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Abstract 

The purpose of this research is to examine how drum students at folk high schools (folk-

högskolor) find the motivation to practice and their knowledge about how to practice. What 

impact do the drum teachers have on their motivation to practice and is methods for how to 

practice a part of the instructions they give? Structured interviews have been conducted with 

four drummers studying music in their second year at folk high schools in Sweden. 

The survey shows that the students purpose of practice is to develop their playing but the 

reasons to make progress differs between them. The students obtain valuable knowledge from 

their teachers about how to work with the material they are given during the lesson. The fact 

that the teacher explains the purpose of the material contributes to a higher level of motivation 

for the students. The practicing structure vary between the students and they have to take re-

sponsibility for their own practicing. 

Titel: Knowledge of correct practicing. Four drum students view of practicing and the ele-

ments that implicate the practice result 

Keywords: Practicing, motivation, drums, drum teacher, folk high schools, goal 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur trumelever som studerar på folkhögskolor finner 

motivation till att öva samt hur deras kunskaper om övning ser ut. Vilken inverkan har deras 

trumlärare på motivationen att vilja öva och tar lärarna upp undervisning i övning i sin under-

visning? Strukturerade intervjuer har genomförts med fyra musikstuderande trummisar som 

går andra året på folkhögskolor i Sverige. 

Studien visar att informanternas syfte med att öva är att utvecklas och bli bättre på sitt in-

strument, de har dock olika avsikter med att utvecklas. Informanterna får god kunskap av sina 

lärare i hur de ska jobba med det material som läraren ger ut på lektionstid. Att läraren tydligt 

förklarar syftet med materialet bidrar till en ökad studiemotivation hos eleverna. Övnings-

strukturen ser olika ut mellan eleverna och de får själva ta ansvar för sitt eget övande.   

Sökord: Övning, motivation, trummor, trumlärare, folkhögskola, mål 
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1. Inledning 
För ungefär femton år sedan började jag ta lektioner i trumset på Kulturskolan i Lund. Under 

årens lopp fram till idag har jag haft ett antal olika trumlärare, alla med sina egna metoder och 

egna undervisningsmaterial som de ansett har varit väsentliga för elevens utveckling. Då jag 

själv utbildar mig till instrumentallärare i trumset på Musikhögskolan i Malmö har jag under 

min utbildningstid funderat på och diskuterat med andra trummisar på skolan om hur lek-

tionsupplägg och lektionsinnehållet i enskild undervisning i trumset kan se ut. En av de trum-

lärare jag haft under min tid som student på musikhögskolan berättade en gång för mig att han 

tyckte att många trumlärare är bra på att dela ut material på lektionerna, men dåliga på att 

förklara för eleven hur han eller hon ska öva på det. När jag hörde detta tänkte jag tillbaka på 

mina år som trumelev. Jag kom fram till att många av de trumlärare jag haft har varit duktiga 

musiker och de har gett mig mycket övningsmaterial på lektionerna men de har inte lagt så 

stor vikt i att faktiskt ge mig metoder och tillvägagångssätt i hur jag på ett bra och effektivt 

sätt ska lära in övningarna mellan lektionstillfällena när läraren inte funnits tillgänglig.  

Läraren som fick mig att börja tänka tillbaka på mina gamla lärares undervisningsmetoder 

har på sina lektioner gett mig få och relativt enkla övningar men lagt mycket tid på att förklara 

hur jag ska öva mellan lektionerna och vad jag ska tänka på när jag övar. Jag kunde hitta en 

likhet med metoden han använde med när jag en gång gick till en sjukgymnast. Sjukgymnas-

ten gav mig övningar för att stärka ryggen. Övningarna i sig var väldigt enkla och största de-

len av besökstiden gick åt till att hon förklarade hur jag skulle öva för att få ut det mesta av 

övningen när jag tränar hemma. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2. Syfte och forskningsfrågor 
I denna studie har personer som studerar på folkhögskolor med musikinriktning blivit inter-

vjuade. På folkhögskolor med musikinriktning får elever en möjlighet att ägna mycket tid till 

att både öva och musicera med med sina studiekamrater. För att kunna utnyttja tiden på bästa 

sätt är det viktigt för eleverna att veta hur de ska gå till väga. Dels för att kunna utvecklas på 

sitt instrument men även för att hålla motivationen och spelglädjen vid liv. Studien har ge-

nomförts utifrån fyra forskningsfrågor: Hur ser studenterna på övning och vad påverkar deras 

motivation till att utvecklas och bli bättre trummisar? Vad har eleverna för övningskunskaper? 

Vad bidrar trumläraren med för att påverka studenternas motivation och kunskap om övning? 

Finns det skillnader i metoder för övning mellan de som går jazz- respektive rock-/afro-

inriktning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel kommer jag beskriva vad som definieras som övning och vad övning har för 

syfte. Vidare beskrivs vad andra forskare har sagt om olika typer av inlärningsformer och 

aspekter som kan påverka övningsresultatet samt vad det innebär att bli sin egen lärare. Sedan 

beskrivs målinriktad övning och hur ett övningsschema kan användas i övningssammanhang. 

Till sist beskrivs vad som menas med inre och yttre motivation. 

3.1 En definition av övning 

Övning på ett musikinstrument är något som utövas av både nybörjaren som den erfarna mu-

sikern. Definitionen av övning ser dock olika ut från person till person, det beror på vem man 

frågar. Syftet med övning är enligt Lif (1998) att utveckla tekniska färdigheter till en nivå som 

möjliggör att framföra en god tolkning av ett musikstycke. Jörgensen (2011) menar att något 

som är gemensamt för dem som övar är att övningen ofta sker utan lärarens medverkan. I Na-

tionalencyklopedin (2013) står det att övning är ”metodiska försök att förbättra någon färdig-

het genom särskilt anpassade (upprepade) aktiviteter” (Övning, u å).  

3.2 Sekventiellt och holistiskt lärande 

Boström (1998) skriver att alla individer har sitt eget unika sätt att lära sig på. Vid inlärning 

av nytt och svårt material måste människans hjärna först behandla informationen. Hon skriver 

om två inlärningsformer; sekventiellt lärande och holistiskt lärande. Det finns de som före-

drar att steg för steg få information presenterad för sig, så kallat sekventiellt lärande, vilket 

innebär att detaljerna presenteras först för att eleven allteftersom ska kunna förstå helheten. På 

vägen ges sedan mindre uppgifter för att helheten ska bli klarare. Inlärningen sker genom att 

ta en sak i taget. Elever som föredrar sekventiellt lärande arbetar helst ensamma och lärarens 

personliga erfarenheter till informationen är oftast ointressanta.  

Vid holistiskt lärande vill eleven först få helheten presenterad för sig för att därefter gå in 

på detaljerna. Läraren kan fånga elevens intresse för den nya informationen genom att berätta 

historier och anekdoter och eleven vill gärna bli känslomässigt berörd av ämnet. Eleven vill 

ha en vettig förklaring till varför han eller hon ska lära sig det nya materialet. Det finns inte 

något rätt eller fel sätt att behandla ny information menar Boström (1998), varje elev har sitt 
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eget sätt som funkar bra för just en själv. Hon skriver även att cirka 30% av alla människor 

har förmågan att växla mellan de två inlärningssätten. Eleven anpassar då bearbetningen av 

informationen efter lärarens utlärningsmetod och efter lärandesituation.  

Som i ovanstående stycke menar även Lif (1998) att det inte finns en rätt metod för hur 

elever ska bearbeta och öva på nytt material. Varje elev har egna metoder för vad som funkar 

bäst i en inlärningssituation. 

3.3 Medvetet och automatiserat tänkande 

Det finns ett antal lärare och pedagoger som tar upp vikten av medvetenhet vid inlärning och 

övning, såväl i undervisningssituationen som utanför samt vilka konsekvenser det kan få för 

elevens utveckling. Boström (1998) skriver att vi människor tänker omkring 50 000 tankar per 

dag, varav 95 % av tankarna är automatiserade. De automatiserade tankarna är många gånger 

en nödvändighet för oss. Om vi en gång har lärt oss att köra en bil har vi lärt oss att gasa, 

bromsa och koppla. Boström menar att dessa handlingar är automatiserade och säger: ”vi be-

höver inte medvetet tänka för att köra hemifrån till affären” (s. 48). En sådan handling är en 

positiv automatiserad handling. Hon skriver att vi även tänker negativt automatiserade tankar 

där vi faller in i gamla mönster utan att medvetet reflektera över varför vi gör det. Utifrån 

sådana tankar kan en negativt automatiserad handling vara att vi blir upprörda och arga vid 

samma speciella tillfälle. En sådan handling gör vi tills vi medvetet bryter det gamla mönstret.     

Varje gång vi gör något, vad det än är, kommer det enligt Schenck (2000) vara lättare att 

göra samma sak nästa gång vi gör det, detta sker vare sig om vi går in för att träna på något 

eller inte. Genom att upprepa ett moment eller en rörelse flera gånger tränas kroppen i att ut-

föra det per automatik. Han skriver att om vi omedvetet upprepar ett oönskat rörelsemönster 

betyder det således att vi blir bättre på det. När vi övar på ett instrument strävar vi efter att 

kunna spela ett rörelsemönster eller sjunga en melodi utan att behöva tänka på varje rörelse 

eller ton vi spelar. Om vi övar utan att tänka på vad vi övar på riskerar vi att lära in oönskade 

mönster. Dessa mönster går inte bara att radera ur minnet om vi upptäcker att det har blivit fel 

mönster, utan kräver då att vi lägger ner ny övningstid på att vänja om kroppen vid något nytt. 

Schenck (2000) skriver: ”Allt vi gör, både önskade och oönskade rörelser, både medvetna och 

omedvetna, förstärks genom upprepning” (s. 171). Genom medveten träning kan vi välja att 

inte förstärka oönskade rörelser utan istället förstärka det önskade rörelsemönstret. Schenck 

menar dock att vi inte får blir rädda för att göra misstag när vi övar. Att göra misstag är ett sätt 
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att finna nya idéer och upptäcka nya lösningar i musicerandet. Vi måste dock vara medvetna 

om åt vilket riktning vi vill gå när vi övar in något. 

Det finns de som litar på att mängden tid och repetition är det som ger en utveckling och 

ett gott övningsresultat, skriver Lif (1998), men om eleven som övar inte är medveten ifall 

han eller hon lär in ett rörelsemönster på rätt eller fel sätt riskerar han eller hon att lagra och 

automatisera fel rörelsemönster i hjärnan.  

3.4 Att bli sin egen lärare 

Grunden för effektivt lärande ligger i att elever måste lära sig att bedöma och reflektera över 

sitt eget lärande, menar Boström (1998). Hon skriver att eleverna själv måste känna till vilket 

sätt de lär sig bäst på och att: ”de måste lära sig att lära” (s. 11). Genom att lära eleverna om 

inlärningsprocesser får de lättare att lyckas med sina studier vilket ökar dess självkänsla.  

Jörgensen (2011) beskriver övning som en process där eleven måste planera sin övning för 

att sedan utföra den och därefter utvärdera hur det gick. Denna process ska återkomma vid 

varje övningspass, likt en spiral. Eleven måste ta ett eget ansvar för att öva aktivt och vara 

observant på vad som händer för att kunna reflektera, korrigera och sedan gå vidare. Han me-

nar att om en begåvad elev inte lärt sig att öva på rätt sätt kan en mindre begåvad elev som 

fått handledning i övning uppnå en högre nivå snabbare än den mer begåvade eleven. Jörgen-

sen tar upp en fiolpedagog som heter Ivan Galamian i sin studie. Galamian menar att övning 

utan lärarens medverkan är en situation där eleven själv måste övervaka och ge sig själv in-

struktioner och uppgifter. 

I en amerikansk studie av Nancy H. Barry och Victoria McArthur som Jörgensen (2011) 

tagit del av fick ett stort antal instrumentallärare frågan om de gav sina elever undervisning 

eller råd på lektionerna om hur de skulle öva. Studien visade att 84% av lärarna svarade att de 

alltid eller nästan alltid gjorde det. Med inspiration från Barry och McArthurs studie genom-

förde Jörgensen en egen studie där han tre år i rad frågade studenter som börjat läsa vid Nor-

ges musikhögskolor om någon av deras tidigare lärare hade undervisat i hur de skulle öva. Det 

visade sig att 40% av de tillfrågade hade fått lite undervisning eller ingen undervisning alls i 

hur de skulle öva. Han menar dock att elever och lärare kan ha olika uppfattning om under-

visningsinnehållet. Det kan vara så att läraren har tagit upp ämnet men att eleven inte uppfat-

tat det. Jörgensen betonar därför viken av god kommunikation mellan lärare och elev. Under 
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en lektion ger en lärare sin elev mycket information om olika saker, menar han. Övningsråden 

kan då vara inbakade i helhetsinformationen och vara svåra att uppfatta.  

Ett mål med instrumentalundervisning menar Jörgensen (2011) är att utveckla eleven till 

att bli sin egen lärare när den övar. För att eleven ska kunna undervisa sig själv måste eleven 

få handledning i hur han eller hon ska göra. Han skriver om två viktiga faktorer som är avgö-

rande för kvalitén på övandet. Dels hur bra läraren är på att förklara hur övandet ska gå till 

och att läraren tar reda på hur eleven faktiskt övar hemma. Den andra faktorn är vad eleven 

kommer få ut av materialet han eller hon får och varför han eller hon ska motivera sig till att 

faktiskt öva på det. Jörgensen skriver att läraren måste vara uppmärksam på hur eleven tänker 

och huruvida eleven har uppfattat informationen som getts på rätt sätt. När läraren har tilldelat 

eleven en läxa är det också viktigt att eleven får förklara för läraren hur han eller hon har övat 

på läxan, läraren ska inte bara se på själva resultatet. Detta för att kunna utveckla elevens till-

vägagångsätt vid övning så eleven får ut det mesta av övningen. Jörgensen tar upp vikten av 

att eleven får veta målet med övningen och skriver: ”Det räcker inte med att säga öva på sidan 

2 […] till nästa gång utan att det är knutet till konkreta förväntningar om vad som ska uppnås 

och hur det ska uppnås” (Jörgensen 2011, s. 28).   

3.5 Faktorer som påverkar övningsresultatet  

Det som påverkar övningsresultatet är enligt Lif (1998) bland annat hur koncentrerade och 

uppmärksamma vi är i övningssituationen. Långa övningspass behöver inte alltid vara källan 

till ett bra slutresultat. Han menar att en lugn och metodisk arbetsgång är viktig för att nå ett 

gott slutresultat vid inlärning av nya övningar. Kroppen hinner då uppfatta och registrera 

kroppens rörelser. När kroppens rörelser känns naturliga kan man öka tempot. Enligt Lif bör 

ett övningspass inte innehålla många nya och svåra moment, detta för att undvika att lära in 

övningar ytligt, som bara får fäste i stunden och inte får fäste i muskelminnet. Övningsresulta-

tet påverkas visserligen av hur lång tid vi övar och av övningens innehåll men även i vilken 

grad övningen påverkar oss psykiskt. Vid koncentrerad inlärning av svårare moment an-

strängs hjärnan och den gör av med stora mängder energi. Lif (1998) tar upp en studie från 

University of California i USA som exempel. Studien visar att aktiviteten i hjärnan ökar kraf-

tigt när vi försöker lösa nya problem. När problemet luckras upp mer och mer minskar aktivi-

teten i hjärnan och så även energiförbrukningen. Lif beskriver två former av trötthet; den fy-

siska tröttheten, som innebär muskulär trötthet och den psykiska tröttheten. Den psykiska 
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tröttheten uppstår dels vid problemlösning men även när en uppgift upplevs som meningslös 

eller oändlig. Han skriver att hjärnan gör av med energi i kroppens muskler vid koncentration 

och psykisk tankelösning, även när vi sitter still. För att inte drabbas av fysisk och psykisk 

trötthet gäller det att inte öva på för mycket under lång tid utan att istället öva i kortare sessio-

ner med korta pauser emellan. Lif skriver att: ”[…] om vi vet exakt vad vi ska öva på och hur 

vi ska öva, kan tio minuter ge bättre resultat än en timme” (Lif 1998, s. 25). Korta koncentre-

rade övningspass kombinerat med korta pauser ger således bättre och snabbare resultat än 

långa övningspass med långa pauser.   

3.6 Målet med övningen 

Oavsett vilken nivå man ligger på har alla målet att bli bättre. Om det finns ett mål med övan-

det är det lättare att öva än om det inte finns ett mål (Jörgensen, 2011). Jörgensen skriver: 

”Om man sätter upp ett mål är chansen större att man lägger extra energi på det, och man kan 

lättare ta motgångar” (s. 39). Vissa mål kan vara mer kortsiktiga medan andra är mer långsik-

tiga. Om eleven har svårt för att koncentrera sig och hitta motivation till att öva kan det under-

lätta att jobba med kortsiktiga mål där eleven kan se ett snabbare resultat. För att uppnå ett 

mer långsiktigt mål kan det underlätta med att få en förklaring för vilka delmål eleven måste 

genomgå för att nå det långsiktiga målet.  

3.7 Övningstid och scheman 

Att följa ett övningsschema kan enligt Lif (1998) vara en hjälp för att strukturera upp övning-

en. Han skriver: ”Om det är svårt att komma in i övningsrytmen, kan ett övningsschema vara 

till god hjälp” (s. 19). Ett övningsschema kan se ut på olika sätt beroende på hur elevens öv-

ningssituation och övningsmöjligheter ser ut, menar Lif. Ett sätt kan vara att läraren utformar 

ett schema åt eleven baserat på dennes erfarenhet av hur lång tid ett moment tar att lära in. Ett 

annat sätta kan vara att eleven själv får fylla i vilka dagar han eller hon har övat och hur länge 

eleven övat vid varje tillfälle. Eleven kan också skriva endast vilka dagar under veckan han 

eller hon har hunnit öva. Lif säger att schemat bör vara konstruerat så att övningstiden delas 

upp jämt över veckans dagar och att längden på övningspasset ska bestämmas på förhand och 

följas konsekvent. Planerar eleven att sitta allt för lång tid riskerar den planerade tiden att inte 

fullföljas. Han menar även att schemat ska innefatta vilopauser och ta hänsyn till den tid som 
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faktiskt finns att disponera. När sluttiden för passet har nåtts ska eleven sluta öva, även om 

han eller hon har ambitionen uppe och vill fortsätta. Detta för att vänja sig in i rutinerna.  

3.8 Yttre och inre motivation 

Begreppet motivation använder vi ofta för att beskriva orsaken till att vi handlar och agerar på 

ett visst sätt. Det kan vara för att vi vill uppnå något med handlingen vi gör eller visa att vi 

besitter en viss egenskap (Ismen, 2006). Motivation beskrivs av Lundgren & Lökholm (2006) 

som en komplex process som tar oss genom både lustfyllda och knepiga situationer. Motiva-

tionen finns i olika former och kan omformas och anpassas för att vi ska kunna klara av olika 

situationer i livet. Motivation brukar delas upp i två processer; den yttre och den inre. Den 

yttre motivationen kan påverkas av ett gott råd från någon, en belöning för ett utfört arbete 

eller ibland även av hot. Lundgren & Lökholm (2006) skriver: ”Med yttre motivation menas 

det tryck utifrån som kan påverka våra inre processer” (s. 46). Trycket kan bestå av betyg i 

skolsammanhang eller lönen på arbetsplatsen. Ju bättre en elev presterar i skolan desto högre 

betyg får den. Samma sak gäller på en arbetsplats, gör du ett bra jobb är chansen större att du 

får bättre betalt men om du däremot gör ett dåligt jobb så får du kanske inte jobba kvar. Dessa 

”tryck” från skolan och arbetsgivaren motiverar dig till att prestera. Den inre motivationen 

hämtar vi från att göra något som vi tycker om eller tycker är roligt. Det kan vara att läsa en 

bra bok eller se en bra film. Barns prestationer kan enligt Lundgren och Lökholm påverkas 

genom att föräldrarna lockar med en belöning. Om ett barn tycker det är kul att göra matteläx-

an en stund är det barnets inre motivation som styr vilja men om föräldrarna vill att barnet ska 

sitta längre med matteläxan, så kan de locka barnet med godis och då är det den yttre motiva-

tionen som påverkar barnet att sitta länge. På så sätt höjs motivationen ytterligare. Problemet 

blir då att barnet lär sig att det kan kräva godis för att han eller hon ska sitta längre med läxan 

i fortsättningen. Lundgren och Lökholm (2006) skriver: ”Barnets inre motivation kan under 

denna process släckas ut, och kvar har vi endast den yttre motivationen” (s. 48).  

Enligt Jörgensen (2011) har barn olika sätt att se på övning och att synen många gånger 

förändras med tiden, intresset växlar och att öva kan både kännas lustfyllt och frustrerande. 

Stöter eleven på för mycket motgångar i sin utveckling eller om eleven tycker undervisningen 

är tråkig riskerar han eller hon att sluta spela helt. Jörgensen menar att belöning är en metod 

som kan ändra beteendet och övningsmotivationen hos en elev. Han skriver: ”Det som läraren 

gör eller säger, och den effekten det har på elevens beteende, kan utlösa både den yttre och 
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inre motivationen” (s. 43). När läraren försöker uppmuntra och motivera eleven måste läraren 

framförallt fundera över vad eleven upplever som motiverande. 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs valet av metod som använts vid genomförandet av denna studie. Vida-

re beskrivs hur studien har gått till och vilka etiska regler som har tagits i beaktande vid ge-

nomförandet. Efter det presenteras informanterna och till sist kommer en beskrivning av hur 

intervjuerna har bearbetat för att komma fram till ett resultat.  

4.1 Metodval 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att människor samtalar med varandra för att lära känna nya 

människor och skaffa sig kunskap om andras erfarenheter och känslor. De skriver: ”En inter-

vju är ett samtal som har en struktur och ett syfte” (s. 19). Forskaren ställer frågor i en intervju 

för att ta reda på vad personen som intervjuas har för erfarenheter och berättelser och perso-

nen som intervjuas får med egna ord uttrycka sina åsikter.  

Bryman (2011) skriver att intervjuer förekommer i många olika former och han tar upp an-

ställningsintervjuer, teveintervjuer, polisförhör och feedback på arbetsplatsen som några ex-

empel. Gemensamt för de olika intervjuformerna är att information utväxlas mellan de olika 

parterna som deltar i intervjun. Den vanligast förekommande intervjuformen vid ”surveystu-

dier” är strukturerade intervjuer. Intervjuformen innebär att frågorna är fastställda i ett fråge-

schema före intervjuerna. Frågorna ska vara de samma vid varje intervju och ställs i samma 

ordning för att informanternas svar ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. Bryman 

skriver att målet för en strukturerad intervju är att få information om vilka åsikter och värde-

ringar informanten har inom ett specifikt område. Genom att ställa öppna frågor ges infor-

manterna en möjlighet att med egna ord och åsikter svara fritt på frågorna. Det medför att 

informanternas tankar inte leds i en viss riktning utan de har en möjlighet att tolka frågorna 

utifrån sina egna erfarenheter. 

Eftersom syftet med denna studie har varit att få studenters syn på övning har jag valt att 

använda mig av strukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Frågorna har ställts 

utifrån ett frågeschema. Genom att jag ställt öppna frågor har informanterna fått en möjlighet 

att formulera svaren utifrån sina egna erfarenheter och hur de själva tolkar och ser på olika 

situationer.  



 

11 

4.2 Genomförande 

Kriterierna för informanterna har varit att de ska spela trumset och studera sitt andra år på 

folkhögskola i Sverige, med musikinriktning. Detta för att de ska ha lärt känna sin lärare och 

fått erfarenhet av dess sätt att undervisa men också för att de har ett års erfarenhet av övning 

under sina studier på folkhögskolan. Jag har valt att intervjua studenter som har olika trumlä-

rare för att kunna se om och vad olika typer av undervisningsmetoder har för påverkan på 

elevernas sätt att öva och om undervisningsmetoderna skiljer sig mellan de olika lärarna. Två 

av informanterna i denna studie studerar musik med jazzinriktning och två med rock-/afro-

inriktning. På detta vis går det att jämföra om studenternas övningsstruktur och lärarnas sätt 

att undervisa skiljer sig på något sätt beroende på genreinriktning. 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att informanten som blir intervjuad måste känna sig 

trygg vid intervjusituationen. Informanten bör få reda på vem den som intervjuar är och vad 

syftet med intervjun är. Detta för att skapa en avslappnad stämning i intervjusituationen, vil-

ket bidrar till en större öppenhet från intervjudeltagaren.  

Intervjuerna till denna studie har genomförts på de folkhögskolor där respektive intervju-

deltagare/student gick vid tidpunkten för studiens genomförande. Detta har underlättat både 

för mig och för deltagarna då det har varit lättare att finna en tid för intervjutillfället utan att 

det har tagit för mycket tid från deltagarnas skolgång. Intervjuerna har skett antingen i ett öv-

ningsrum eller i deltagarens eget rum/lägenhet där vi har kunnat sitta ostörda. Före respektive 

intervju har jag berättat för informanterna om vem jag är och i vilket sammanhang innehållet 

från intervjun kommer att användas. Genom att informera om att jag själv är trummis och har 

gått på folkhögskola och informanterna är trummisar som just nu går på folkhögskola var det 

enkelt att skapa en bra och trygg relation vid intervjutillfällena. 

4.3 Etiska övervägningar 

Som forskare finns det fyra individskyddskrav att följa: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, (Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet innebär att deltagarna känner till att deltagandet i studien är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare ska deltagarna informeras om hur inter-

vjun kommer genomföras och i vilket syfte den insamlade data kommer användas.  
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Enligt samtyckeskravet har deltagaren rätt att bestämma längden på intervjun och att av-

bryta intervjun utan att det medför konsekvenser för deltagaren eller påtryckningar från inter-

vjuaren (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna har rätt till att helt själva bestämma över sin 

medverkan. Om deltagaren inte är myndig ska samtycke hämtas från föräldrarna. Deltagarna i 

denna studie har blivit informerade om deras rättigheter före intervjuernas början. Ingen av 

studenterna har varit omyndiga. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har rätt att vara anonyma och att studien inte 

på något sätt får presentera personuppgifter som innebär att utomstående kan identifiera del-

tagarna. Nyttjandekravet betyder att personuppgifter om enskilda individer inte får lånas ut 

eller säljas för bruk av icke-vetenskapliga eller kommersiella syften utan är avsedda endast för 

forskningssyfte. Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar även forskaren att låta deltagarna ta 

del av etiskt känsliga avsnitt och tolkningar i rapporten innan den publiceras.  

Före intervjuerna har studenterna blivit informerade om att de kommer vara anonyma i 

denna studie. Innan jag påbörjade mitt resultatkapitel har studenterna fått ta del av sin respek-

tive transkriberade intervju och visat samtycke över innehållet och hur de formulerat sig under 

intervjuerna. 

4.4 Informanterna 

Eftersom informanterna är anonyma i denna studie har jag valt att kalla dem J1, J2, R1 och 

R2. J står för Jazz och R står för Rock/Afro. Gemensamt för alla informanter är att de spelar 

trumset och går sitt andra år på folkhögskola i Sverige. Ingen av informanterna har samma 

trumlärare. 

J1 är en man och går en linje med jazzinriktning. 

J2 är en kvinna och går en linje med jazzinriktning.   

R1 är en man och går en linje med rock-/afro-inriktning. 

R2 är en man och går en linje med rock-/afro-inriktning. 

Av de trummisar som går andra året på de folkhögskolor som kontaktats inför denna studie 

har en trummis varit kvinna. Syftet med studien har inte varit att studera skillnader mellan 

manliga och kvinnliga trummisar, så i det avseendet har jag ingen särskild avsikt med att ha 

tre manliga informanter och en kvinnlig informant. Könet ska heller inte spela någon roll när 
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det kommer till vilket instrument en person utövar. Trummor är dock ett instrument där man-

liga utövare är överrepresenterade och i det avseendet känns det inte mer än rätt att lyfta fram 

kvinnliga utövare.  

4.5 Bearbetning av intervjuer 

Jag har valt att göra ljudinspelningar vid varje intervju. Ljudupptagning av intervjuerna har 

gjorts med en iPhone. Efter varje intervju har jag fört över ljudfilen till en dator. Vidare har 

jag transkriberat alla intervjuer i sin helhet och sedan mailat respektive transkription till varje 

deltagare och fått deras samtycke när det gäller innehållet. Jag valde sedan att skriva ut varje 

intervju och koda texterna var för sig, för att finna kategorier, som jag markerat med färgpen-

nor i olika färger för att skilja de olika kategorierna åt. Utifrån denna analys har jag sedan 

gjort en sammanställning som ligger till grund för resultatkapitlet.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjustudien. Kapitlet är indelat utifrån de kategori-

er som framkommit i de transkriberade intervjuerna. I slutet av kapitlet sammanfattar jag mitt 

resultat. 

5.1 Syfte och motivation till att öva trummor 

Ingen av informanterna såg någon skillnad mellan syfte och motivation när det gällde deras 

trumspel: Alla är eniga om att syftet till att de övar trummor är för att utvecklas och bli bra 

eller bättre på någonting i sitt trumspel och att bli bättre överlag på att spela trummor. Motiva-

tionen till att öva kommer när de finner begränsningar i spelet eller när de hör andra trummi-

sar och/eller musiker som de tycker spelar bra. R1 berättar att det kan dyka upp begränsning-

ar, både tekniska och i sätter han tänker när han spelar trummor i ett sammanhang med andra 

musiker. Det kan vara under ett rep eller på ett jam. När sådana begränsningar uppdagar sig 

vill han titta närmare och öva på det. R1 blir också motiverad av att se och höra andra trum-

misar. Han säger: ”Känner du till Keith Carlock? Hans signatur-fill liksom, har jag övat gans-

ka mycket på, för att jag tyckte det var jäkligt ball…”. Keith Carlocks signatur-fill är rent tek-

niskt svårt och R1 har sett det som en utmaning att lära sig fill in:et och känt en tillfredställel-

se av att klara av det.  

När J2 hör andra musiker, framförallt när hon tycker något i ljudbilden är bra, blir hon in-

spirerad och motiverad till att planka det hon hör. Hon blir inte särskilt motiverad av rent tek-

niskt svåra moment i andra musikers musicerande. Det är för sina medmusikanters skull som 

hon övar trummor, säger J2. Hon tycker själv inte att det är särskilt roligt att sitta och öva 

trummor ensam men hon vill bli bättre på trummor för att kunna spela med andra och spela på 

topp med andra så mycket hon bara kan. Det är också väldigt kul att bli tillfrågad om att få 

spela med folk och hon ser övningen som en plikt och berättar: 

Det är dem det handlar om. Det är lite ens plikt att öva för att få spela med andra känns det som. 
Övandet är som att plugga och att spela med andra är mer det man gör på fritiden liksom, så att 
man kan skilja lite på det. (J2) 

J1 berättar att om han känner att när han inte kan vissa saker måste han öva på det. Han ser 

det som ett mål som måste nås. Precis som R1 säger J1 att han kan upptäcka brister i sitt spel 
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när han spelar och jammar med andra musiker. Då känner han att han måste sätta sig och öva 

på det. Motivationen brukar komma av att han hittar nya vägar att gå i sitt trumspel som han 

inte har utforskat. Det kan handla om att vilja lösa en problematik i trumspelet. J1 säger: ”Det 

är kul att börja spela på någon ny övning för att det går snabbare att se resultat…”. Att se eller 

höra någon som gör något han tycker är bra bidrar också till viljan att sätta sig och öva. Ett 

annat syfte till att han öva trummor är för att det är roligt. Han säger: ”Det är ju viktigt att 

försöka ha roligt hela tiden typ”. Att få spela med andra musiker ser han också som ett syfte 

och om något är kul att öva på höjs motivationen till att öva på det, fast ibland måste han öva 

på vissa saker även om det inte är kul. J1 talar om ett ansvar:  

Nu har jag ett New Orleans-gig på fredag och då kommer jag spendera någon timme med att 
öva lite New Orleans. Dels för att det är kul men också för att jag behöver göra det. Jag har ett 
jobb liksom. Man behöver sköta sitt jobb, annars får man inte komma tillbaka. (J1) 

Han vill jobba med musik i framtiden och han vill bli kompetent på sitt instrument för att 

kunna prestera på en hög nivå när han jobbar.  

R2 säger att han alltid har haft ett mål, att kunna uttrycka sig genom musik. Det som driver 

honom till att öva är att få fram känslor i sitt trumspel och han känner ro i själen genom att bli 

bra på någonting. R2 är den enda av informanterna som specifikt tar upp sin lärare som ett 

exempel på vad som motiverar och inspirerar honom till att öva och R2 förklarar: ”Man ser ju 

att han är inne i musiken när han spelar/…/man ser ju verkligen att han menar vart enda slag”. 

Precis som J1 berättar R2 att om det är kul att öva på något så bidrar det också till motivation. 

Hans syfte till att öva trummor är för att uppnå målet att kunna försörja sig på att spela musik. 

5.2 Övningshinder 

Informanterna pekar på några gemensamma faktorer som de ser som hinder till att öva. Både 

J1 och J2 säger att tidsbrist är ett hinder. Rep med olika band och projekt är något som tar tid 

från övningen. För J2 har det varit mycket i skolan under den här terminen och hon har tackat 

ja till att spela i många projekt. Hon säger: ”Det har varit väldigt, väldigt kul att bli tillfrågad 

såhär men, det har tagit så otroligt mycket tid”. 

J1 säger att han repar mycket på dagarna och att det tar på energin. Att behöva gå upp två 

trappor för att komma till övningsrummet blir också ett hinder om han har brist på energi.  
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Han förklarar: 

Om jag inte har hjärnan med mig så har jag insett, nu det senaste året, att jag inte kan öva […] 
förra året övade jag utan att tänka, då blir det mer som ett träningspass […]Jag tror inte det är 
bra faktiskt. Man behöver se vad som händer och fatta vad som händer och känna efter vad som 
händer. Tid och energi skulle jag säga, det är väl absolut de det handlar om. (J1) 

Utöver energibrist och tidsbrist menar han att vardagliga saker, så som att laga mat, diska och 

tvätta är övningshinder.  

Det är flera saker som tar tid från övandet, berättar R2. Han nämner sin flickvän, att umgås 

med kompisar och att ta körkort som tidskrävande element. Självförtroendet kan också vara 

ett hinder. Han säger: ”Ibland känner jag mig så himla dålig, så man vill inte öva…”. Han 

säger att hans gehör har utvecklats och att han snabbt hör vad som är fel och vad han känner 

sig dålig på. Vid vissa övningstillfällen känner han att han blir sämre, medan det finns andra 

tillfällen då han känner sig bra. Det beror på dagsformen. 

R1 nämner sin självdisciplin som främsta hindret till att öva: ”Jag har nog aldrig egentligen 

lyckats få in en riktig övningsdisciplin tror jag…”. Det finns även många roliga saker att göra 

tillsammans med de som går på skolan som gör att övandet inte blir av. Precis som J1 och J2 

säger även R1 att rep och jam är saker som tar tid från övningen.  

För några av informanterna är teve- och datorspel något som tar tid från deras övande. J1 

berättar: 

Jag kommer hem för sent och så känner jag för att spela dator, inte för att gå och lägga mig. Inte 
mycket egentligen men jag kommer ofta hem vid tolv, ibland ett, och så kan man inte gå och 
lägga sig direkt när man kommer hem, så då spelar jag 40 minuter dator och så blir klockan två. 
(J1)   

Även R1 och R2 säger att de har lätt för att fastna framför ett teve- eller datorspel. R2 menar 

dock att han känner sig lite ångerfull när han spelar tevespel istället för att öva.  

5.3 Lärarens roll 

Lärarens roll och agerande har stor påverkan på informanternas vilja till att öva. J1, J2 och R2 

tycker att deras lärare är noga med att förklara syftet med övningarna och materialet de får på 

lektionstid. J1 berättar att hans lärare tycker att man ska veta varför man övar och vad övning-

arna är bra för, övandet ska inte ske bara för övandets skull. J1 menar att det påverkar hans 



 

17 

vilja till att öva och han tycker det är kul att få övningar som är lösningar på problem i  trum-

spelet.  

Till trumlektionerna brukar J2 ha med sig specifika saker gällande sitt trumspel som hon 

har frågor och funderingar över och läraren har alltid bra övningar att ge henne. Hon berättar 

att hennes lärare ofta har konstruerat övningarna själv, på ett sätt som läraren själv tycker är 

bra. Hon säger: ”…han känns väldigt genomtänkt”. Hon tycker det är kul och bra att läraren 

bryr sig om övningarna han ger henne och hon tolkar det som att läraren bryr sig om att ele-

verna ska få bra handledning i de funderingar de söker svar på. Hon märker alltid resultat när 

hon får en bra övning. Trots bra handledning från läraren så är det egna ansvaret över övandet 

något som både J1 och J2 tar upp. De blir inte tvingade till att öva. J2 berättar om sin lärare: 

Han säger ju inte, sitt så här länge med den här övningen varje dag. Han säger inte ens att jag 
behöver jobba med materialet jag får, han säger mer att jag kan prova det och om jag känner att 
det skulle kunna ge mig någonting så kan jag fortsätta med det. Det är väldigt mycket upp till 
mig själv att göra vad jag vill med de övningarna jag får. (J2) 

J1 förklarar att han får syftet med olika övningar förklarat för sig men att han inte alltid håller 

med om det läraren säger. Han tycker det är roligast att få en övning som är lösningen på ett 

problem eller att få material som tar upp något som han inte själv har tänkt på, vilket motive-

rar honom till att öva. J1:s lärare kan säga att han ska lära sig en teknisk kombination från ett 

övningspapper men att han inte ska fastna vid pappret utan våga leka mer med kombinationen 

och hitta egna vägar utifrån grunden. Ibland säger hans lärare väldigt konkret: ”Öva på det här 

sättet”. J1 menar dock att det i vissa lägen kan vara svårt för en lärare att uttala sig konkret 

gällande vissa övningar. Den senaste tiden har J1 jobbat med hur han ska utvecklas konstnär-

ligt, ett moment som kan vara abstrakt och i vissa lägen ganska flummigt. Det kan också vara 

svårt att hitta motivation till att sätta sig och öva på att utveckla det konstnärliga i sitt spel, 

även om läraren kommer med goda råd. 

J2:s lärare är lyhörd och kommer med mycket material. Läraren låter henne prova sig fram, 

om det är något hon fastnar för får hon behålla det men om hon inte känner att det är något 

givande så kan hon strunta i det. Hennes lärare kommer ofta med en grundövning och förkla-

rar att hon ska försöka se den ur många olika perspektiv och tänka på dynamik, frasering och 

få in flera olika parametrar i övningen. Hon blir alltid motiverad så fort det är en bra övning.  

 

 



 

18 

Hon berättar: 

Efter de lektionerna som jag känner att, detta kan ge mig något, brukar jag nästa alltid sitta med 
materialet direkt efter lektionen. Så fort jag känner att jag får en klockren övning vill jag ju så-
klart öva mycket på den. (J2) 

Hon säger att hon har varit med om före detta trumlärare som bara gett henne papper efter 

papper utan att ha fått förklarar för sig vad hon ska göra av det. Hon poängterar dock att vissa 

av hennes tidigare trumlärare har pratat om hur hon ska öva på materialet de gett henne, något 

som hon tycker är viktigt. Hon säger: ”Det kräver övning för att kunna öva/…/det är inte så 

lätt att göra det, effektivt och fokuserat”. Även J1 och R2 berättar att de har varit med om 

liknande situationer med tidigare trumlärare och R2 säger: 

Det är mer direktiv nu än vad det var på gymnasiet. Där hade man 40 minuters trumlektion och 
så fick man bara gå hem efter det. Läraren berättade ju ingenting om hur man ska öva på det lik-
som, eller hur länge. Man fick göra mycket själv på gymnasiet. (R2) 

Under gymnasiet förklarade J1:s lärare vad han skulle öva på men att han själv fick hitta på 

hur han skulle öva.  

Förutom att R2 blir inspirerad av sin trumlärares uttryck när läraren spelar trummor så 

tycker han att läraren är bra på att visa i vilka sammanhang övningarna kan användas och att 

visa olika kombinationer av övningarna som läraren kommer med. Hans lärare brukar prata 

mycket om känsla och visar energi och entusiasm när han pratar om och visar övningarna. R2 

säger: ”Jag blir ju alltid taggad efter en lektion…”. Han berättar även att läraren är bra på att 

hitta luckor i spelet som R2 bör fylla och att läraren kan ge direktiv.  

Till skillnad från J1, J2 och R2 så har R1 samma trumlärare på folkhögskolan som han 

hade på gymnasiet. R1 förklarar att han och läraren känner varandra väl sedan gymnasiet och 

läraren är väldig pedagogisk och förklarar syftet med övningarna på ett bra sätt. R1 menar 

dock att mycket ansvar ligger på honom själv, att bli intresserad av någonting och vilja öva på 

det. För tillfället har han ett relativt fritt upplägg med sin lärare, något som de har kommit 

överens om tillsammans. R1 säger: ”Han vet liksom vad jag, hur jag funkar...”. R1 tycker det 

är skönt att ha ett fritt upplägg och känner att det funkar bäst för honom. 

5.4 Övningsupplägg 

Informanternas övningspass kan se olika ut från gång till gång. Längden och innehållet varie-

rar. För att inte riskera att skada sig brukar J2 börja ett övningspass med att värma upp för att 
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få igång blodcirkulationen. Uppvärmningen sker oftast på virveltrumman. Ett sätt att värma 

upp kan vara att blandar enkel- och dubbelslag med kvintoler och septoler i olika styrka, be-

rättar J2. Under ett övningspass hinner hon med flera övningar. Hon försöker hålla igång flera 

övningar parallellt under en längre period av terminen istället för att öva på en övning under 

en kortare period och sedan gå till nästa. Under passet sitter hon med en övning tills hon kän-

ner sig färdig med den för att sedan ta fem minuters paus och gå vidare med nästa. Hon säger: 

”…tiden spelar inte så stor roll heller känner jag, så länge man är extremt fokuserad så ger det 

alltid någonting”. Längden på övningspassen varierar men de brukar vara mellan en halvtim-

me och två timmar långa. Hon påpekar dock att hon har tackat ja till att spela med många oli-

ka projekt på skolan den senaste terminen, vilket har resulterat i att hon inte hunnit sitta och 

öva så mycket på egen hand. 

För J1 kan ett övningspass se olika ut från gång till gång. Han är just nu inne i en period då 

han övar mycket bastrumma för att lära sig spela snabbare och starkare. Förutom att öva 

bastrumma ca 15 minuter vid varje övningstillfället följer han inga rutiner. J1 berättar att han 

vissa dagar vet precis vad han ska öva på när han går in i övningsrummet medan han ibland 

bara sätter sig och spelar.  

Precis som J2 så försöker J1 hinna med flera övningar under ett övningspass. Han brukar 

sitta mellan 40 minuter och en timme i sträck innan han tar paus, Han säger: ”…och så kan 

jag köra jättemånga olika övningar på en timme, helt oavbrutet, bara byta övning direkt”. Pau-

serna kan bli upp till en halvtimme långa. Ibland händer det att han öppnar fönster i övnings-

rummet och ställer sig upp i tre minuter och känner att han får samma energi av det som att 

pausa i en halvtimme.  

Övningspassen blir ganska spontana för R1:s del. Han brukar gå och öva när han är sugen 

på att lira. Väl i övningsrummet värmer han upp med teknikövningar som kan variera från 

gång till gång. Han beskriver en övning: ”…man kör en ’enkel-paradiddle’ och så flyttar man 

accenten en sextondel”. Sedan brukar han spela det han känner för. Fastnar han någonstans så 

repeterar han det till det sitter. Han säger: ”Vissa gånger kan jag bara sätta mig och lira… 

även om det kanske inte är strukturerad övning så blir det ändå övning på något sätt”. Det 

händer ibland att han spelar in sig själv under övningspassen. Sedan lyssnar han på det och 

fixar till det han inte är nöjd med. Längden på övningspassen varierar. Om han känner sig 

trött och vill ta lite luft eller gå på toa tar han en paus men det kan dröja mellan alltifrån en 

halvtimme till en och en halv timme innan det sker.  
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R2 säger att upplägget på övningspasset varierar lite. Målet är att stiga upp på morgnarna 

och värma upp mellan 40 minuter och en timme innan första lektionen börjar men han berättar 

att det inte blir så varje dag. Det beror mycket på hur pigg han är när han vaknar. Han berättar 

att han brukar öva teknik ett par gånger i veckan. Teknikövningarna gör han på virveltrum-

man och blandar under teknikövandet in koordinationsövningar som han själv kommer på. 

Om han spelar en låt på ensembleundervisningen med något specifikt komp brukar han öva på 

just det kompet. En rutin han har i slutet av varje pass är att jamma med sig själv och sätta det 

han övat på i ett sammanhang. Varje övning ger han mellan fem och tio minuter för att sedan 

gå vidare till nästa och göra samma sak. För R2 blir övningspassen aldrig längre än en timme 

och tjugo minuter innan han tar paus. 

5.5 Övningsschema  

Gemensamt för alla informanterna är att de någon gång använt sig av ett övningsschema men 

att ingen av dem följer ett strikt just nu. Första år på folkhögskolan övade några av dem mer 

strukturerat och följde antingen ett skrivet schema eller antecknade vad de hade gjort efter 

varje övningspass för att få en överblick över sin övning. J2 säger att hon följt ett övnings-

schema i perioder men att hon inte följer ett just nu. Schemat hon följde innehöll olika mo-

ment med uppvärmning och teknik i 20 minuter, melodisk koordination i 20 minuter, att spela 

till musik och plankning. Schemat utformade hon på egen hand. Hon berättar: ”Jag ska göra 

det, jag tänkte sätta mig nu under lovet och tänka ut precis hur jag vill ha det och börja följa 

ett strikt schema efter lovet. Jag har gjort det förr men inte precis just nu”.  

J1 följer inget schema just nu. Han har däremot vissa perioder då han lägger lite mer vikt 

på vissa specifika moment i trumspelet. Han tar bastrumman som ett exempel. Även muskel-

uppbyggnad har han valt att ha med vid varje övningspass under en längre period. Han säger: 

Förra året följde jag ett rätt strikt schema […] då var jag uppe vid fem och övade på mornarna i 
några veckor. Det var jäkligt puckat alltså, det finns ingen poäng i det asså, om man inte vaknar 
då naturligt. Förra året hade jag mer rutiner. Då var det en timme stick control och en halvtimme 
koordination varje dag. (J1) 

Genom att föra dagboksanteckningar under första året kände J1 sig duktig och mer strukture-

rad i sitt övande. När J1 har använt sig av ett schema har han liksom J2 utformat det på egen-

hand fast med inspiration från vad andra trummisar har sagt kan vara bra att ha med i ett öv-

ningsschema.  
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I perioder under R1:s första år på folkhögskolan följde han vissa rutiner. Han beskriver att 

han satte en tid på morgonen eller på kvällen när skoldagen var slut då han skulle gå och öva. 

När motivationen saknades fungerade dessa rutiner. Han hade dock inget schema över inne-

hållet i övningspasset. R1 säger: ”Nu övar jag när jag får tid till det…”.  Vid tillfälle har pratat 

om övningsschema tillsammans med sin lärare men då har det mest varit på eget initiativ.  

Liksom de andra informanterna följer R2 just nu inget schema över sin övning. Övningsin-

nehållet beror på dagsformen. Han brukar känna efter vad han känner sig dålig på när han 

sätter sig vid trummorna och utifrån det göra ett schema för just det övningspasset. R1:s säger 

att tålamodet är något som drar honom från att använda ett schema. Han berättar: 

Om man har samma övningsschema så täcker man inte det här större delen av sitt spelande men 
om jag bygger upp ett för varje dag, då känner jag att, nu fixar jag det, och nu fixar jag det och 
då känns det som att det blir bredare på något sätt. (R1) 

Han säger dock att han flera gånger har funderat på att börja använda ett övningsschema. 

5.6 Sammanfattning 

Resultatet visar att informanterna övar för att bli bättre på att spela trummor. Tre av informan-

terna säger att deras mål med att öva trummor är att få spela så mycket som möjligt och de vill 

jobba med musik i framtiden. Inspirationen och motivationen hittar de framför allt bland 

andra musiker men också hos sina lärare. De upplever att deras trumlärare är bra pedagoger 

som förklarar syftet med övningarna de delar ut. Detta gör informanterna blir motiverade och 

sugna på att öva. De huvudsakliga orsakerna som hindrar dem från att öva är brist på tid, mo-

tivation och ett visst mått av dålig självkänsla. Teve- och datorspel är också en sysselsättning 

som tar tid från övandet. Ingen av informanterna följer ett övningsschema för tillfället men tre 

av dem har gjort det förr. Övningsupplägget ser olika från person till person och övningspas-

sen kan bli mellan 30 minuter och två timmar långa.  
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6. Resultatdiskussion 
I detta kapitel sätter jag resultatet i perspektiv mot den teoretiska bakgrunden i kapitel 3 och 

diskuterar detta utifrån de tolkningar jag har gjort, för att finna svar på mina forskningsfrågor. 

I slutet av kapitlet summeras tankarna från resultatdiskussionen och jag ger min syn på hur 

studien kan hjälpa mig i mitt sätt att undervisa i min framtida yrkesroll som trumlärare. Till 

sist ges förslag på vidare forskning kring ämnet.  

6.1 Syfte och motivation 

Alla informanter beskriver att syftet till att de övar trummor är för att utvecklas och bli bättre 

på sitt instrument. Både Lif (1998) och Jörgensen (2011) menar också att syftet till att öva är 

för att utvecklas och bli bättre på sitt instrument. Går man sedan in lite djupare i frågan visar 

det sig att informanternas avsikter med att utvecklas skiljer sig. J1 beskriver situationer då han 

finner tekniska begränsningar som måste redas ut. Dessa begränsningar blir ett hinder för hans 

utveckling och måste därför bearbetas. Hans mål är att i framtiden kunna jobba som musiker 

och han behöver således bli kompetent på sitt instrument, vilket frambringar motivation för att 

öva. R2 vill också jobba med musik i framtiden men han beskriver även en känsla av ro och 

en trygghet genom att bli bra på någonting som en källa till motivation. J2:s huvudsyfte med 

att bli en bättre trummis är för att få spela med andra musiker och att hon vill kunna prestera 

på topp. J2 menar att det är kul att bli tillfrågad om att få spela med andra musiker. När R1 

stöter på begränsningar i sitt spel vill han arbeta bort begränsningarna och han har en vilja att 

reda ut tekniska problem i sitt spel. Lundgren & Lökholm (2006) beskriver hur ett tryck ut-

ifrån, den yttre motivationen, kan bidra till viljan att jobba med något för att nå ett mål. I både 

J1, R2 och J2:s fall utgörs trycket utifrån av medmusikanterna. För att få spela professionellt 

med andra musiker gäller det att kunna prestera på en hög nivå. Den inre motivationen som 

Lundgren & Lökholm (2006) skriver om drivs av att informanterna själva tycker om att spela 

med andra musiker samt att det är kul att bli tillfrågad. Precis som Ismen (2006) säger så vill 

informanterna kunna visa att de besitter en viss egenskap som gör dem attraktiva på arbets-

marknaden.  

I R1:s fall är det den inre motivationen som är den stora drivkraften. Han beskriver en 

trummis som heter Keith Carlock som en förebild, vars komplexa spelstil och idéer R1 finner 

en glädje i att reda ut och lära sig. När R2 beskriver att han finner ro av att bli bra på trummor 
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är det också den inre motivationen som driver honom till att öva. Det är bara han själv som 

kan avgöra när han funnit ro. 

Informanterna anger vissa saker som tar tid från övandet. R2 säger att flickvännen och 

kompisar samt att ta körkort tar tid från övandet. R1, R2 och J1 säger att teve- och datorspel 

är aktiviteter som tar upp tid från övandet. Det kan vara så att målet med datorspelet inte är 

tänkt som ett framtida yrke utan snarare som en fritidsaktivitet och där av inte upplevs som 

lika tungt att ha en dålig dag vid som att ha en dålig dag vid trumsetet. R2 beskriver att han 

ibland känner sig dålig när han spelar trummor och det blir ett hinder till att sätta sig och öva. 

Jörgensen (2011) skriver att det kan vara bra att sätta upp kortsiktiga mål för övandet då de 

långsiktiga målen tar längre tid att nå. R2 har som långsiktigt mål att kunna försörja sig på att 

spela musik och om det egna spelet inte känns som att det håller måttet för detta långsiktiga 

mål kan detta vara nedslående. En anledningen till att teve- och datorspelandet tar upp för 

mycket tid från övningen kan ligga i att speltiden inte är strukturerad. Jag kommer diskutera 

struktur på övning senare i detta kapitel. 

6.2 Övningsupplägg 

Övningsupplägget ser lite olika ut hos informanterna. Det finns dock några likheter. Just nu 

har ingen av informanterna en strukturerad övning som de följer kontinuerligt. För J1 och J2 

handlar det framförallt om att många rep och uppspelningar tar mycket tid i anspråk. J1 säger 

att repen tar tid och energi och att han inte kan öva om hjärnan inte är med honom. Bristen på 

energi blir således ett hinder. Lif (1998) och Schenck (2000) menar att det är viktigt att elever 

är medvetna om vad de gör när de övar för att kunna öva in moment och rörelsemönster rätt. 

Om vi inte är medvetna över hur vi övar riskerar vi att öva in fel rörelsemönster. Enligt den 

amerikanska studie som Lif (1998) refererar till ökar aktiviteten i hjärnan kraftigt och vi blir 

psykiskt trötta när vi lär in ett nytt moment. Den psykiska tröttheten medför även fysisk trött-

het. Om informanterna är trötta på grund av rep bidrar i så fall ett övningspass inte till ökad 

utveckling. Risken blir kanske större att informanterna lär in någonting fel. Däremot kanske 

det vara stimulerande för vissa att sätta sig och spela av sig, likt att varva ner med långsam 

joggning efter en länge löprunda. 

Väl när informanterna sitter och övar varierar deras övningspass mellan 30 minuter och två 

timmar. J1 pausar ibland i 30 minuter och ibland i 3 minuter men han känner att båda ger 

samma effekt. R1 brukar ta paus om han behöver gå på toa eller när han känner sig trött. J2 
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känner att övningstiden inte spelar så stor roll så länge hon är extremt fokuserad på det hon 

gör. Precis som J2 säger menar Lif (1998) att övningsresultatet till stor del påverkas av hur 

koncentrerad en person är under ett övningspass. Det är inte säkert att den som sitter längst 

och övar uppnår det bästa resultatet i slutändan. För att inte riskera att tappa koncentrationen 

kan det vara viktigt att ta regelbundna pauser. Pauserna behöver inte vara mer än ett par minu-

ter långa. När vi tittar på vad J1 har sagt så kan 3 minuters paus vara lika givande som 30 mi-

nuters paus.  

Alla informanter gör många olika övningar under ett övningspass och några byter mellan 

övningarna utan att ta någon paus. Här menar Lif (1998) att ett övningspass inte bör innehålla 

många nya och svåra övningar då det riskerar att enbart ge en ytlig inlärning. När informan-

terna bearbetar många övningar under ett pass är alla övningar troligen inte nya utan de har 

redan lärt in grunderna i övningen. Många övningar är säkert svåra och där av finns det en 

anledning till att öva på dem, för att få bukt med svårigheterna. När grunden är lagd i en tek-

niskt svår övning är första målet uppnått för att kunna jobba vidare med den. Den som övar 

har då löst ett problem och där med uppnått ett mål. Att uppnå ett kortsiktigt mål kan enligt 

Jörgensen (2011) bidra till ett välbefinnande och motivation till att öva mer. Skulle ett öv-

ningspass innehålla många uppnådda mål borde det således styrka självkänslan och övnings-

motivationen. Genom att byta mellan olika övningar under ett övningspass medför kanske att 

eleverna flyttar fokus från ett moment till en annat vilket ger ny energi. Det är förmodligen 

ingen fara att öva på många olika moment under ett pass, så länge grunden i övningen är lagd 

och eleven kan bibehålla fokus. En kortare paus mellan övningarna kan dock ge ytterligare 

energi inför nästa övning.  

6.3 Övningsschema  

Något som framkommit i studien är att tre av informanterna har använt sig av något schema 

över dess övning, fast att de gör inte det för tillfället. Det framkommer också att både J1 och 

R1 använde sig av ett schema när de gick första året på folkhögskolan. Lif (1998) menar att 

ett övningsschema kan vara till hjälp för att strukturera upp övningen. J1 nämner att han kän-

de sig duktig när han förde anteckningar över sin övning medan R1 hade lättare för att sätta 

sig och öva när han följde vissa bestämda rutiner, likt ett schema. Detta visar på att ett öv-

ningsschema har hjälpt två av informanterna att hitta motivation och varit en metod som gjort 

att det känts lättare för dem att gå och öva. J2 säger att hon har använt sig av ett schema i pe-
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rioder. Hennes schema har då innehållit olika övningsmoment men hon påpekar att hon just 

nu inte har tid att flöja ett schema kontinuerligt. 

Till skillnad från övriga informanter anser R2 att ett schema inte bör täcka upp den större 

delen av spelandet. Han menar att det är bättre att göra ett schema för dagen istället. Här säger 

Lif (1998) att ett schema kan se ut på olika sätt men bör innehålla pauser och poängterar vik-

ten av att hålla sig till tidsramarna.  

Ett schema behöver kanske inte nödvändigtvis innehålla alla övningar som bör genomarbe-

tas. Schemat kan kanske snarare ses som en tidsplan för övningspasset. Genom att på förhand 

ha bestämt hur långt övningspasset ska vara går det att planera in andra aktiviteter före och 

efter det, utan att behöva känna att man går miste om något. Om det finns lite tid så kanske 

övningen får ta ett steg åt sidan ett tag, eller så går det att strukturera upp den lilla tid som 

finns. Jörgensen (2011) skriver att mål kan vara kortsiktiga eller mer långsiktiga och med ett 

uppsatt mål är chansen större att finna energi till att uppnå det. Ett övningsschema kan kanske 

vara en metod att sätta ett övnings-mål, i tid, och genomföra det. Ett mål behöver kanske inte 

bara handla om att utvecklas till en bättre trummis eller att klara en tekniskt svår övning. Må-

let kan handla om att ta sig igenom ett tidsbestämt övningspass, oavsett om det handlar om 10 

minuter eller två timmar och även om det bara handlar om 10 minuter kan man vara nöjd med 

att ha uppnått ett mål. 

6.4 Läraren 

Förutom att ha det långsiktiga målet att jobba som musiker i framtiden kan ses som en moti-

vation till att öva hämtar informanterna också motivation från andra håll. Alla informanter tar 

upp andra trummisar och musiker som inspirationskällor. Dessa musiker beskriver informan-

terna som intressanta och att de på ett eller annat sätt spelar på ett imponerande sätt. Förutom 

kända trummisar och musiker så räknar jag in deras lärare i denna kategori. Informanterna 

anser att deras trumlärare har en stor påverkan, dels som motivationsbyggare men även som 

pedagoger.  

Alla informanter menar att deras lärare förklarar syftet med materialet de ger ut, vilket på-

verkar informanternas vilja till att öva. De bli taggade på att öva när de får bra och roliga öv-

ningar som de känner att de kan ha nytta av. J2 känner att hennes motivation till att öva ligger 

i att hennes lärare oftast konstruerat övningarna själv vilket visar att hennes lärare bryr sig om 

materialet han ger. Jörgensen (2011) menar att det är viktigt att läraren är bra på att förklara 
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syftet med övningarna och tar reda på hur eleven övar hemma, samt att eleven vet vad han 

eller hon kommer få ut av att öva på materialet, detta för att eleven ska bli motiverad till att 

öva. Jag upplever att informanterna tycker att lärarna kan konkretisera övningar och anpassa 

dem så att övningarna passar den enskilda individen. Informanterna beskriver dock att de 

själva får ta ett stort ansvar för sitt övande och att lärarna ger bra övningar till sina elever och 

kan argumentera för valet av övningar. I och med goda grundförutsättningar kan läraren lägga 

mycket ansvar för övandet på eleverna. På så vis ges möjligheten för eleverna att ta övningen 

åt det håll de känner är rätt för just sig. Känner eleven att övningen inte tilltalar honom eller 

henne har läraren så pass god kompetens att läraren kan komma med en annan övning.  

J1, J2 och R1 beskriver en stor skillnad i hur tidigare trumlärare, innan folkhögskoletiden, 

arbetat. De beskriver en bild av en trumlärare som ger ut material men som inte förklarar syf-

tet eller tillvägagångssättet till hur de ska öva på det. I studien av Jörgensen (2011) visar det 

sig att 40% av eleverna som börjat på musikhögskolor i Norge hade fått lite eller ingen under-

visning i övning av tidigare lärare. Samtidigt visade den amerikanska studien av Nancy H. 

Barry och Victoria McArthur som Jörgensen (2011) skriver om att 84% av de tillfrågade lä-

rarna svarade att de gav undervisning och råd om övning på mer eller mindre varje lektion. 

Här menar Jörgensen (2011) dock att lärare ibland bakar in råden om övning tillsammans med 

annan information vilket kan medföra att eleven inte uppfattar råden. Förmodligen bidrar de 

flesta lärare inte med material utan att ha en anledning till det. Det kan dock vara så att många 

lärare inte är tillräckligt tydliga mot eleven med vad övningarna syftar till. Av J1 och R2:s 

beskrivning av hur situationen såg ut på gymnasiet medförde det att J1 och R2 inte kände att 

de blev motiverade till att öva under den tiden. Utifrån vad informanterna har sagt är det vik-

tigt att lärare är tydliga med syftet och inte tar för givet att eleven vet hur den ska gå tillväga 

när den är hemma och ska öva. J2 säger att hon har fått undervisning i övning av vissa trumlä-

rare innan hon började på folkhögskolan men att även hon av vissa lärare har fått papper efter 

papper och inte vetat vad hon ska göra med det. Då R1 har samma lärare på folkhögskolan 

som han hade på gymnasiet känner de varandra väl och R1 anser att hans lärare har varit och 

är väldigt pedagogisk och förklarar syftet med övningarna. 

6.5 Kunskap i övning 

Informanterna får god hjälp av sina lärare med hur de ska jobba med materialet mellan lektio-

nerna och lärarna tar fasta på vikten av att berätta syftet med övningarna de ger ut och ser till 
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varje individs bästa. I J2 och R1:s fall ger läraren ut material utifrån vad J2 och R1 själv kän-

ner att de behöver. Här menar Boström (1998) och Lif (1998) att varje individ har ett eget sätt 

att lära och varje elev har sin egen metod som funkar bäst vid inlärning. Genom att ha en öp-

pen syn till vilket material som passar respektive elev och att kunna se till individens bästa 

främjar elevens lärande. Boström (1998) menar också att elevers självkänsla ökar om de är 

medvetna om olika inlärningsprocesser. 

Det informanterna inte tar upp är om deras lärare ger information i hur övning faktiskt är 

både fysiskt och psykiskt krävande, som Lif (1998) skriver om. Informanternas övningspass 

är långa mellan pauserna och risken är då att de blir både fysiskt och psykiskt trötta. Detta kan 

medföra ineffektiv övning då det kan vara svårt att vara fokuserad under lång tid. Både J1 och 

J2 är dock medvetna om att det är viktigt att kunna vara fokuserad under övningspassen. 

När det kommer till att musicera med andra blir samspelet också en slags övning. J1 och 

R1 säger att det är i rep- och jam-situationerna som de upptäcker sina begränsningar. Där av 

blir musicerandet en oerhört viktig del i utvecklingen. De tränar då på att vara lyhörda mot 

sina medmusikanter och får sätta sina kunskaper på prov utanför övningsrummet. För J2:s del 

är det rep och uppspel som tar tiden från att öva. I en rep-situation kanske övandet blir att lära 

sig spela ett material eller en låt tillsammans med andra. Uppspelen blir således en övning i att 

spela inför publik.  

6.6 Slutsatser 

Alla informanter övar för att bli bättre på sitt instrument. För tre av informanterna var det 

långsiktiga målet att kunna spela så mycket det bara går och jobba med musik i framtiden. 

Detta mål var också en faktor som motiverade dem att öva. För några informanter var övning-

en också ett sätt att lösa tekniska problem som dykt upp i trumspelet vid spelsituationer med 

andra musiker eller som deras lärare presenterat på trumlektionerna. Ingen av informanterna 

hade ett strukturerat upplägg för sitt övande när studien genomfördes. Ingen av dem följde 

heller något övningsschema för tillfället. Detta berodde bland annat på tidsbrist där rep och 

musicerande med andra tog upp tiden och energi från att öva. För två av informanterna var det 

andra aktiviteter samt brist på motivation och självkänsla som hindrade övandet. Informanter-

na hade koll på hur de skulle öva men att skapa en struktur för övandet kunde fungera period-

vis beroende på hur mycket tid och energi som gick åt till att spela och repa med andra musi-

ker. 
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Informanterna får god handledning av sina lärare och lärarna är bra på att förklara syftet 

med de övningar de ger sina elever. Informanterna var också nöjda med lärarnas noggrannhet 

och intresse för att ge dem bra handledning. Informanterna får ta mycket eget ansvar mellan 

lektionerna, något som funkar i och med bra handledning av läraren vid lektionstillfällena. 

Det egna ansvaret gör också att lärarna inte leder sina elever åt ett visst håll utan eleverna får 

ha egna åsikter om material och övningarna som presenteras. Lärarens agerande var också 

något som bidrog till informanternas motivation att vilja öva.   

Något som informanterna inte får information om av lärarna är vad som händer både fy-

siskt och psykiskt när de övar. Bristen på motivation och självkänsla kan ligga i att de inte har 

utsatta mål för hur länge de ska sitta och öva. Att sätta ett mål för hur långt ett övningspass 

ska vara och hålla sig till den bestämda tidsramen kan vara ett sätt att finna det lättare att sätta 

sig och öva. Om eleverna håller sig till tidsramen har de uppnått sitt mål och kan känna sig 

nöjda, oavsett om processen känns sådär.  

Jag kunde inte se några större skillnader mellan rock-/afro- och jazzstudenterna. Jazzstu-

denterna var medvetna om vikten av att kunna öva fokuserat, något som rock/afro-studenterna 

inte tog upp. Oavsett genre-inriktning hade informanterna en enig syn på deras lärares under-

visningsmetoder och tillvägagång sätt. Lärarna var inspirationskällor för både jazz-

studenterna och rock-/afro-studenterna och bidrog till studenternas motivation till att öva. 

Skillnader jag kunde hitta låg framför allt på individnivå. Alla informanter hade olika rutiner 

och anledningar till varför deras övningssituation såg ut som den gjorde, vilket inte handlade 

om vilken genrer de valt att inriktade sig åt. 

6.7 Min roll som framtida trumlärare 

Denna studie har gjort mig medveten om lärarens påverkan på elevers vilja att öva. Jag har 

förstått vikten av att vara tydlig med att förklara syftet med de övningar som läraren ger ele-

ven och att ett papper med övningar inte fyller en lika stor funktion om läraren inte kan för-

klara varför just de övningarna är bra att öva på och kommer bidra till något användbart i 

längden. Jag har också förstått vikten av att sätta upp kortsiktiga mål så att eleven inte uppfat-

tar en uppgift som ett orimligt mål utan slut och på grund av det tappar motivationen.   

När jag börjar jobba som lärare kommer jag troligen inte börja med att undervisa på folk-

högskolenivå men som informanterna beskriver i denna studie så har de haft lärare före folk-

högskoletiden som inte varit tydliga med att förklara syftet med övningar de ger ut. Detta har i 
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sin tur resulterat i att informanterna då inte funnit motivation till att öva. Jag inser också vik-

ten med att vara tydlig med det jag säger på lektionerna och ta reda på om eleverna uppfattar 

informationen samt vet hur de ska jobba med materialet hemma.  

6.8 Vidare forskning 

Övning och motivation är två oerhört stora områden och de går att studera från olika syn-

vinklar. Övning är ett komplext område och en stor del av varje musikers praktik. Det finns 

många sätt att öva på och precis som i allt annat lärande så är det viktigt att hitta sin egen lär-

stil. Jag har hittat många likheter i informanters syn på övning och motivation samt hur deras 

lärare jobbar. De får god vägledning av sina lärare men kunskapen om övning går att finslipa 

ytterligare.  

Med denna studie hoppas jag kunna inspirera fler att forska inom området övning och un-

dervisning i övning. Ämnet går att se från olika vinklar. En möjlig fortsättning är att intervjua 

lärare och få deras syn på undervisning i övning. Jag valde att intervjua elever som går på 

folkhögskola. Hur ser lärare som undervisar på folkhögskolor på saken? Hur jobbar lärare på 

gymnasiet eller på kulturskolor med att undervisa sina elever i hur de ska öva? Hur ser elever 

som går gymnasiet eller på kulturskola på övning? Upplever de som börjar läsa på svenska 

musikhögskolor samma sak som de norska musikhögskolestudenterna? Vidare kunde man gå 

in mer på djupet i olika lärstilar, till exempel i en studie av elever som helst tillämpar sekven-

tiell eller holistisk inlärning och se hur detta påverkar övningspassens uppläggning och inlär-

ning i ett längre perspektiv.  
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