intervjun att denne behöver träna 
mer på sin stråkhållning. Detta gör eleven genom att ta rätt grepp på stråken många gånger 
samt att kontrollera hela tiden att man gör rätt när man spelar. Elev 2 nämner att denne ska 
träna på sin stråkhållning genom att ta rätt grepp och sedan spela med det. Eleven berättar att 
denne brukar få hjälp av förälder som också spelar stråkinstrument. Läraren säger i intervjun 
att elev 1 behöver förbättra sin stråkhållning genom att inte böja handleden så mycket samt 
slappna av mer i armen. Läraren nämner att elev 2 får hjälp av förälder vid övning hemma. 
 
Stycke 1 spelas på lektionen i sin helhet, från början till slut. Elev 1 säger i intervjun att 
stycke 1 ska övas genom repetition av hela stycket. Uppstår det fel vid genomspelningen re-
peteras den sektionen där felet uppstod. Elev 2 säger att stycket övas genom repetition av hela 
stycket. De sektioner i stycket som känns osäkra vid genomspelningen repeteras flera gånger. 
Läraren nämner att både stycke 1 och 2 ska övas inför konserten. 
 
Stycke 2 spelas på lektionen i sin helhet, från början till slut. Elev 1 nämner att stycket ska 
övas. Elev 2 nämner stycke 2 som det stycket som kräver mest övning. Läraren nämner att 
både stycke 1 och 2 ska övas inför konserten. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller eleverna 
Sex moment från lektionen nämns varken av lärare eller av elever. Dessa är: anvisningar gäl-
lande vänsterhandsteknik som riktas en gång specifikt till elev 1 och en gång till båda elever-
na – fingrarna ska hållas lätt böjda, läraren ger anvisningar kring stråkens placering på sträng-
en – spela närmare stallet, genomspelning av stycke 1 med pianokomp görs två gånger under 
lektionen, eleverna får repetera förspelet till stycke 2, eleverna får repetera andrastämman i 
stycke 2 både med och utan att läraren spelar melodin, läraren ger instruktionen att lyssna 
med fokus på intonationen för att hitta första tonen i stycket innan man börjar spela. 

Moment från lektionen som nämns enbart av eleverna 
Ett moment från lektionen nämns enbart av eleverna, men inte läraren. 
 
Andrastämman i stycke 2 repeteras på lektionen. Både elev 1 och 2 berättar i intervjun att de 
kommer att öva mest på andrastämman i stycke 2. Elev 2 är mer specifik och nämner ett ställe 
i slutet på stämman innehållande en strängväxling som uppfattas som svår. 
Ett moment från lektionen nämns enbart av en av eleverna. 
 
En dur-skala spelas på lektionen. Elev 2 nämner att denne ska träna på att spela en skala till 
nästa lektion, D-dur eller C-dur. Eleven berättar att syftet med att spela skalan är att kunna 
bättre koordinera vänsterhanden med stråkhanden. Skalan övas genom repetition. 
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Övrig information från intervju 
Elev 1 berättar i intervjun att denne ska träna på att inte titta på fingrarna i vänsterhanden me-
dan denne spelar. Läraren nämner i intervjun att elev 1 tittar för mycket på fingrarna i väns-
terhanden. 

Elev 2 nämner i intervjun att man bör öva 10 till 20 minuter om dagen. 

Sammanfattningar från grupplektioner och tillhörande intervjuer 
Sammanfattningarnas upplägg följer forskningsfrågan: Vilka instruktioner gavs på lektionen, 
hur de förmedlades och hur eleven uppfattade dessa instruktioner. 

Sammanfattning (grupplektion 1) 
Momenten från lektionen innehöll instruktioner kring stråkteknik, vänsterhandsteknik (vibra-
to, tummens placering), musikalisk uttryck (dynamik), och övningsstrategier (val av tempo, 
val av repertoar). 

Lektionen beskrivs som tolv moment. Alla instruktioner förmedlades genom handling utom 
en, som förmedlades muntligt (genomgång av konsertrepertoar). Av de elva instruktioner 
förmedlade genom handling följdes en av en muntlig uppmaning till övning (spel med fokus 
på dynamik). 

Sju moment från lektionen nämns varken av eleverna eller lärare, fyra moment nämndes av en 
av eleverna och läraren. Instruktionen som var muntlig, genomgången av repertoar, nämns av 
båda elever och lärare. I de moment som inte nämndes ingick instruktioner om dynamik, val 
av repertoar samt stråk- och vänsterhandsteknik. 
 
Både läraren och eleverna hade vid intervjun mycket lättare för att svara på frågan vad det är 
som ska övas än hur det ska övas. Bäst överensstämmelse mellan lektionsmoment, lärarens 
förväntningar och elevens uppfattning finns i frågor som rör vilken repertoar det är som ska 
förberedas, alltså vad det är som ska övas. 
 
Elev 1 beskriver arbetssättet som används för att lära sig att spela ett stycke snabbare. Samma 
elev visade vid intervjun en specifik övning för träning av vibrato. Vid intervjun berättade 
eleven att denne ska träna på stråkteknik, men när eleven fick frågan hur detta skulle övas 
kunde denne inte svara. Eleven nämner att man ska öva "mycket". 
 
Elev 2 beskriver inget annat övningssätt än repetition av hela stycken eller sektioner av ett 
stycke. Elev 2 får handledning av föräldern vid övning hemma. 

Sammanfattning (grupplektion 2) 
Momenten från lektionen innehöll instruktioner kring sittställning, övningsstrategier (val av 
tempo, begränsning av övningsmaterial), specifika övningar för stråkteknik, vänsterhandstek-
nik (skala, lägesväxling) och intonation. 

Lektionen beskrivs som femton moment. I samtliga moment förmedlades instruktioner genom 
handling. Tre moment följs av en muntlig instruktion att detta ska övas, i ett av fallen nämner 
läraren ett specifikt arbetssätt (stråkteknik – övning framför spegel). 

Totalt fem moment nämndes inte av eleverna. Tre av dessa innehöll instruktioner kring hur 
man begränsar material att öva, val av sektioner i stycket. De två resterande gällde övning av 
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lägesväxling samt val av tempo vid övning. Det eleverna nämner i intervjun är delar av den 
repertoar som bearbetades på lektionen, men inte arbetssätet som användes vid bearbetningen. 

Eleverna tolkade som att samtliga moment som gjordes på lektionen skulle övas hemma in-
klusive skalan som innehöll ett för eleverna nytt läge. Läraren säger i intervjun att det nya 
läget inte skulle ingå i elevernas övning. Läraren nämner på lektionen att "detta kan ni pyssla 
lite med hemma". 
 
Båda elever nämner mängder i samband med frågan hur man ska öva – hur länge, om det sker 
regelbundet och att man ska öva mycket. 

Sammanfattning (grupplektion 3) 
Lektionens moment innehåller instruktioner kring vänsterhandsteknik (lägesväxling), stråk-
teknik (stråkhållning), sittställning, notläsning, intonation, utförande praxis, begränsning av 
material vid övning. 

Lektionen beskrivs som fjorton moment. I samtliga moment förmedlas instruktioner genom 
handling. Två av dessa moment följs av en muntlig och skriftlig instruktion. 

De moment som nämndes av båda elever och lärare gällde vad som skulle förberedas inför 
kommande lektion. Det var också de moment som följdes av en muntlig och skriftlig instruk-
tion. De moment som inte nämndes av någon av eleverna gällde uppvärmning, stråkhållning, 
begränsning av material med fokus på en teknisk svårighet, lägesväxling, notläsning och into-
nation. Elev 1 beskriver ett övningssätt där denne repeterar sektioner av stycket. Därefter spe-
lar eleven sektionerna i sitt sammanhang i stycket. Elev 2 nämner genomspelning av hela 
stycket som det enda arbetssättet vid övning. 

Läraren förväntar sig att eleverna i första hand spelar hemma och inte nödvändigtvis övar. 

Sammanfattning (grupplektion 4) 
Momenten från lektionen innehåller instruktioner kring stråkteknik (upp-/nerstråk), notläsning 
(tonnamn och notvärde), sittställning och lägesväxling (tummens placering). 

Lektionen beskrivs som tio moment. Ett moment består av muntlig instruktion, i de resterande 
momenten förmedlas instruktioner genom handling. 

De moment som båda eleverna berör i intervjun gäller materialet som ska övas. 
 
Elev 1 nämner syftet med notläsningsövningar som gjordes på lektionen. Elev 2 nämner de 
stycken som användes för att träna notläsning, men nämner inte att de ska läsas, bara att de 
ska spelas. Samtidigt nämner elev 2 att denne ska träna på vad tonerna heter. 
 
De moment som inte nämns av eleverna innehöll instruktioner kring stråkteknik och lägesväx-
ling. 

Sammanfattning (grupplektion 5) 
Under lektionen ges instruktioner kring instrumenthantering, intonation, vänsterhandsteknik 
(hållning på armen, placering av handen på greppbrädan), stråkteknik (stråkföring, stråklyft), 
samspel (ge tecken åt medspelare/följa medspelares tecken, spel i olika stämmor) och be-
gränsning av material vid övning. 
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Lektionen består av sexton moment. I fjorton av dessa förmedlas instruktioner enbart genom 
handling. Ett moment består av en muntlig och skriftlig instruktion (eleverna informeras om 
en konsert de ska spela på). Ett moment innehåller en muntlig uppmaning till övning (stycket 
som elev 3 spelade upp). 

De moment som nämns av samtliga elever och lärare gäller repertoaren som ska övas. Två av 
eleverna säger i intervjun att de redan kan ett av konsertstycken och att de inte behöver öva på 
det. Elev 2 säger att denne kan stycke 1. Samtidigt nämner eleven inget om de moment som 
gällde stråkteknik som har sin tillämpning just i detta stycke. Läraren förväntar sig att samtli-
ga elever övar på båda konsertstycken. 
 
De moment som inte nämns av någon av eleverna innehöll instruktioner kring stråkteknik 
(stråklyft), instrumenthantering, intonation, samspel och begränsning av material vid övning. 
Samtliga elever nämner repetition av hela stycket som sin övningsmetod. Elev 2 tillägger att 
svåra ställen repeteras för sig. 
 
Läraren nämner i intervjun att mer föräldrastöd på lektionen hade ökat möjligheterna för ett 
noggrannare arbete med intonationen. Läraren nämner även i intervjun att inom gruppunder-
visning är det svårare att tillgodose varje enskild elevs behov än vid individuell undervisning. 

Sammanfattning (grupplektion 6) 
Lektionen innehöll instruktioner kring musikteori (tonnamn), vänsterhandsteknik (handens 
hållning), stråkteknik (stråkhållning, stråkföring, stråklyft), intonation, samspel (spel i olika 
stämmor) och begränsning av material vid övning. 

Lektionen består av tretton moment. I tolv av dessa förmedlas instruktionen genom handling. 
Ett moment består av en muntlig och skriftlig instruktion (eleverna informeras om en konsert 
de ska spela på). 

De moment som nämns av båda eleverna och läraren gäller repertoaren som ska övas (kon-
sertrepertoar) samt stråkhållningen. Båda eleverna beskriver övningssätt för hur stråkhåll-
ningen ska tränas som stämmer överens med lärarens förväntningar. 
 
Elev 1 nämner att stycken övas genom repetition. Uppstår det fel vid genomspelning repeteras 
bara den sektionen. Elev 2 beskriver liknande arbetssätt. Den enda skillnaden är att elev 2 
repeterar separat de sektioner som känns osäkra vid genomspelningen. Elev 2 väljer alltså 
sektioner utifrån sin säkerhet och inte utifrån om det faktiskt blev ett fel. 
 
De moment som inte nämns av någon av eleverna innehöll instruktioner kring stråkteknik 
(stråklyftet, stråkföring), vänsterhandsteknik, intonation och samspel. 
 
Elev 2 är en av de få eleverna som spontant nämner spel av skalor som innehåll i ett övnings-
pass. Eleven får handledning hemma av förälder som också spelar stråkinstrument. Eleven 
säger även att man bör öva 10 till 20 minuter om dagen. 

Resultat från individuella lektioner och tillhörande intervjuer 
Resultaten från de individuella lektioner presenteras på samma sätt som resultat från grupp-
lektionerna. 
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Lektion 1 
Lektionen har beskrivits som tolv moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Tre moment från lektionen nämns både av elev och av lärare vid intervjun. Dessa är: stråk-
hållning, lägesväxling och mängd material - i det här fallet antal rader som ska spelas på ett 
stycke. Det sistnämnda förmedlades genom en muntlig instruktion på lektionen. Läraren har 
även markerat i elevens noter den del av stycket som eleven förväntas ha övat på till nästa 
lektion. 
 
Övningssättet som användes på lektionen för att träna lägesväxlingen inkluderade en hjälpton. 
Varken lärare eller elev beskriver vid intervjun detta arbetssätt. Både lärare och elev begrän-
sar sin beskrivning till hur mycket av notmaterialet som ska spelas, dvs att man inte alltid ska 
spela stycket från början utan börja där lägesväxlingen är. Under lektionen får eleven en 
muntlig instruktion där läraren uppmanar eleven till att öva på stycket med lägesväxlingen. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Tre moment från lektionen nämns varken av elev eller lärare. Dessa moment är: att gå igenom 
förtecken i ett stycke innan man börjar spela, att lyssna med fokus på intonationen och att 
spela långsamt när man ska jämföra om två toner låter likadant. Av dessa moment genomför-
des det första, tolkning av förtecken, tre gånger under lektionen. 

Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Tre moment nämns enbart av eleven. Eleven får på lektionen en "notläsningsläxa", dvs ett 
stycke som eleven ska lära sig enbart från noter. Eleven fick muntliga instruktioner, men även 
en markering i boken. Eleven nämner vid intervjun en läxa i boken, men säger inget specifikt, 
som att syftet med läxan är att lära sig att läsa noter. 
 
Eleven nämner i intervjun att man ska sträcka på fingrarna när man spelar. Eleven får under 
lektionen två instruktioner gällande sträckning. Den ena handlade om att man inte ska flytta 
handen inom ett läge utan sträcka på fingrarna, den andra handlade om att handen är olika 
mycket sträckt beroende på vilket läge man spelar i. Det är oklart vilken av dessa instruktio-
ner eleven syftar på. Läraren påminde eleven en andra gång om den sistnämnda instruktionen 
vid slutet av lektionen. Läraren nämner inte sträckning av handen i intervjun. 
 
Under lektionen fick eleven säga tonnamnen utifrån en notbild. Eleven nämner detta i inter-
vjun och konstaterar att det är svårare att säga tonnamnen än att spela tonerna på instrumentet. 
Eleven nämner inget om att detta ska övas på något sätt. Läraren nämner inte tolkning av not-
bilden och tonnamnen i intervjun. 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Två moment nämns enbart av lärare. I början på lektionen spelades det orkesterrepertoar. Lä-
raren nämner i intervjun att eleven ska öva lite på denna. Orkesterrepertoar nämns inte av 
eleven i intervjun. 
 
På lektionen fick eleven spela upp en skala och fick en ny skala att öva på. Läraren säger i 
intervjun att eleven ska öva på skalan. Skalan nämns inte vid intervjun av eleven. 
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Övrig information från intervju 
Både lärare och elev nämner vid intervjun att det ingår i övningen att lyssna på inspelningar 
av det stycke som ska läras, men det är ingenting som gjordes på lektionen.  

Eleven nämner vid intervjun att denne spelar till inspelad ackompanjemang när denne övar 
hemma. 

Av intervjun med eleven framgår det att denne är av uppfattningen att man ska öva mycket. 
Eleven definierade mycket som "spela 10 gånger". 

Eleven nämner vid intervjun att denne inte använder sig av metronom, men att föräldern bru-
kar klappa takten. 

Läraren nämner att eleven även ska öva på vibrato. Övning av vibrato nämns inte vid intervju 
med eleven. 

Lektion 2 
Lektionen har beskrivits som elva moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Fyra moment från lektionen nämns både av elev och lärare vid intervjun. Dessa är: att fokuse-
ra på konsertrepertoaren vid övning, att kontrollera korrekt placering av tumme i vänsterhan-
den, att öva med fokus på bågar i konsertstycke 2, att öva med fokus ibland på bågar och 
ibland på vänsterhanden i konsertstycke 3. 
 
Det förstnämnda momentet att i första hand öva konsertrepertoar nämns två gånger under lek-
tionens gång. Vid intervjun säger eleven att denne ska öva på stycken till konserten, men att 
denne även ska öva på sitt solostycke. Detta solostycke ingår inte i konsertrepertoaren. Lära-
ren säger vid intervjun att eleven ska vänta med att öva sitt solostycke tills efter konserten, 
eftersom konsertrepertoaren behöver mer repetition. 
 
Under lektionens gång vid genomförandet av det andra momentet, som handlar om placering 
av vänsterhandstumme, säger eleven mot läraren. Läraren påstod att den felaktiga vänster-
handstekniken kommer att utgöra ett hinder vid vibratospel och lägesväxling. Detta höll inte 
eleven med om på lektionen. Vid intervjun däremot nämner eleven den korrekta placeringen 
av tummen som något som ska övas. Läraren säger vid intervjun att tummens placering ska 
övas, men även att vänsterhandens ställning överhuvudtaget behöver förbättras. 
 
När det gäller konsertstycke 2 och 3 nämner läraren vid intervjun att dessa stycken ska övas 
till konserten utan att säga något specifikt om vad det är i styckena som ska tränas. Eleven 
nämner att denne behöver öva på bågar, men säger inte i vilket stycke. Eleven säger att bågar-
na ska tränas genom spel från noter med fokus på var bågarna är. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Tre moment från lektionen nämns varken av lärare eller av elev. Dessa är: en genomspelning 
av orkesterrepertoar där eleven spelar stämman och läraren melodin, muntlig instruktion gäl-
lande val av repertoar att öva och påminnelse om den korrekta sittställningen. Instruktionen 
om val av repertoar handlade om att inte öva på det man redan kan och upplever det som lätt, 
utan att man ska öva på det som känns svårt. 
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Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Två moment nämns vid intervjun enbart av eleven. Båda dessa har att göra med orkesterreper-
toar. Det ena momentet handlade om att spela på två strängar samtidigt och det andra om 
fingersättning på C-strängen. Eleven nämner i intervjun att orkesterrepertoaren ska övas, men 
nämner inget mera specifikt. 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Två moment från lektionen nämns vid intervjun enbart av läraren. Under lektionen uppstod en 
kort diskussion mellan lärare och elev om övning i hemmet med respektive utan handledning 
av förälder. Av olika skäl kunde denna handledning inte fortsätta i lika stor utsträckning som 
tidigare. Eleven fick då under lektionens gång instruktionen att öva själv en till två gånger i 
veckan. Detta nämns av läraren vid intervjun, men inte av eleven. 
 
Läraren gav under lektionens gång instruktionen att eleven skulle klippa sina naglar. Detta 
nämns av läraren vid intervjun, men inte av eleven. 

Lektion 3 
Lektionen har beskrivits som tolv moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Två moment från lektionen nämns av både lärare och elev vid intervjun. Dessa är: spel med 
fokus på vilket läge man spelar i och tolkning av tenorklav. 
 
Eleven uppmanas under lektionen sju gånger till att alltid tänka på i vilket läge denne spelar i. 
Eleven nämner fingersättning vid intervjun. Det är oklart om eleven med fingersättning menar 
enbart vilket finger man ska spela med eller om termen inkluderar även i vilket läge man ska 
spela. Läraren säger vid intervjun att denne vill att eleven alltid är medveten om vilket läge 
denne ska flytta till innan lägesväxlingen genomförs. 
 
Momentet med tolkning av tenorklav upprepas tre gånger under lektionen. Eleven beskriver 
vid intervjun samma arbetssätt som användes på lektionen. Läraren nämner vid intervjun att 
eleven ska träna på övergången från basklav till tenorklav, för att inte bli förvirrad av notbil-
den. Läraren beskriver samma arbetssätt som användes på lektionen. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Fyra moment från lektionen nämns varken av elev eller lärare. På lektionen uppmanas eleven 
till att skriva av fingersättningsmallen för en skala, en sektion upprepas med fokus på intona-
tionen, läraren använder sig av en barnvisa vid inövning av ett nytt läge, ackord byggs upp ton 
för ton. Inget av detta nämns vid någon av intervjuerna. Förutom det första var samtliga mo-
ment integrerade i det stycke som eleven spelade. 

Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Tre moment från lektionen nämns vid intervjun enbart av eleven. Dessa är: lägesväxling där 
bara två toner övas, övning av spel i ett och samma läge, materialbegränsning – hur långt in i 
stycket eleven ska öva. Eleven nämner att denne brukar öva svåra fingersättningar för sig. 
Detta kan både syfta till lägesväxlingen och spel inom ett och samma läge. Eleven nämner att 
denne får veta av läraren vilka sektioner i stycket man behöver öva på, men att läraren inte 
säger så mycket om hur dessa sektioner ska övas. 
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Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Tre moment från lektionen nämns vid intervjun enbart av läraren. 
 
På lektionen spelade eleven en skala utan notbild men utifrån en fingersättning. Läraren säger 
vid intervjun att eleven ska spela skalan och vara medveten om vilket läge denne spelar i.  
 
Eleven fick under lektionen spela en oktav ur skalan flera gånger. Läraren nämner vid inter-
vjun att eleven förväntas öva särskilt på just den oktaven vid övning av skalan. 
 
Olika sektioner av elevens solostycke spelades på lektionen med fokus på rytmen. Läraren 
nämner vid intervjun att eleven behöver öka sitt självförtroende vad gäller rytm. För att uppnå 
detta förväntas eleven spela mycket samt lyssna på inspelningar av stycket. Eleven nämner 
rytm i en av sina utsagor under intervjun, men det är oklart vad det var som menades. 

Övrig information från intervju 
Läraren nämner vid intervjun att eleven förväntas öva tre gånger i veckan. Detta nämndes inte 
på lektionen. 

Lektion 4 
Lektionen har beskrivits som fjorton moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Åtta moment från lektionen nämns av både lärare och elev vid intervjun.  
 
Läraren går igenom tillsammans med eleven tonmaterialet i en passage. Detta ställe i stycke 1 
nämns av eleven vid intervjun som något som ska övas med fokus på lägesväxlingar. Eleven 
nämner även ett behov av att bli säkrare på notläsning i tenorklav i samband med denna pas-
sage. Läraren nämner att början på stycke 1 ska övas, men nämner inte specifikt just den pas-
sagen. 
 
En kromatisk uppgång övas på lektionen först en ton per stråk, sedan tre toner per stråk och 
sist sex toner per stråk. Eleven beskriver detta övningssätt i intervjun samt att uppgången ska 
tränas med fokus på stråkföringen. Läraren nämner i intervjun att den kromatiska uppgången 
ska övas. 
 
Eleven får på lektionen instruktionen att inte trycka för hårt med stråken. Instruktionen uppre-
pas fem gånger under lektionens gång. Eleven säger vid intervjun att denne ska träna på att 
inte pressa för hårt med stråken dels genom att slappna av mer och dels genom att inte sätta 
ett för högt tempo i stycket, så att vänsterhandstekniken inte kräver all uppmärksamhet. Ele-
ven påstår sig kunna höra när denne använder för mycket tryck på stråken, men har valt att i 
första hand fokusera på vänsterhanden, vilket var anledningen till varför eleven inte åtgärdade 
fel i stråkföringen. Eleven säger att denne kommer numera att uppmärksamma stråkhanden 
mer vid övning. Lärarens förväntningar på eleven är enligt intervjun att eleven lyssnar mer på 
sig själv när denne spelar och att denne övar med fokus på stråkhanden. 
 
Läraren beskriver under lektionen karaktären på musiken och visar på sitt instrument vilken 
klangfärg eleven ska använda för att få sektionen att låta mer uttrycksfullt. Detta sker två 
gånger under lektionen. Eleven nämner i intervjun att denne behöver anpassa sin stråkföring 
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för att få fram en klang som passar till den musiken som ska spelas. Läraren nämner i inter-
vjun klangen i samband med elevens stråkföring. 
 
Under lektionen genomförs en övning av ett ackordmönster. Eleven beskriver i intervjun ex-
akt den övningen som ett arbetssätt vid inlärning av detta ackordmönster. Vid intervju med 
läraren nämns samma övning, men även andra övningssätt från föregående lektioner. Läraren 
säger att det är viktigt att eleven förstår själva systemet bakom ackordmönstret. 
 
Eleven spelar genom hela stycke 2. Eleven nämner vid intervjun att denne kände att tempot 
som denne valde på lektionen var för snabbt. Eleven säger att denne kommer att träna på att 
välja ett bra tempo samt träna på att behålla samma tempo igenom hela stycket. Läraren näm-
ner i intervjun att eleven valde ett ovanligt snabbt tempo. 
 
Ett melodiställe i stycke 2 övas under lektionen. Eleven nämner att detta ställe ska övas med 
fokus på stråkföringen. Eleven säger även att denne kommer att öva hela stycket med fokus 
på nyanser/dynamik. Läraren säger vid intervjun att eleven ska träna på att använda hela strå-
ken på detta ställe samt att denne ska lyssna mer på sig själv. Läraren vill att eleven förbättrar 
sin stråkföring i hela stycke 2. 
 
I slutet av lektionen sammanfattade läraren vad som är läxan till nästa lektion. Det som 
nämndes då var: flödet i stycke 2, ackordmönstret i stycke 1, samt antal sidor i stycke 1 som 
ska övas. Både lärare och elev nämner dessa ställen vid intervjun. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Ett moment från lektionen nämndes varken av lärare eller elev. Detta var en muntlig genom-
gång av styckets tonart och förtecken som gjordes innan genomspelningen. 

Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Fem moment från på lektionen nämns enbart av eleven vid intervjun.  
 
Läraren uppmanar eleven under lektionen att spela en sektion för att träna på övergången mel-
lan trioler och åttondelar. Eleven nämner vid intervjun att stycke 1 innehåller många över-
gångar mellan åttondelar och trioler samt att detta ska tränas med fokus på tydlighet i rytm. 
Läraren säger ingen om detta i intervjun. 
 
Eleven uppmanas under lektionen att spela en sektion med fokus på både nyans och finger-
sättning. Eleven nämner vid intervjun att denne ska fokusera mer på nyanser överhuvudtaget i 
sitt cellospel. Läraren nämner nyanser i samband med stråkföringen och inte denna sektion 
specifikt. 
 
Läraren går igenom på lektionen tonmaterialet i ett ackord där eleven får säga tonnamnen. 
Eleven nämner att denne brukar gå igenom tonnamn vid notläsning, särskilt då noterna är 
skrivna i tenorklav. Läraren nämner inget om detta i intervjun. 
 
En sektion i stycke 2 spelas på lektionen med fokus lägesväxling samt hur lång förflyttningen 
är räknat i hela och halva tonsteg. Eleven nämner vid intervjun att en lägesväxling  i stycke 
två ska övas genom repetition i långsamt tempo. 
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Eleven blir påmind av läraren under lektionen att denne ska komma ihåg att räkna i en sektion 
i stycke 2. Eleven nämner vid intervjun att denne behöver komma ihåg att räkna på ett ställe i 
stycke 2. 

Övrig information från intervju 
Eleven nämner att denne övade 30-40 min per dag då denne var motiverad av en kommande 
uppspelning. 

Läraren säger vid intervjun att eleven förväntas arbeta långsamt och metodiskt. 

Lektion 5 
Lektionen har beskrivits som sexton moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Sex moment från lektionen nämns av både lärare och elev vid intervjun. 
 
På lektionen spelas en skaluppgång, där tempot ökas för varje genomspelning. Eleven nämner 
vid intervjun ett övningssätt med syftet att ta upp tempot som är en direkt omvändning till vad 
som gjordes på lektionen. Istället för att börja långsamt och öka tempot för varje genomspel-
ning, börjar eleven i tempo och sänker tempot för varje misslyckad genomspelning. Läraren 
nämner vid intervjun behovet av att inte enbart spela långsamt när man övar utan även provar 
att spela i tempo. 
 
Under lektionen används olika rytmiseringar på tonmaterialet i en sektion. Eleven nämner vid 
intervjun att läraren brukar komma på specifika övningar för att komma åt olika problem i ett 
stycke, men nämner inte rytmiseringen specifikt. Läraren nämner rytmisering som en bra öv-
ningsmetod för övning av löpningar, skalor och passager. 
 
Eleven får instruktioner på lektionen gällande var på stråken det är lämpligast att spela, om en 
sektion ska spelas nära froschen respektive spetsen på stråken. Eleven nämner vid intervjun 
att denne brukar titta på stråken vid genomförandet av övningar ur en bok. Eleven säger inget 
specifikt om stråkplaceringen. Läraren vill att eleven blir mer medveten om var på stråken det 
är mest naturligt att spela utifrån musikens karaktär och dynamik. 
 
Eleven får träna på lektionen att spela sul ponticello. Eleven nämner vid intervjun en stråktek-
nik där denne ska öva på att det låter gnissligt (sul ponticello). Detta tänker eleven öva genom 
upprepning av sektionen i stycket som ska spelas sul ponticello samt genom att spela andra, 
lättare stycken med den klangen. Läraren säger i intervjun att eleven behöver vänja sig vid 
den nya klangen. 
 
På lektionen spelas ackord i pizzicato med fokus på intonationen. Ackorden byggs upp ton för 
ton, från bottentonen och upp. Eleven säger vid intervjun att sektionen av stycket innehållan-
de pizzicato-ackorden ska övas som den är skriven i stycket. Eleven säger att mest fokus ska 
läggas på sträckningen av fjärde fingret i läget. Läraren nämner i intervjun att eleven behöver 
träna på att sträcka mer på handen. 
 
Stycket spelas igenom med pianoackompanjemang. Eleven nämner vid intervjun genomspel-
ning av stycket som ett övningssätt, men säger inget om att spela med ackompanjemang. Lä-
raren säger vid intervjun att genomspelning med ackompanjemang är ett sätt att få eleven att 
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uppfatta helheten i stycket. Det är tänkt att eleven ska komma ihåg pianokompet även när 
denne spelar själv. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Fem moment från lektionen nämns varken av lärare eller elev vid intervjun. Dessa är: ackord 
benämning med ackordanalys, övning av dynamikbalans vid spel av bordunton och melodi, 
övning av en sektion i stycket som går i moll med fokus på klang och intonation, en snabb 
passage där eleven fick instruktionen att spela med mer självförtroende och sist övning av 
lägesväxling så att armen inte slår mot cellons resonanslåda. Det sistnämnda momentet 
genomfördes 2 ggr under lektionen. Då läraren påminner om lägesväxlingen en tredje gång 
säger eleven att det är klockan och inte handen som smäller mot cellon. Läraren säger inte 
mot. 

Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Två moment från lektionen nämns enbart av eleven vid intervjun. 
 
På lektionen används en skaluppgång från stycket som uppvärmning. Eleven nämner vid in-
tervjun att denne brukar öva skalor. 
 
På lektionen övas en lägesväxling mellan 7:de och 4:de läget. Det är bara de två toner som 
ingår i lägesväxlingen som upprepas. Eleven nämner vid intervjun att denne ska öva på de 
sektioner i stycket som innehåller 7:de läget. Eleven säger att dessa sektioner övas genom 
upprepning men det framgår inte av intervjun hur lång en sektion är. 

Moment från lektionen som nämns enbart av lärare 
Tre moment från lektionen nämns enbart av läraren. 
 
Läraren pratar med eleven om frasering och visar hur man kan göra på olika ställen i stycket. 
Frasering tas upp två gånger på lektionen. Läraren säger vid intervjun att denne vill att eleven 
höjer uttrycket i sitt spel. 
 
Läraren uppmärksammar nyanser i stycket för eleven tre gånger vid olika tillfällen under lek-
tionen. Av intervju med läraren framgår det att eleven förväntas höja sitt musikaliska uttryck 
och göra skillnader i dynamiken spontant. 
 
Under lektionen används en övning med syftet att få upp tempot i en snabb uppgång. Läraren 
beskriver samma övning vid intervjun. Eleven nämner inte övningen i intervjun. 

Övrig information från intervju 
Eleven berättar vid intervjun att läraren brukar komma på specifika övningar för att komma åt 
olika problem i ett stycke. Eleven beskriver ett övningssätt av passager som går ut på att först 
spela varje ton för sig och sedan binda ihop de två och två osv. Läraren säger vid intervjun att 
det finns olika sätt att plocka sönder musiken på som denne använder sig av i undervisningen, 
men nämner inget specifikt. 

Eleven nämner även att denne brukar spela skalor och övningar ur en bok. 

Eleven säger att denne får instruktionen av läraren att man ska öva, men inte hur mycket. Av 
lärarintervjun framgår det att läraren vill att eleven övar varje dag samt arbetar med allt som 
togs upp på lektionen. 
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Lektion 6 
Lektionen har beskrivits som elva moment. 

Moment från lektionen som nämns av både lärare och elev 
Fyra moment från lektionen nämns av både lärare och elev vid intervjun. 
 
På lektionen övas en lägesväxling genom repetition. Det är bara de två toner som ingår i lä-
gesväxlingen som upprepas. Eleven nämner vid intervjun att denne brukar öva lägesväxlingar 
genom upprepning, men säger inte hur långa de upprepade sektionerna är. Läraren vill, enligt 
intervjun, att eleven tränar genom att upprepa de intervall och lägesväxlingarna som upplevs 
av eleven som svåra. Eleven förväntas själv lokalisera de ställen i stycket och öva på just des-
sa ställen. Läraren valde detta stycke för att eleven skulle träna sig i lägesväxling. 
 
Läraren går igenom på lektionen vilken fingersättning i vilket läge som ska användas vid in-
studering av stycket. Detta moment genomförs vid nio tillfällen under lektionen. Eleven säger 
i intervjun att denne brukar i första hand spela på gehör efter inspelning av ett stycke, men 
kan även instudera stycken genom att följa lägesanvisningar och fingersättningen. Vid inter-
vjun beskriver läraren att eleven ska utgå från fingersättningen för att hitta intervallet och ut-
ifrån det lära sig hur intervallet ska låta. 
 
Eleven får instruktioner på lektionen gällande var på stråken det är lämpligast att spela, nära 
froschen respektive spetsen på stråken. Eleven får instruktioner gällande detta sex gånger un-
der lektionen. Eleven nämner vid intervjun att denne ska träna på att inte hela tiden spela vid 
spetsen på stråken. Eleven ska träna med fokus på att inte dra för långa stråk. Det är, enligt 
eleven, en av orsakerna till att denne spelar för nära spetsen på stråken. Läraren nämner vid 
intervjun att eleven bör träna på sin stråkplanering, men säger inget specifikt om hur övningen 
ska genomföras. 
 
Eleven får under lektionen spela sektioner av stycket med fokus på dynamik. Detta moment 
upprepas fem gånger under lektionen. Eleven nämner vid intervjun att denne ska träna på att 
spela starkare. Vid lärarintervjun nämns att eleven ska träna på att få större variation i 
klangen. 
 
I slutet av lektionen berättar läraren att stycket som spelades på lektionen ska spelas upp på 
konsert. Eleven nämner i intervjun att stycket ska övas. Läraren säger i intervjun att målet 
med stycket är att spela upp det på konsert. 

Moment från lektionen som nämns varken av lärare eller elev 
Två moment från lektionen nämns varken av lärare eller av elev. Dessa är: övning av en kro-
matisk uppgång med fokus på intonation, genomgång av sträckningen i ett läge mätt i hela 
och halva tonsteg. 

Moment från lektionen som nämns enbart av elev 
Fyra moment från lektionen nämns enbart av eleven. 
 
Eleven får prova på att spela terser i dubbelgrepp på lektionen. Eleven nämner denna övning i 
intervjun, men säger att den här sortens övningar är inget som denne brukar öva på. 
 
På lektionen används rytmisering för inlärning av tonmaterial. Eleven nämner att denne an-
vänder sig av rytmisering som en metod för inlärning av toner. 
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På lektionen övas i större utsträckning de sektioner av stycket som går i en dur-tonart. Eleven 
nämner vid intervjun att det är dessa sektioner som är svårast. Samtidigt är det dessa sektioner 
som eleven tycker minst om ur musikaliskt perspektiv. 
 
Eleven får på lektionen arbeta med artikulation i stycket. Läraren går igenom stråkteknik för 
staccatospel. Momentet genomförs två gånger vid olika tillfällen under lektionen. Eleven 
nämner att stråken skulle studsa, alltså staccatospel, men kommer inte på detta själv utan blir 
ledd av intervjuaren. 

Övrig information från intervju 
I intervjun berättar eleven att denne inte riktigt vet hur den egna övningen genomförs. Att öva 
och hur man övar känns mer naturlig och självklar, enligt eleven, när denne spelar ett stycke 
som denne tycker om. Stycket till konserten innehåller delar som eleven inte tycker om – sek-
tionerna skrivna i dur-tonart. Eleven nämner även att denne brukar leta upp inspelningar av 
musik för att ta ut den på gehör. Dessa stycken tränas bland annat genom spel med färdiga 
musikinspelningar. Eleven säger i intervjun att denne aldrig tänkt att "nu efter den lektionen 
så ska jag träna på det och det och det...". 

Enligt vad läraren berättar i intervjun har eleverna svårt för att planera sin tid vilket ofta med-
för att de inte hinner öva. Läraren anser det orealistiskt att elever övar varje dag, men att öva 
varannan dag är möjligt. 

Sammanfattningar från individuella lektioner och tillhörande 
intervjuer 
Sammanfattningarnas upplägg följer forskningsfrågan: Vilka instruktioner gavs på lektionen, 
hur de förmedlades och hur eleven uppfattade dessa instruktioner. 

Sammanfattning (lektion 1) 
På lektionen använde sig läraren av arbetssätt som innehöll analys (tonart/förtecken), instru-
mentteknik (sträckning istället för förflyttning av vänsterhanden, stråkteknik), samt specifika 
övningar (lägesväxling, intonation). 

Lektionen ovan består av tolv moment. Fyra moment följdes av en muntlig uppmaning till 
övning och i samband med två av dessa gjordes en anteckning i elevens bok. I åtta av lektio-
nens tolv moment förmedlades instruktioner enbart genom handling. 

De moment som gjordes på lektionen där läraren muntligt uppmanade till övning eller gjorde 
anteckningar i elevens bok nämndes av eleven vid intervjun. Moment som inte följdes av en 
direkt instruktion att detta ska övas eller såhär ska du öva det, nämns inte  av eleven vid in-
tervju sju av de åtta fallen. Detta gäller även om momentet upprepades flera gånger under 
lektionen. Exemplet på detta är genomgången av förtecken innan ett stycke spelas. Eleven 
nämner endast ett moment som inte följdes av en verbal eller skriftlig uppmaning till övning - 
stråkhållningen. 
 
Vid intervju hade eleven lättare för att svara på frågan vad denne skulle öva på än hur denne 
skulle öva. Ett exempel på detta är att själva arbetssättet för övning av lägesväxlingen inte 
beskrivs av eleven i intervjun. Eleven nämner endast att tredje läget ska övas. Eleven beskri-
ver repetition av sektioner eller hela stycken som sitt arbetssätt vid övning. Eleven nämner att 
föräldern brukar närvara då denne övar. Som exempel på förälderns handledning nämns att 
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föräldern kontrollerar stråkhållningen medan eleven spelar samt att förälder brukar klappa 
pulsen. Eleven nämner mer än en gång i intervjun att man bör öva mycket. 

Sammanfattning (lektion 2) 
Instruktioner från lektionen rör organisationen kring och förutsättningar för den egna övning-
en (hur ofta eleven ska öva utan föräldrahandledning per vecka, naglarna behöver klippas), 
prioritering av repertoar vid övning, vänsterhandsteknik (placering av tumme) och stråkteknik 
(legatobågar). 

Lektionen har beskrivits som elva moment. Tre moment bestod av verbala instruktioner gäl-
lande övning. I åtta moment var instruktioner förmedlade genom handling. Två av dessa följ-
des av muntlig instruktion (prioritering av konsertrepertoaren, vänsterhandsteknik).  

Samtliga instruktioner som endast förmedlades verbalt nämns inte av eleven vid intervjun 
(klipp naglarna, öva inte på det som är lätt, öva själv 1-2 gånger i veckan). Eleven nämner vid 
intervjun sex av åtta instruktioner förmedlade genom handling. I dessa ingår de instruktioner 
som följdes av muntliga anvisningar. 
 
Eleven fokuserar i sina svar på vad det är som ska övas och inte vilka övningsstrategier som 
ska tillämpas för att uppnå ett resultat. Eleven räknar upp all repertoar denne för tillfället hål-
ler på med och nämner inget om att något ska prioriteras. Genomspelning från noter med fo-
kus på ett tekniskt moment (legatobågar) är det enda övningssätt som nämns i intervjun. 

Sammanfattning (lektion 3) 
Under lektionen får eleven instruktioner angående notläsning (tenorklav, rytm), vänsterhands-
teknik (lägesväxling, fingersättning/lägesorientering), teknik (intonation, ac-
kord/dubbelgrepp). 

Lektionen beskrivs som tolv moment. Tre av dessa innehöll verbala instruktioner utan direkt 
koppling till handling (fingersättningsmallen för skalan, lägesorientering, tolkning av tenor-
klav). I åtta moment förmedlades instruktionen endast genom handling. 

Eleven nämner två av de tre muntliga instruktionerna (lägesorientering, tolkning av tenor-
klav). Vid intervju med eleven nämns två av åtta instruktioner som förmedlades enbart med 
handling (sektioner som ska övas för sig, sektioner som övas med fokus på lägesväx-
ling/fingersättning). Tre av de åtta instruktioner som förmedlades enbart med handling nämns 
av läraren i intervjun, men inte av eleven. 
 
Eleven berättar i intervjun att denne ofta får instruktioner kring vilka specifika ställen i styck-
et ska övas, men inte hur de ska övas. Läraren förväntar sig att eleven övar tre gånger i veck-
an. 

Sammanfattning (lektion 4) 
Instruktioner som gavs under lektionen gällde framförallt celloteknik, både vänsterhandstek-
nik (lägesväxling, dubbelgrepp) och stråkteknik (stråkföring, koordination mellan stråke och 
vänsterhand). Specifika övningar används för att komma åt dessa olika tekniska svårigheter. 
Även inslag av teori fanns (tonmaterial, tonart/förtecken) och instruktioner gällande musika-
lisk uttryck (klangfärg, dynamik). De sistnämnda kopplades ofta till celloteknik. 

Lektionen beskrivs som fjorton moment. I tretton av dessa förmedlades instruktionen genom 
handling. Ett moment från lektionen, genomgång av läxan, var en muntlig instruktion. 
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Eleven nämner i intervjun tolv av de tretton instruktioner som förmedlades med handling. Det 
enda momentet som inte nämns vid elevintervju är genomgång av förtecken och tonart. Ele-
ven nämner samtliga stycken som nämndes i genomgången av läxan. 
 
Elevens beskrivningar är noggranna när det gäller vad som ska övas, men även hur något ska 
övas. Eleven nämner samtliga specifika övningar från lektionen som något som används vid 
enskild övning. Eleven nämner i intervjun regelbunden övning, 30 – 40 min per dag, som en 
bra övningsstrategi. 

Sammanfattning (lektion 5) 
Instruktioner som ges på lektionen rör celloteknik, både vänsterhandsteknik (snabba passager, 
lägesväxling, intonation) och stråkteknik (sul ponticello, stråkföring på två strängar samti-
digt), musikalisk uttryck (dynamik, agogik, frasering) och teori (ackordanalys). Specifika öv-
ningar genomfördes med syftet att förbättra elevens spelteknik. 

Lektionen beskrivs som sexton moment. Samtliga instruktioner förmedlades genom handling. 
En av dessa instruktioner följdes av en muntlig uppmaning till övning. 

Eleven nämner i intervjun åtta moment från lektionen. Eleven verkar ha utarbetat ett eget ar-
betssätt för den enskilda övningen som är till viss del oberoende av lektionsinnehållet. Sektio-
ner som eleven anser ingår i dennes övning stämmer överens med lektionsinnehållet, men 
eleven beskriver inte det övningssätt som användes på lektionen. I ett av fallen beskriver ele-
ven en rak motsats till den övning som genomfördes på lektionen (skaluppgång med tempo-
ökning). Eleven nämner inga av de instruktioner som gällde musikaliskt uttryck. Eleven berät-
tar i intervjun att läraren brukar använda sig av specifika övningar för att komma åt en viss 
tekniskt svårighet, men nämner vid intervjun andra övningar än de som genomfördes på det 
undersökta lektionstillfället. Det moment som eleven fick en muntlig uppmaning att arbeta 
med hemma nämns inte av eleven. Läraren förväntar sig, enligt intervjun, att eleven arbetar 
med samtliga moment som genomfördes på lektionen. 

Sammanfattning (lektion 6) 
Moment från lektionen innehöll instruktioner kring vänsterhandsteknik (lägesväxling, kroma-
tik), stråkteknik (stråkföring, staccato) samt musikalisk uttryck (dynamik). 

Lektionen beskrivs som elva moment. I tio av dessa moment förmedlades instruktionen ge-
nom handling. Ett moment innehöll muntlig information om konsertrepertoaren. 

Eleven nämner i intervjun konsertrepertoaren. Eleven nämner sex av de tio instruktioner som 
förmedlades enbart med handling. Eleven spelar i första hand på gehör efter inspelningar av 
ett stycke. I brist på dessa använder sig eleven av de kunskaper om lägen som denne tillägnat 
sig under lektionen. Eleven beskriver vad denne ska öva på, men säger själv i intervjun att 
denne inte har en medveten strategi för hur något ska övas. Eleven berättar i intervjun att hur 
man ska göra kommer naturligt då denne tycker om ett stycke. Läraren nämner i intervjun att 
eleverna har svårt för att planera sin tid, vilket resulterar i att de inte hinner öva på sitt instru-
ment. 
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Diskussion 
Den undersökta gruppen är för liten för att resultaten ska kunna generaliseras för instrumen-
talundervisning som sådan. Samtidigt visar studien att det finns vissa gemensamma drag inom 
den undersökta undervisningen som exempelvis att förmedlingen av övningsinstruktioner sker 
i första hand genom handling. Att de använda förmedlingssätten inte skiljer sig åt i någon 
större bemärkelse kan vara en antydan till att dessa tendenser förekommer i annan undervis-
ning också. 

Vilka instruktioner ges på lektionen? 
Samtliga elever får tillfälle på lektionen att tillämpa olika strategier för att komma åt olika 
speltekniska svårigheter. Eleverna får använda övningsstrategier, men inte utifrån sin egen 
analys av vad som behöver förbättras och hur, men utifrån vad läraren har upptäckt. Lektio-
nen består till största delen av att läraren upptäcker fel, väljer en strategi för att komma åt 
problemet och därefter får eleven tillämpa strategin. Eleven får i den situationen inte tillfälle 
att med handledning träna sig i är att själv lyssna efter, lokalisera och definiera felet samt att 
välja rätt strategi för att åtgärda felet, vilket enligt Duke, Simons och Davis (2009) är de mest 
avgörande färdigheterna för övningens effektivitet.  

Att detta inte enbart gäller de fall som jag har studerat bekräftas av tidigare forskning. Kostka 
(2005) beskriver i sin rapport att lärarna lägger störst vikt vid att under själva lektionen för-
bättra elevens framförande. Detta görs genom att peka ut felaktigheter åt eleven och direkt 
rätta de fel som uppstår vid genomspelningen av ett stycke. Kostka förklarar i sin rapport att 
anledningen till att lärare väljer att presentera färdiga lösningar på problem istället för att låta 
eleverna analysera själva är att det sparar tid. Själv håller jag inte med om Kostkas påstående 
om att det sparar tid. Det sparar tid på lektionen och man hinner kanske gå igenom mer mate-
rial, men eleverna lär sig inte att arbeta självständigt vilket gör att de inte kommer att utnyttja 
sin övningstid på ett effektivt sätt. Det finns därför risk för att de förändringar man åstad-
kommer på lektionen inte blir bestående. Detta påstående stöds av Maria Beckers forskning 
om lotsning (1993). Enligt Beckers studie leder denna typ av genvägar, lotsning, till brister i 
elevens kunskaper - i det här fallet bristande kunskaper inom självanalys och övningsteknik. 
Lotsning kan enligt Becker även leda till att eleven får en förvrängt bild av sin förmåga att 
lära sig, i och med att eleven inte klarar av lösa problem utan lärarens hjälp. Min undersök-
ning bekräftar att elever har kunskapsbrister vad gäller vilka strategier som är lämpliga åtgär-
der för ett visst problem. Exempel på detta kan hittas inom individuell undervisning lektion 5. 
Elevens val av tempo vid övning strider mot det som enligt Duke, Simons och Davis (2009) 
är effektivt. 

I min studie visar det sig att eleverna som själva upptäckt ett problem tenderar att nämna den 
som något de ska öva på i första hand. Elever sätter sin egen analys före lärarens. Denna prio-
ritering kunde observeras både i grupper och individuella lektioner i samtliga åldrar. Individu-
ell lektion 4 är exempel på att eleven prioriterar den egna upptäckten, men bortser inte från 
lärarens andra instruktioner. Lektion 5 och 6 inom gruppundervisning är exempel på där ele-
verna inte förstod eller upplevde att det var något problem i det stycke de skulle öva på. I in-
tervjun säger eleverna att de redan kan stycket och inte behöver öva på det. Detta innebär att 
elevernas egen analys av stycket påverkar deras motivation att öva. Oberoende av hur läraren 
förmedlar att något ska övas, om eleven inte själv förstår vad det är som måste förbättras 
kommer eleven inte att öva. Samtidigt visar exemplet från individuell lektion 4 att eleven får 
mer motivation till att öva om det är eleven själv som upptäcker något som kan förbättras. 
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Detta kan även observeras i gruppundervisning lektion 1, där eleven säger i intervjun att den-
ne kommer att öva mer på de ställen i stycket där fel uppstod vid genomspelning på lektionen. 

Olika förhållningssätt har upptäckts bland lärare vad gäller övningsstrategier som inte rör 
själva spelandet utan organisationen kring övning. Nielsen (1999) grupperar övningsstrategi-
erna i två kategorier: primära strategier (primary strategies) och stödstrategier (support strate-
gies). De primära strategierna berör förvärvandet av själva färdigheten man vill lära sig, som 
cellospel i det här fallet. De undersökta lektionerna består nästan i sin helhet av instruktioner 
kring de primära strategierna. Stödstrategier är strategier som tillämpas vid förvärvandet av ny 
kunskap och avser exempelvis strategier som har som syfte att upprätthålla koncentrationen 
vid övningen. Instruktioner kring hur övningen kan organiseras togs upp av lärare under en-
dast en av de tolv undersökta lektionerna (individuella lektioner: lektion 2). Samtidigt framgår 
det av lärarintervjuerna att samtliga lärare har förväntningar på hur eleverna organiserar sin 
övning. Dessa förväntningar beskrevs oftast som antal övningspass under veckan samt antal 
minuter per övningspass. Elevernas oförmåga att planera och fördela sin tid nämndes också 
vid intervju med lärare, som en anledning till varför eleverna inte hinner öva. Att detta ämne 
sällan tas upp med elever på lektionen antyder att lärare anser att stödstrategier är en färdighet 
eleven förväntas utveckla på egen hand. 
 
Det är mycket tydligare när det gäller de primära strategierna att avgränsa vad som är lärarens 
ansvar att lära. Allt som har med celloteknik att göra ska eleven få undervisning i. Det är där-
emot svårare att dra en tydlig gräns när det gäller stödstrategier. Hur mycket ska läraren "läg-
ga sig i" elevens planering? Är det lärarens uppgift att lära eleven självdisciplin och koncent-
ration? I studien visar det sig att lärare drar gränsen olika mellan vad som är uppfostran och 
vad som är förmedling av övningsstrategier. Som det nämndes ovan berättar en av lärarna i 
intervjun om elevers brister i organisationsförmågan. Läraren nämner inte detta som något 
denne skulle kunna hjälpa eleven att åtgärda. Detta tyder på att läraren inte ser organisationen 
av övningen som en del av undervisningsämnet. Ett exempel från undersökningen finns på att 
läraren bestämmer tillsammans med eleven hur övningen ska organiseras (individuella lektio-
ner: lektion 2). Några slutsatser kring vilket förhållningssätt som är vanligas bland lärare vad 
gäller stödstrategierna kan inte dras utifrån min studie. Detta beror dels på det begränsade 
antalet lärare som deltog i undersökning och dels på att själva undersökningssituationen kan 
ha påverkat elever och lärare till att inte ta upp den typen av diskussion på de undersökta lek-
tionerna. 
 
Föräldrahandledning nämndes spontant i intervjuerna och uppfattas som viktig av både elever 
och lärare. Eleverna beskriver att de känner sig säkrare när en förälder är med när de övar och 
kontrollerar så att de inte lär in fel. Min tolkning är att de yngre eleverna inte har lärt sig 
självanalys och förlitar sig därför på sina föräldrars omdöme. Det framgår av både elev- och 
lärarintervjuer att det är föräldrarna som till en vis del ansvarar för utvecklingen av lämpliga 
stödstrategier vid övningen. Föräldrahandledning kan därför ses som en förutsättning för att 
de yngre elevernas övning ska fungera. 
 
Lärare i denna undersökning beskriver behovet av föräldramedverkan bland annat i samband 
med upprättande av regelbunden övning i hemmet, men även som hjälp för eleven att kon-
centrera sig på lektionen. Kostka (2004) uppmanar i sin rapport till att lärare skapar i samför-
stånd med elevens familj en övningsmiljö där eleven får ha lugn och ro samt att tiden för öv-
ningen ska vara regelbunden. I min undersökning är det två elever som spontant nämner öv-
ningsmiljö i samband med övning (grupplektioner: lektion 2 elev 2, lektion 6 elev 1). Öv-
ningsmiljön påverkar elevernas koncentrationsförmåga därför kan upprättandet av lämplig 
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övningsmiljö ses som en stödstrategi vid övning. Som det nämndes i tidigare avsnitt har lärare 
olika syn på om förmedling av stödstrategier hör till undervisningen. 
 
McPhersons forskning visar att barn förlitar sig på föräldrarnas påminnelser när det gäller 
övning ("The Child As Musician", McPherson, 2006). Detta tyder på att föräldrarnas involve-
ring i barnets instrumentundervisning är nödvändig för att övningen ska fungera. Samtidigt 
visar en annan studie (McPherson & Davidson, 2002) att föräldrarna slutar påminna sina barn 
om övning i slutet av det första året efter att barnen påbörjade instrumentundervisningen. Min 
studie undersöker inte föräldrahandledningen som sådan, men utifrån McPhersons och David-
sons (2002) resultat kan man dra slutsatsen att föräldrarna har olika förkunskaper vad gäller 
det stöd som barnen behöver när de ska lära sig att spela ett instrument. Som lärare är det där-
för viktigt att inte ta för givet att föräldern vet hur de bäst hjälper sitt barn med övning. 
 
Undersökningen visar att de uppgifter eleverna får på lektionen inte beskrivs som specifika 
mål eleven ska uppnå. Eleverna får ofta allmänna instruktioner av typen "öva på det här" utan 
att det nämns vad övningen ska ge för resultat. Målet blir istället att öva ett bestämt antal mi-
nuter per dag. Samma observation gjordes av Duke, Simons och Davis (2009) att det är van-
ligt förekommande att eleverna får instruktionen att öva ett bestämt antal minuter varje dag 
och inte vilka specifika mål de ska uppnå efter varje övningspass. Samma studie visar att det 
är framförallt innehållet i övningspasset som är avgörande för framförandets kvalité och inte 
tiden. 
 
Själv anser jag att specifika mål kan ge eleven en bättre insikt i dennes egen utveckling. Istäl-
let för att känna skuld för att inte ha övat tillräckligt kan eleven tydligt mäta sin framgång 
med de mål som denne lyckas uppnå. Inom musikundervisning kan det vara svårt för eleven 
att avgöra när något är klart. En övningsinstruktion som formuleras "gör så mycket du kan" 
ger eleven aldrig känslan av att uppgiften är klar. Däremot instruktionen "du ska kunna spela 
stycket från början till slut med rätt rytm och rätt toner i tempot 60BPM på fjärdedel" ger ele-
ven möjligheten att tydligt avgöra när denne har övat tillräckligt. Läraren behöver inte se detta 
som en begränsning för eleven. Tvärtom kan den positiva känslan av att ha uppnått något ge 
eleven motivationen att arbeta med stycket utöver det som var läxan. Hur övningsinstruktio-
ners innehåll påverkar elevens motivation är något värt att undersöka mer. 
 
Jag tror att många elever styrs mer eller mindre av skuldkänslor när de övar. Detta kunde ob-
serveras i vissa av elevintervjuer där eleven försäkrade att denne från och med nu kommer att 
öva mer. Detta kan vara en antydan till att eleven ofta får höra, i samband med diskussioner 
kring övning, att det övas för lite. Övning blir på så sätt ett mycket känsligt ämne för eleven. 
Bara att man nämner ordet övning kan av eleven upplevas som en tillrättavisning, eller en 
signal att denne inte har gjort tillräckligt. Detta tror jag kan verka hämmande för elevens ut-
veckling, då eleven hellre kommer att dölja för läraren sin oförmåga att öva än att försöka 
tillsammans med läraren hitta övningssätt som fungerar.  

Förmedling av övningsinstruktioner 
Förmedlingen av instruktioner genom handling fungerade i endast ett av de tolv fallen (indi-
viduella lektioner: lektion 4). Eleven var den äldsta bland deltagarna i undersökningen. Näs-
tan ingen av de andra eleverna nämnde mer än hälften av de genomförda momenten. Lektion 
2 och 6 inom individuell undervisning är exempel på lektioner där mer än hälften av lektio-
nens moment nämns av eleven. Det är dock värt att nämna att i elevintervjun till lektion 2 
beskriver eleven bara momenten utifrån vilken repertoar som övades och inte hur den övades 
på lektionen. Eleven i lektion 6 nämner sex av tio moment, precis över hälften. Inom grupp-
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undervisning var andelen nämnda moment alltid mindre än hälften. Detta kan tyda på att in-
struktionsförmedling enbart genom handling fungerar sämre inom gruppundervisning än den 
gör inom individuell undervisning. 
 
Att ta till sig instruktioner är något man lär sig som elev. Detta ser man på att de elever som 
har undervisats under längst tid är bättre på att ta till sig innehållet i lektionen än nybörjare. 
Ingen större skillnad kunde observeras i instruktionsförmedlingen för elever i tio årsåldern 
och de som var i gymnasieåldern. Förmedling av övningsinstruktion genom handling var all-
tid det mest framträdande förmedlingssättet oavsett elevens ålder. 
 
I åtta av tolv lektioner gällde de muntliga övningsinstruktionerna vad det är som ska övas (in-
dividuella lektioner: lektion 1 - 4 & 6, grupplektioner: lektion 1, 4, 6). Lärare följer upp och 
kontrollerar om eleven förstått vad denne ska arbeta med, men följer inte upp om eleven har 
förstått hur denne ska arbeta. 

Elevernas uppfattning av övningsinstruktionerna 
Alla elever utom den äldsta i undersökningsgruppen (18 år) visar i intervjun att de har mycket 
lättare för att beskriva vad det är som ska övas än hur det ska övas. Detta kan observeras sär-
skilt hos de yngre eleverna 10-14 år. Hos de elever som var i gymnasieåldern (16 – 18 år) var 
beskrivningarna av hur något skulle övas mer detaljerade (individuella lektioner: lektion 4-6), 
men det var bara en av eleverna som antydde att det finns en direkt koppling mellan lektions-
innehållet och arbetssätt som används vid enskilt övning (individuella lektioner: lektion 4). 
Eleven som deltog i lektion 6 (individuell undervisning) uttrycker själv i intervjun att denne 
inte medvetet har tänkt på att övning ska ha en koppling till lektionsinnehållet. Eleven som 
deltog i lektion 5 (individuell undervisning) har utarbetat andra övningssätt än de som an-
vänds på lektionen. Eleverna inser alltså inte automatiskt att övning ska kopplas till innehål-
let, eller framförallt till arbetssättet från lektionen. Detta kunde observeras även på den lärares 
lektioner som sagt i intervjun att eleven förväntas arbeta hemma utifrån lektionens innehåll. 
 
En av eleverna uppfattade det som att denne inte får instruktioner kring hur något ska övas, 
bara instruktioner av vad, vilka ställen i stycken, som ska övas (individuella lektioner: lek-
tion 3). Samtidigt beskriver eleven några av de arbetssätt som läraren använde sig av på lek-
tionen som sin övningsstrategi. Det skulle kunna innebära att eleven är omedveten om att 
denne faktiskt har tillägnat sig övningsstrategier från lektionen. 
 
Bland de yngre eleverna (10 år) fanns elever som förvånades vid intervjun över frågan hur 
något ska övas. De uppfattade det som självklart att det arbetssätt som ska tillämpas är 
genomspelning av det som ska övas: 
E(elev): Jag skulle träna på att hålla in tummen. Så skulle jag träna på bågarna. 
I(intervjuaren): Och hur gör du det? 
E: Jag tränar bara. 

(gruppundervisning, lektion 2, elev 2) 

Vissa elever svarade på frågan hur något ska övas med att säga att det ska övas mycket. 
"Mycket" definieras ofta som antal minuter 10-20 för elever i ca 10 årsåldern och 30 till 40 
minuter för elever i gymnasieålder. Tiden som en väsentlig faktor inom övning nämndes 
spontant vid elevintervjuerna i fem av de tolv undersökta undervisningstillfällena (individuel-
la lektioner: lektion 4, grupplektioner: lektion 1, 2, 3 & 6 ) Detta tyder på att lärare lägger vikt 
vid att det ska övas samt hur mycket det ska övas (individuella lektioner: lektion 3, 5 & 6, 
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grupplektioner: lektion 1). Ingen av eleverna nämnde spontant att övningen ska fyllas med ett 
särskilt innehåll för att vara effektiv. 

De flesta eleverna nämnde repetition som arbetsmetod vid övning. Bland eleverna fanns de 
som repeterade alltid hela stycken, medan andra repeterade svåra sektioner av ett stycke för 
sig. Av Polk och Rohwers (2006) studie framgår att ju fler övningsstrategier en elev kan ver-
balisera desto effektivare är elevens övning. Även där var repetition den övningsstrategi som 
förekom mest, i några fall den enda som nämndes av eleven. I samma studie visar det sig att 
kunskap om en övningsstrategi inte betyder att övningsstrategin tillämpas praktiskt. I min 
undersökning kunde samma fenomen observeras vad gäller skalor och uppvärmningsövning-
ar. Varje lektion innehöll moment med uppvärmning eller skala, men dessa moment nämndes 
spontant av eleven i bara tre av tolv fall (individuella lektioner: lektion 5, gruppundervisning: 
lektion 2 & 6). I ett av fallen beskriver eleven övningen med en skala som gjordes på lektio-
nen, men konstaterar att denne inte brukar öva på det sättet vid enskilt övning. 

Musikpedagogiska konsekvenser och vidare forskning 
Även om regelbunden övning är en förutsättning för övningens effektivitet är det lika viktigt 
att varje övningspass fylls med lämpligt innehåll. Större vikt bör läggas vid hur en uppgift ska 
förberedas. 

Det är min övertygelse att elever skulle gynnas av att få målbaserade uppgifter. Att få en kon-
kret uppgift att arbeta med kan ha en positiv inverkan på elevens motivation till övning. Upp-
gifterna bör beskrivas på ett sådant sätt att eleven kan på ett entydigt sätt avgöra om uppgiften 
är klar. Uppgifter bör alltså bestå av mätbara mål att uppnå. 

Att ett förmedlingssätt inte fungerar betyder inte att den i sig är oanvändbar. Den kan mycket 
väl fungera i de fall där eleven har lärt sig hur förmedlingen fungerar. Man bör därför som 
lärare inte ta för givet att eleven vet hur förmedling av instruktioner fungerar inom instrumen-
talundervisning. 

I studien visade det sig att förmedlingssättet vad gäller övningsinstruktioner var densamma 
oavsett elevernas ålder. Eleverna hade på grund av sin mognad olika förutsättningar att ta till 
sig instruktionerna. Lärare bör ta större hänsyn till att eleverna har olika mycket erfarenhet av 
att ta till sig instruktioner. 

Av denna studie framgår att lektionsinnehållet i sig inte är tillräcklig som instruktion för vil-
ket arbetssätt som ska tillämpas vid enskild övning. Hur eleven uppfattar en handling kan 
skilja sig från hur läraren uppfattar den. Det räcker alltså inte med att eleven har genomfört 
övningen på lektionen. Eleven måste förstå syftet med en övning innan denne kommer att 
själv kunna tillämpa övningen. Det finns en del forskning om hur övningen kan göras mer 
effektiv, men det finns inte lika mycket litteratur om hur man kan lära andra att öva effektivt. 
Förmedlingen av övningsinstruktioner särskilt med tanke på hur eleverna ska öva är värt att 
undersöka vidare. Även hur elever lär sig att ta till sig instruktioner kan vara av vikt. 

Regelbunden övning är något barn inte klarar av att organisera på egen hand vilket bekräftas 
både av tidigare forskning (McPherson, 2006) och lärare som deltog i min undersökning. Bar-
nen behöver föräldrarnas stöd när de lär sig ett instrument. Hur lärare kan hjälpa föräldrar som 
inte spelar instrument att stödja sina barn är en viktig fråga att söka svar på inom instrument-
undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
 
Elevintervju: 

• Vad ska du förbereda till nästa lektion? 
• Hur ska du förbereda detta? 

 
Lärarintervju: 

• Vad ska eleven förbereda till nästa lektion? 
• Hur ska eleven förbereda detta? 
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Bilaga 2 

Till föräldrar/målsmän för eleverna i Musik-/Kulturskolan 
 
Med detta brev vänder jag mig till Er med frågan om Ni samtycker till att jag videofilmar 1-2 
lektioner av Lärare X:s undervisning i violoncell där Era barn är deltagare. 
 
Jag är student vid Musikhögskolan i Malmö och går sista året på lärarutbildningen 
IE (instrumental- /ensemblepedagog). Mitt examensarbete handlar om hur lärare förmedlar 
sina instruktioner till eleverna. 
 
Under höstterminen 2010 skulle jag vilja filma 1-2 cellolektioner för att undersöka Lärare X:s 
metoder för undervisning. Fokus i analysen kommer därför att ligga på vad läraren gör och 
inte på elevens prestation. Efter avslutad lektion önskar jag också genomföra en kort intervju 
med eleven. I uppsatsen kommer jag att beskriva utdrag av lektionerna, samt transkriptioner 
av intervjun, och i dessa kommer jag att använda fingerade namn på de elever som varit med. 
 
Tanken med studien är att den skall tillföra ny kunskap, så att instrumental-undervisningen 
hela tiden utvecklas och förbättras. För att kunna genomföra dessa videoinspelningar och in-
tervjuer behöver jag föräldrars/vårdnadshavarens godkännande. Därför ber jag Er att skriva 
under detta papper och återlämna det så snart som möjligt till Lärare X. 
 
Tack för att Ni stöder detta forskningsprojekt! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Anna Socha 
 
Kontakta mig gärna via mail om Ni har frågor: 
sochaanna1@gmail.com 
 
 
 
Jag godkänner mitt barns deltagande i ovanstående studie 
 
 
Namn:___________________________________________ 
 
 
Datum:__________________________________________ 

 


