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Abstrakt	
Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för det mångfacetterade begreppet övning och mer 

specifikt till övning inom ett praktiskt kunskapsområde så som bildframställning. Detta under-

söks genom intervjuer med fyra personer som har erfarenhet av övning inom olika praktiska 

praktiker som konst, idrott, musik och finsnickeri. Genom konstnärligt gestaltande metoder 

undersöks informanternas övningsstrategier i ett bildframställande moment, nämligen av-

bildande porträttmåleri. Genomförandet av undersökningen har utformningen av att varva in-

tervju och praktisk bildframställning med autoetnografisk karaktär. 	

Analysen vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande men främst analyseras empirin uti-

från kunskapsfilosofiska resonemang. Utgångspunkten är i techne, den grekiska betäckningen 

på kunskapskategorin praktisk kunskap. I analysen synliggörs definitioner, drivkrafter och 

strategier/metoder för övning i förhållande till kunskapsfilosfiska begrepp och resonemang. 

Avslutningsvis analyseras vilken effekt dessa resonemang kring övning skulle kunna få i en 

skolkontext och då specifikt bildämnet. 	

Resultatet påvisar att övning är ett mångfacetterat begrepp med individuella tolkningsmöjlig-

heter men att fyra företeelser kan ses som centrala för övning i ett praktiskt kunskapsområde. 

Dessa fyra företeelser är görande, upprepande, variation och reflektion. 	

Denna uppsats är skriven i ett dubbelt perspektiv vilket innebär att den innefattar en skriftlig 

del och en del som är gestaltad. I gestaltningen synliggörs forskarens eget görande och reflek-

terande under de övningsperioder i avbildande porträttmåleri som ingick i undersökningen. 

Där synliggörs övningsprocessen och de reflektioner och den dialog som uppstår mellan fors-

karen och informanternas presenterade övningsstrategier. Gestaltningen ställdes ut och bestod 

av videomaterial presenterade i en trappstegsformad korridor där besökarna kunde gå igenom 

fyra övningsrum som alla representerade varsin informant. Gestaltningen finns dokumenterad 

och bifogad i en bilaga till denna uppsats. 	

!
Nyckelord	
Övning, Praktisk kunskap, Repetition, Bildframställning	

�2



Innehåll	

Abstrakt 2 ....................................................................................................

Nyckelord 2 ...............................................................................................

1 Inledning 4 .................................................................................................

1.1 Introduktion 4 ........................................................................................

1.2 Bakgrund  4 ...........................................................................................

1.4 Syfte 7 ................................................................................................

1.5 Frågeställning 7 ......................................................................................

2 Empiri 7 ....................................................................................................

3 Urval och avgränsning 7 .................................................................................

4 Metod 8 ....................................................................................................

4.1 Forskningsmetoder 8 ................................................................................

4.2 Genomförande  11 ..................................................................................

4.3 Analysmetod 12 ......................................................................................

5 Teori och tolkningsram 12 ...............................................................................

6 Tidigare forskning 15 .....................................................................................

7 Bearbetning och analys 17 ..............................................................................

7.1 Presentation av informanter  17 ..................................................................

7.2 Analysens utgångspunkt 18 ........................................................................

7.2.1 Definitioner av övning  18 ....................................................................

7.2.2 Drivkrafter och strategier/metoder för övning 20 ........................................

7.2.4 Övning i grundskolan och bildundervisningen 26 ..........................................

8 Tolkning och resultat 29 .................................................................................

8.1 Vilka definitioner av övning kommer till uttryck hos informanterna? 29 ...................

8.2 Vilka drivkrafter och strategier har de för att öva, och vilka strategier rekommende-
rar de mig i mitt praktiska övande i avbildande porträttmåleri? 29 .............................

8.4 Hur kan övning diskuteras i relation till bildundervisningen på grundskolan? 31 ..........

9 Slutdiskussion 32 ..........................................................................................

Källförteckning 35 ..........................................................................................

Tryckta källor 35 .........................................................................................

Otryckta källor 36 ........................................................................................

Bildförteckning 36 ..........................................................................................

Bilagor 36 ....................................................................................................

Bilaga 1 – Intervjufrågor 37 .............................................................................

Bilaga 2 – Gestaltning ”Övning i färdighet” 38......................................................

�3



1 Inledning	

1.1 Introduktion	
”Övning ger färdighet” är ett ordspråk som för många är bekant. Alltså, för att erövra en fär-

dighet, ett kunnande, så måste vi öva. Det jag i denna uppsats hoppas belysa är strategier för 

hur vi kan öva för att just erövra färdigheten, kunnandet. Samtidigt vill jag närma mig en sorts 

förståelse för vad övning kan vara och fundera kring vilken relation övning har till skolan och 

bildämnet.  
Begreppet övning och verbet att öva är något jag är övertygad att de flesta har hört förut och i 

flera olika sammanhang. Det är ord som vi upplever oss ha en gemensam förståelse för. När vi 

pratar om att öva så tar vi för givet att vi är överens om vad som ska göras. Jag har en upple-

velse av att om någon säger ”du kommer kunna, du måste bara öva lite mer” så ges sällan en 

vidare förklaring kring hur personen uppmaningen riktar sig till ska öva, det tas för givet att 

mottagaren redan vet det. Till viss del kanske vi har en gemensam förståelse för vad övning 

och att öva är, men en synonymsökning på synonymer.se ger mig 31 olika synonymer till or-

den. Det tyder på att orden ändå innefattar skilda förståelser och tolkningar. Kanske ska vi 

inte vara så säkra på att vi vet vad övning är ändå?  
Några av dessa synonymer till övning/öva är studera, skola, utbilda och lära sig, vilket är en 

anledningen till varför jag tycker övning är viktigt att belysa i ett pedagogiskt syfte. I en skol-

kontext möter elever ett krav på att öva även då de själva inte tycker det verkar särskilt loc-

kande. Min personliga ingång till att vilja undersöka detta är ett självupplevt motstånd till att 

öva. En identitet av att jag inte vill eller inte kan öva. 	

Specifikt inriktar sig denna uppsats på att belysa strategier och metoder för att öva sig i en 

praktisk färdighet. Detta då jag utbildar mig till lärare i två praktiskt estetiska ämnen; bild och 

slöjd. Denna uppsats har därför en bildpedagogisk inramning. I min undersökning har jag in-

tervjuat fyra personer med erfarenhet av fyra olika praktiska praktiker (konst, idrott, musik 

och finsnickeri) kring deras övande. Vad de övar, hur de övar, varför de övar och hur de gör 

för att öva om de inte har lust. Jag har sedan översatt metoderna de presenterar till en bild-

framställande praktik och testat deras övningsstrategier och metoder i ett eget övande i av-

bildande porträttmåleri. 	 	

1.2 Bakgrund 	
Den svenska skolan är en institution fylld av traditioner, normer, värderingar och politiska 

ramverk, precis som samhället i stort. Det finns alltså många fler faktorer än de lagstadgade 
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styrdokumenten som skolan, och därmed ämnen, förhåller sig till dagligen. Där finns bland 

annat traditioner som lever kvar från tidigare skolpolitiska dokument och synsätt på utbild-

ning och kunskap vilka ligger som en latent bakgrund till min undersökning. 	

Inom bildämnet specifikt finns en tradition av avbildning som har sin grund redan vid ämnets 

inträdande i skolundervisningen i början av 1800-talet. Ämnet teckning hade då som mål att 

utveckla elevernas avbildning och iakttagelseförmåga.  I Pia Bohlins magisteruppsats Att för1 -

stå poängen med det hela framgår i slutsatserna att denna tradition tydligt fortfarande syns 

inom bildundervisningen där tekniskt-mimetiska uppgifter dominerar. Bohlin presenterar fem 

olika orsaker till varför denna tradition dominerar bildämnet där en av dessa slutsatser är att 

avbildande uppgifter alltid funnits i bildpedagogiken.  Frida Lindberg har i sitt examensarbete 2

Är det viktigt att lära sig teckna? intervjuat bildlärare om deras ämneskonceptioner. I hennes 

material berättar de intervjuade lärarna om en förväntan hos eleverna av att lära sig teckna 

avbildande i bildämnet.  En förväntan som jag personligen också mött under mina VFU kur3 -

ser i min utbildning.  Detta arv, denna avbildande tradition, är något som kan diskuteras uti4 -

från dess vara eller icke vara inom bildämnet. Den diskussionen är dock inget jag kommer 

beröra i denna uppsats. Däremot ligger denna avbildande tradition som grund för mitt val att 

själv öva mig i avbildande porträttmåleri. Detta då jag som pedagog önskar ha en större kun-

skap i detta för att kunna möta de avbildande önskemål som kan komma från elever.  
 
Till bildämnets bakgrund hör också företeelsen som ibland kallas ”myten om geniet.” Det 

handlar i längden om konsthistoria och myten har sina rötter där. Skolämnet bild har genom 

tiden haft olika fokus. Ämnet har haft karaktär av yrkesutbildande, (vilket är det fokus som 

nämns ovan), smakfostrande och personlighetsutvecklande.  Det är i det sistnämnda du kan 5

hitta spår av geni-myten. Bohlin skriver. ”Modernismens konst och den non-figurativa bilden 

utgjorde en stor inspirationskälla i bildarbetet men det var från barnen själva, ur deras inre, 
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som bilderna skulle emanera.” Det är just i formuleringen ”ur deras inre” som det går att 

skönja tron om att en bildframställande förmåga finns inuti, latent vilande i barnet i väntan på 

att få komma till uttryck. Denna syn på bildframställande, där intresset för barns spontana bil-

der var stort, växte fram i samband med den psykologiska vetenskapens framväxt under 1900-

talet.   Denna myt om geniet, eller en inneboende talang, är också något som jag tycker mig se 6

rester av ute i bildsalarna än idag. Flera elever identifierar sig med tanken att de inte kan rita 

vilket jag då vill påstå beror på att eleven inte givits verktyg att öva sin förmåga medan eleven 

verkar tro att det är något en kan, eller inte kan, inget som går att öva upp.	

Till min bakgrund hör också en av mig gjord differentiering av att öva sig och att lära sig. 

Mitt särskiljande är att övning är en strategi för lärande. Att öva blir därför inte synonymt med 

att lära sig något men att övning oftast genererar någon form av lärdom ser jag däremot som 

vedertaget. Med detta sagt vill jag ändock belysa skolan som en lärande institution och där-

med också en övande institution. Inom skolan råder, vad jag har kommit att kalla, ett övnings-

tvång. Eleverna genomför dagligen övningar/uppgifter/läxor som syftar till att de skall lära sig 

något. Detta leder in på den bakgrund som har med skolhistoria att göra och den tradition som 

värdesätter teoretisk vetenskaplig kunskap högre än praktisk kunskap.  Skolan är en institu7 -

tion som vilar på en tradition av förmedlingspedagogik. En pedagogik vars företrädare ser 

kunskap som en given vetenskap färdig att förmedlas. Förmedlingspedagogik kan tolkas ha en 

kunskapssyn där kunskap förmedlas från läraren till eleven. Som motståndare till förmed-

lingspedagogiken finns den pedagogiska progressivismen som istället lägger tyngdpunkten 

vid att sätta igång processer av kunskap genom elevernas motivation och intresse.  Dess före8 -

trädare inspirerades bland annat av den pragmatiska pedagogen och filosofen John Dewey 

som det i sin tur refereras till i diskussioner om praktisk kunskap. Dewey och pragmatismens 

centrala kunskapssyn har sin utgångspunkt i att kunskap genereras genom praktiska verksam-

heter, i yrket eller i vardagliga sysslor.  På så vis vilar min studie på en pragmatisk pedago9 -

gisk kunskapssyn då övning är ett processrelaterat begrepp och något som sker inför lärande, i 

processen. En aktivitet inför lärande.        	
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1.4 Syfte	
Syftet med undersökning är att få ökad kunskap och förståelse kring fenomenet övande. Mer 

specifikt fokuserar studien på övning för att uppnå färdighetskunskaper i ett praktiskt kun-

skapsområde, exempelvis bildskapande, och hur sådana färdigheter kan övas. Att som lärare 

få kunskap om några olika strategier och drivkrafter till att öva är ytterligare ett syfte med 

denna uppsats. 	

1.5 Frågeställning	
Syftet uppnås med hjälp av följande frågeställningar:  

- Vilka definitioner av övning kommer till uttryck hos fyra informanter som har erfarenhet av 

olika praktiska färdighetskunskaper?  

- Vilka drivkrafter och strategier har de för att öva, och vilka strategier rekommenderar de mig 

i mitt praktiska övande i avbildande porträttmåleri?  

- Hur kan övning diskuteras i relation till bildundervisningen på grundskolan?	

2 Empiri	
Min empiri består huvudsakligen av fyra transkriberade intervjuer. För min konstnärligt fors-

kande del av undersökningen består empirin av foton, filmer och anteckningar som process-

dokumentation av min övningsprocess, där jag övat på avbildande porträttmåleri. Dessa syn-

liggörs främst i min gestaltade del av studien.	

3 Urval och avgränsning	
 

Informanter  

Jag har intervjuat en konstnär, en idrottare, en musiker och en finsnickare (i nämnd ordning). 

Dessa valdes då deras praktiker innefattar ett behov av att öva praktiska färdigheter, de blir 

därför så kallade nyckelpersoner.  Alla informanter fanns tillgängliga i min personliga um10 -

gängeskrets och gick med på en intervju vid förfrågan.  
Ingen av informanterna har en pedagogisk utbildning vilket var ett medvetet val. Jag har 

kopplat bort ett pedagogiskt och didaktiskt resonemang i intervjun för att koppla in det i ett 

senare skede genom teoridelen.  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Att jag valt informanter från skilda praktiker och inte enbart den bildframställande, kommer 

av en nyfikenhet på att se skillnader och likheter kring övning som fenomen inom just olika 

praktiker. Jag var också nyfiken på att se hur väl en annan praktiks övningsmetoder fungerar i 

en bildframställande kontext. Om jag valt informanter ur fyra bildframställande kontexter 

och/eller med pedagogisk utbildning hade resultatet sett annorlunda ut.	

Gestaltande övningsprocess  

I uppsatsen undersöker jag mitt eget övande. Det sker genom att inte fokusera på om jag lärt 

mig utan hur min övning sett ut i relation till mina informanters berättelser kring övning.  
Jag har valt tekniken måleri eftersom den omnämns i det centrala innehållet i ämnet bild re-

dan från årskurs ett.  Vidare har jag genom verksamhetsförlagd utbildning upplevt att måleri 11

med akryl ingår i en stark tradition inom bildämnet. Ytterligare en anledning till valet av ma-

terial och teknik är att måleri med akryl är ett område där jag själv kan utvecklas. Att jag valt 

att själv pröva informanternas strategier har sin grund i det autoetnografiska metodvalet jag 

gjort vilket presenteras under metod. Även här hade resultatet sett annorlunda ut om jag valt 

att låta någon/några andra testa de övningsstrategier informanterna presenterat.  	

4 Metod	

4.1 Forskningsmetoder	
I mitt undersökningsarbete använder och inspireras jag av främst två metodtraditioner. Här 

ska jag presentera dessa och förklara varför jag valt att använda mig av just dem för att besva-

ra mina forskningsfrågor.	

Konstnärlig forskning 
En stor del av min undersökning består i att jag med konstnärliga och gestaltande metoder  

prövar de strategier jag fått presenterade av informanterna. Genom ett konstutövande forskar 

jag vidare för att öka min kunskap och förståelse, vilket Henk Borgdorff menar är ett kriteri-

um för att konstnärsutövande ska gälla som forskning.  Jag har försökt ikläda mig informan12 -

ternas sätt att öva för att själv känna på hur väl deras strategier fungerar för mig samt för än-

damålet porträttmåleri. Processen har dessutom dokumenterats visuellt genom foto och film. 
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Konstnärlig forskning är en förhållandevis ung praktik som behöver ”tid för att utveckla en 

forskningskultur.”  Det resulterar i att det idag inte går att hitta en bestämd metod att följa 13

inom konstnärlig forskning. Istället förespråkas att varje konstform ska utveckla sina metoder 

baserat på aktuella arbetsmetoder.  Annette Arlander påstår att ”konstnärlig forskning är ett 14

forskningsfält och ett område för kunskapsproduktion, snarare än en speciell metodologi. 

Forskande konstnärer kan ty sig till olika metodologier, kvalitativa, kvantitativa eller koncep-

tuella, /…/.”  Jag kan hävda att mina konstnärliga och gestaltande metoder inspireras av 15

konstnärlig forskning, men min undersökning genomförs främst inom det utbildningsveten-

skapliga fältet. Arlander återkommer i sin text till att det är relevant att fråga sig huruvida 

konsten blir data att studera eller om konsten blir forskningsresultatet.  De gestaltande och 16

konstnärliga metoder jag använt i min undersökning blir data att analysera, men också ett vik-

tig visuellt resultat till forskningsarbetets gestaltade del där foton, filmer, anteckningar och 

målat material har en given plats. 	

Mina konstnärligt gestaltande metoder har sett ut på följande sätt: Efter varje intervju har jag, 

med informanternas givna tillåtelse, fotat informanterna. Detta då jag övat avbildande por-

trättmåleri genom att måla deras porträtt. Informanterna gavs möjlighet till ett konstnärligt 

ansvar över vilket utsnitt eller vinkel fotot skulle tas ifrån. Efter genomförd intervju har jag 

använt de metoder och strategier informanterna presenterat, och försökt praktisera dessa under 

mina övningsperioder. Processen har dokumenterats genom att filma och fota med web-kame-

ran i min dator. Under processen har jag också fört anteckningar i en processdagbok. Mäng-

den foton och filmer, samt den tid jag lagt ner på övning utifrån varje informant varierar, även 

om det varit relativt likvärdigt. 	

Att avbilda den informant vars övningsmetoder/strategier jag förhåller mig till var en möjlig-

het till att bidra med en ytterligare konstnärlig dimension till forskningen och potentiellt min 

slutgiltiga gestaltning. 

!
!
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Autoetnografi	

Typiskt för autoetnografi som forskningsmetod är att undersökningens empiri genereras ge-

nom forskarens studie av de egna erfarenheterna. Forskningen har en narrativ karaktär, det vill 

säga har ett berättande fokus. Autoetnografi är en metod som vill sudda ut dikotomierna ob-

jekt och subjekt. Forskningen utgår då till stor del från forskarens egna upplevelser. Detta ses 

inte som ett problem så länge forskarens erfarenheter framskrivs transparent och underbyggs 

av teorier och filosofiska resonemang.  Inom autoetnografi finns tre undergrupper, dessa är; 17

fullständig gruppmedlem, bekännande autoetnografi, och avhållsam autoetnografi. Jag inspi-

reras av den bekännande autoetnografin vilken ser forskaren som någon som påvisar vad som 

händer bakom kulisserna i studien.   Eftersom det är jag själv som prövar informanternas öv18 -

ningsstrategier i en porträttframställande kontext, blir mina upplevelser, tolkningar, förförstå-

elser, känslor med mera relevanta för studiens resultat. Frida Lindgren använder autoetnografi 

i sin undersökning. Hon beskriver vad Wolff-Michael Roth berättar om autoetnografi, hur det 

är en metod att förstå andra genom att först förstå sig själva. Som pedagog kan metoden vara 

ett sätt att få förståelse och känsla för sina elevers upplevelser.  I min studie ser jag att auto19 -

etnografi som metod kan stärka mitt valda teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspekti-

vet, vilket ser lärande som något som sker i samspel mellan människor och genom kommuni-

kation. Metoden med autoetnografiska anteckningar får stöd i något Vygotskij understrukit.	

/…/ att alla högre funktioner i ett barns utveckling uppkommer på två plan: först på det 
sociala planet och därefter på det inre planet (Vygotskij 1978) Enkelt uttryckt utvecklas 
tänkandet från samtal med andra till inre samtal eller från yttre till inre dialog. På så sätt 
är individens tänkande kommunikationsformer som individen har mött, tagit till sig och 
sedan använder som resurs i kommande situationer (Säljö 2000, s. 106).   	20

På så vis har mina erfarenheter och tankar en given plats i denna undersökning.  
!
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4.2 Genomförande  !
Intervjuer	

Jag har träffat fyra informanter med bakgrund i varsin praktik. Mellan intervjuerna, som ge-

nomfördes med en veckas mellanrum, har mitt praktiska övande, den gestaltande undersök-

ningen ägt rum. Varje intervju har ägt rum på överenskommen plats i dialog med informanten 

och utgått från samma nio intervjufrågor (se bilaga). Samtliga frågor behandlar informantens 

relation till övning och att öva sig inom en för informanten välbekant praktik. Jag har använt 

mig av personliga intervjuer med semistrukturerad karaktär. Det innebär att jag haft inter-

vjufrågor att luta mig mot men inte nödvändigtvis följt uppskriven ordning av dessa om till 

exempel ett svar från min informant lett vidare till en annan fråga än den som var på tur. 

Dessutom har utrymme getts för informanten att utveckla sina resonemang med hjälp av mig i 

stunden ställda underfrågor.  Intervjuerna har spelats in, och var och en har tagit ungefär 60 21

minuter. Varje intervju avslutades med följande frågor:	

• Jag vill öva mig i porträttmåleri och undrar om du vill hjälpa mig med hur jag ska öva.  
Hur tycker du att jag ska öva? Vad tycker du det är viktigast att jag tänker på? 	

• Kan vi tillsammans försöka summera de ingångar/tankar/strategier du nu gett mig i någon 

eller några övergripande meningar/ord som jag kan skriva ner och ta med mig?     	

Detta är av betydelse då jag, efter varje intervju, själv praktiserat och förhållit mig till infor-

mantens strategier/metoder, tankar och idéer kring övning och själv övat mig i avbildande 

porträttmåleri. Dessa avslutande frågor har därför syftat till att konkretisera det vi pratat om 

under intervjun och förankra det i ett sammanhang, mitt övande.	

Etiska reflektioner	

Eftersom jag gör ett avbildande porträtt av mina informanter i den gestaltande delen av under-

sökningen, finns en risk att dessa kan röja deras identitet. Därför har jag varit noga med att få 

informanternas godkännande till avbildandet. Informanterna har även godkänt de bilder av 

porträtt som förekommer i denna uppsats. I alla andra avseenden har jag följt vetenskapsrå-

dets etiska regler för anonymisering av informanter.  
Att jag har en personlig anknytning till mina informanter och mer eller mindre kännedom 

kring deras bakgrunder och personer kan bidra till både positiva och negativa effekter. Positivt 
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är att vårt samtal vilar på en viss trygghet då vi båda redan innan intervjutillfället känner till 

varandra vilket kan generera mer sanningsenliga svar.  Nackdelar med min personliga an22 -

knytning till informanterna är att vi kan tro oss ha en gemensam uppfattning om något och 

lämnar saker osagda, till skillnad från när intervjun sker med mindre gemensam förförståelse. 

Dock är detta inget problem för resultatet utan kräver enbart förklaringar till transkriberingen, 

då vissa av informanternas resonemang grundar sig på en gemensam förförståelse oss emel-

lan.	

 
4.3 Analysmetod	
Jag har transkriberat intervjumaterialet och färgmarkerat det transkriberade materialet utifrån 

mina forskningsfrågor. Vidare har jag omformulerat transkriberingarna till en mer sammanfat-

tande text för att tydliggöra informanternas utsagor. Jag har därefter försökt urskilja mönster 

och teman som jag kunnat förhålla mig till i min analys. Jag har även granskat mina anteck-

ningar för att se hur informanternas berättelser eventuellt synliggörs där. I analysen finns citat 

från mina informanter insprängda i texten. Att det är informanternas ord synliggörs genom att 

utsagorna skrivits kursivt och i ett mindre teckensnitt. 	

5 Teori och tolkningsram  
!
Sociokulturellt perspektiv på lärande.  
Det sociokulturella perspektivet är den teoretiska grundsyn på lärande som jag vilar min upp-

sats på. Inom det sociokulturella perspektivet talas det om lärande som en social konstruktion. 	

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger störst vikt vid 
att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella proces-
ser. Således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara som ett 
positivt element i läromiljön.   	23

Inom det sociokulturella perspektivet finns flera tänkare och forskare som haft stor inverkan 

på pedagogiken. En av dessa är John Dewey som har sin bakgrund i den amerikanska pragma-

tiska traditionen. Deweys kunskapssyn innebär alltså att han anser att kunskap skapas genom 

aktivitet samt att kontexten har betydelse.   Ett synsätt som går väl ihop med vad som i kun24 -
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skapsfilosofin får utrymme under diskussionen om praktisk kunskap, vilken presenteras ne-

dan. Det sociokulturella perspektivet finns invävt i min analys genom att kunskapsfilosofin, 

likt det sociokulturella perspektivet, hävdar att ”Kunskap växer fram och förmedlas när män-

niskor talar med varandra, den kommuniceras. Genom mänskliga möten och samtal uppstår 

en förståelse av den omvärld som vi lever i, som vi ska försöka begripa och hantera.”  I min 25

undersökning förmedlas och växer kunskapen i mötet och samtalen med mina informanter.	

Kunskapsfilosofi 
Idéhistorikern och forskaren Bernt Gustavsson har under några år försökt utveckla begrepp så 

som bildning, folkbildning och livslångt lärande inom det pedagogiska ormrådet. Han menar 

också att begreppet kunskap inte har behandlats särskilt mycket trots att begreppet är centralt i 

all utbildning.  Gustavsson har bidragit till flera böcker kring begreppet kunskap.  I dessa 26 27

böcker utgår Gustavsson från en indelning av kunskap som härstammar från Aristoteles men 

som är aktuell även i dagens kunskapsfilosofi. Denna indelning är följande; den vetenskapliga 

kunskapen som försöker förstå hur världen är uppbyggd. Den produktiva kunskapen som rör 

kunskap om tillverkning, skapande och produktion. Den tredje kunskapsformen har till syfte 

att utveckla det goda omdömet och etiska människor. De grekiska beteckningarna på dessa är 

episteme, techne och fronesis. Jag kommer i mina tolkningar att främst använda mig av och 

fördjupa mig i kategoriseringen techne då det närmast rör min undersökning. Gustavsson me-

nar vidare att de tre indelningarna, som han också betecknar som, att veta, att kunna och att 

vara klok, inte är motsättningar till varandra. Gustavsson skriver istället att i en bra utbildning 

bör alla tre finnas representerade.  Historiskt har dock den vetenskapliga och teoretiska kun28 -

skapen prioriterats högre då vetenskaplig kunskap ansetts haft större betydelse i samhället.  29

Utifrån detta hoppas jag också kunna bidra till att lyfta den praktiska kunskapens ställning 

inom utbildning. 	

Det jag kallar övning ser jag som synonymt med aktiviteter som syftar till att skaffa sig kun-

skap. Kunskap i sin praktik. Det är en förening mellan teoretiska och praktiska kunskaper, 
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men med en tydlig och stark utgångspunkt i görandet; en aktivitet. Därav blir kroppen och 

görandet centrala utgångspunkter för analyserna. Andra begrepp kopplade till techne, som är 

centrala i min analys är tyst kunskap, att kunna och att kunskapa. Det sistnämnda är ett rela-

tivt nykonstruerat verb som bidrar till att ordet innefattar en aktivitet till skillnad från kun-

skap, något som de franska och tyska motsvarande orden för kunskap redan gör.  Gustavsson 30

reflekterar över upprepningens betydelse för kunskapande, och kopplar detta till vardagen. 

Han använder då begrepp som rutin och vana, vilka också är centrala att förhålla sig till i min 

analys.  I analysen kommer även olika drivkrafter till övande försöka synliggöras utifrån de 31

kunskapsfilosofiska resonemang som presenteras nedan.	

Drivkrafter till övande 
En kunskapsprocess kan enligt kunskapsfilosofin förklaras med att människan lätt blir uttrå-

kad av allt för välbekanta företeelser, men om något istället är för obekant söker vi kopplingar 

till vad som för oss är bekant. En kunskapsprocess kan därför anses bestå i att det som är 

främmande försöker vi göra bekant medan det som är för välbekant vill vi göra främmande. 

”Just spänningsförhållandet mellan det kända och det okända är grundmekanismen bakom 

intresse och motivation, nyfikenhet, förundran och därmed förmågan att ställa frågor, kort sagt 

utgör det drivkraften för kunskap.”  Vidare menar Gustavsson att 	32

Om vi redan vet en sak är det ju inte stor mening med att undersöka saken vidare, vi vet ju redan. 
Men om vi inte vet någonting så vet vi inte ens hur vi ska söka eller vad vi ska fråga efter. /…/ 
Många har hävdat att själva frågandet är motorn för vinnande av kunskap, till och med så att frå-
gan är viktigare än svaren. 	33

En betydande drivkraft till att söka kunskap skulle således vara att söka svar eller att ställa 

frågor.  
Ytterligare en teori om drivkrafter utgår från resonemanget om det självklara görandet i tech-

ne. I techne som kunskapssyn är människan involverad i kunskapandet. Människan får förstå-

else för en kunskap genom att vistas i den och inte genom att studera den. 	34
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Bara genom att själv öva kan man uppnå förståelse för hur processen som helhet fungerar, den 
kunskapen måste alltid erövras och kan inte överföras. /-–-/ Också de kunskaper vi ser som teore-
tiska måste erövras genom att praktisera dem, genom upprepning och träning.    	

Att görande är centralt inom techne blir tydligt genom citatet. Att själv utföra en handling med 

kroppen är alltså en förutsättning för att kunskapa inom techne, men även i episteme, den ve-

tenskapliga kunskapen, vilken också bör erövras genom ett praktiserande.  Görandet är en 35

förutsättning för all kunskap, men reflektionen är lika betydelsefull. Techne kan benämnas att 

kunna och episteme att veta. ”Man måste förstå vad man gör under tiden aktiviteten pågår. 

Tanken behöver vara med under hela proceduren.”  I förlängningen innebär det att kunnande 36

både innefattar techne och episteme, då redogörelsen för aktiviteten är lika viktig som själva 

görandet. Begreppet tyst kunskap är sammanlänkat med detta görande. Tyst kunskap kan 

nämligen förklaras som ett kunnande som människan har svårt att sätta ord på. Kunskap som 

blivit förkroppsligad är ett exempel på detta. Dock innebär förmågan att resonera kring gö-

randet att kunskapen inte måste förbli tyst.  Detta blir således ytterligare ett argument för re37 -

flekterandets vikt i techne. 	

6 Tidigare forskning	
Att hitta tidigare forskning som fokuserar på övning som fenomen och som ett moment inför 

inlärning har visat sig svårt och är troligen ett relativt outforskat fält inom praktiska kun-

skapsområden. Den forskning som pratar konkret om övning återfinns inom musikområdet. I 

forskning om praktisk kunskap nämns öva som ord men förklaras inte.  
 
Isa Hammarsten skriver i sitt examensarbete Övning med direkt resultat om sitt eget övande 

som violinist. Uppsatsen syftar till att effektivisera hennes övande och hon söker konkret efter 

handlingssätt och metoder för att uppnå detta. Hammarsten identifierar hinder som står i 

vägen för att hon ska kunna öva för att nå sin fulla potential. Hammarsten identifierar bland 

annat något hon kallar svårt-stämpeln. Den innebär att när hon fastnar vid någonting i ett mu-

sikstycke, kommer hon fram till att passagen är svår. Känslan av att det är svårt gör att hon 

spänner sig i kroppen. Hammarsten menar att det gäller att hitta metoder för att inte fokusera 
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vid det svåra som svårt utan hur det är möjligt att komma runt det.  Känslan av mentala hin38 -

der är något jag upplevt i min övningsprocess och som informanterna vittnar om är närvaran-

de under övning.  
 
Ytterligare ett examensarbete från musikområdet är John Hugardts Instrumentlärarens syn på 

övande vilket fokuserar på hur och om musiklärare som arbetar på kommunala musikskolor 

designar deras elevers övning. Hugardts skriver så här i sin sammanfattning;	

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare idag designar (formar) elevers sätt att 
öva. Det har visat sig i tidigare studier att det finns stora brister hos många nybörjarinstrumentalis-
ter om hur man gör och vad övning egentligen innebär? Vissa elever övar utan att veta på vilket 
sätt de kan få användning av övningen och kanske med fokus på att göra läraren nöjd istället för att 
utveckla sin förmåga till att musicera på sitt instrument. Andra elever kanske vet vad dom vill 
uppnå med en övning men har en bristande övningsteknik.	

Hugardt reflekterar i sin inledning kring flera frågor och funderingar kring övning som jag 

delar med honom. Hans arbete skiljer sig dock i fokus på så vis att han inriktar sig mot musik-

skolans en till en undervisning. I Hugardts avslutande diskussion lyfter han en övertygelse om 

att både musikskolan och även grundskolans pedagogik skulle kunna utvecklas om den skulle 

möta en bredare repertoar av olika övningsmetoder.  Här kan min undersökning eventuellt 39

bevilja Hugardts önskan men inom det bildpedagogiska fältet.  
 
Jenny Frohagen skriver i sin licentiatavhandling Såga rakt och tillverka uttryck: en studie av 

hantverkskunnandet i slöjdämnet om vilka kunskaper elever ska få möjlighet att utveckla i 

slöjdundervisningen och hur de förstås genom görandet i slöjdundervisningen. Avhandlingen 

syftar till att artikulera den hantverksskicklighet som elever utvecklar i slöjdämnet och som 

till stor del är ett kroppsligt och tyst kunnande. Frohagen tittar på två specifika kunnanden 

som står framskrivna i kursplanen för slöjd där det ena syftar till ämnets manuella dimensio-

ner av att kunna hantera verktyg och det andra till den estetiska dimensionen av att kunna tol-

ka till exempel symboler i slöjdföremål. Frohagens forskning redogör för hur olika aspekter 

av göranden i slöjden, som till stor del är oartikulerade, kan få ord.  I relation till min under40 -
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sökning blir Frohagens avhandling central då den handlar om kunskaper i ett praktiskt ämne 

och hur det kunnandet synliggörs. Dessa till viss del dolda kunskaper som kommer till uttryck 

genom kroppen liknar de kunnanden mina informanter övar sig i.    

7 Bearbetning och analys	
Alla återgivna citat från mitt transkriberade intervjumaterial är bearbetade av mig för att un-

derlätta läsbarheten. Jag har ändrat visst talspråk och tagit bort eventuella ord och oavslutade 

meningar som jag bedömt inte tillfört något av betydelse för resonemangen.	

7.1 Presentation av informanter 	
Nedan följer en kort presentation av informanterna, samt min personliga relation till infor-

manten. Intervjuerna genomfördes i den ordning som informanterna presenteras. Till höger 

redovisas också porträtt som framställts i övningsprocessen, som en ytterligare presentation.  	

 
Konstnären är i 70-års-åldern och arbetar främst med grafik, emalj 

och även datorframställda bilder som sina konstnärliga uttryck. 

Konstnären har också erfarenhet av måleri. Konstnären är den in-

formant som jag har närmast personlig anknytning till då vi är 

släkt, men vi umgås inte särskilt frekvent.  
	

!
 
Idrottaren är 50-års-åldern och arbetar idag som instruktör för 

olika träningspass, bland annat vattengympapass. När hon var 

yngre tränade och tävlade hon simning på elitnivå. Idrottaren 

känner jag till viss del då hon tillhör min partners familj. 	

 
!
!
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Musikern är mellan 20-25 år och studerar för tillfället vid en 

musikhögskola med inriktning mot musikproduktion. Bakom sig 

har han flera år av musikinriktad utbildning i form av kultursko-

la, musikgymnasium och folkhögskola. Denna informant är 

partner till en person i min familj vilket gör att jag känner ho-

nom till viss del. 	

	

Finsnickaren är i 20-30 års åldern och driver eget företag där 

hon har olika uppdrag inom finsnickeri. Bakom sig har hon en 

gymnasieutbildning och en folkhögskoleutbildning i trä och fin-

snickeri. Vi stiftade bekantskap med varandra genom att Fin-

snickaren kom in som gästlärare i ett moment i min egen utbild-

ning och är således den informant jag känner minst.  
 
!
7.2 Analysens utgångspunkt	
Informanterna berättar både direkt och indirekt om skilda och liknande förhållningssätt till 

övning och vad som är viktigt för deras övande inom deras praktiker. Jag kommer att ställa 

deras utsagor i relation till varandra, till mina egna autoetnografiska anteckningar från öv-

ningsperioden, och analysera dessa med teoretiska begrepp. 	

7.2.1 Definitioner av övning 	
Ett syfte med min undersökning är att få ökad förståelse för fenomenet övning. Att då börja 

med att försöka definiera övning utifrån informanternas utsagor blir centralt för vidare analys.  
 
Intervjuerna inleddes med ordspråket Repetitio est mater studiorum, vilket betyder ungefär 

Repetition är lärandets moder. Konstnären svarade; ”göra exakt samma sak gång på gång tolkar 

jag som repetition och övning är ju också att jag målar gång på gång fast jag kanske inte målar sam-

ma sak. Då är det övning.” Detta går att tolka som att det går att repetera utan att öva, men en 

fråga kvarstår om det går att öva utan att repetera?   
Idrottaren berättar mycket om träning vilket ledde till att hon konkretiserade skillnaden på att 

träna och att öva. Idrottaren sa då: ”träning för mig, då nöter jag på någonting som jag redan kan, 

men övning då måste jag öva in den nya rörelsen, men när den väl sitter, då tränar jag den.” För Id-
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rottaren är alltså att öva när hon är helt nybörjare på någonting och hennes kropp behöver öva 

in till exempel en ny rörelse. När hon sedan kan rörelsen, då tränar hon den.  
Musikern definierar övning när vi samtalar om skillnader mellan musikers och konstnärers 

övande. Musikern har en uppfattning om att konstnärer inte avsätter tid enbart för att öva utan 

att det alltid resulterar i en produkt. Musikern definierar därefter övning så här: ”min definition 

av att öva är väl att, utföra något man har gjort tidigare eller kommer utföra igen, repetera, eller på-

börja något som man kommer fortsätta repetera och som gör att man blir bättre på det. /-–-/ Det mås-

te inte, men det kan bli en produkt av att öva liksom.” Musikern menar alltså att övning är att repe-

tera någonting i syfte att bli bättre på det. För honom är repetition och övning synonymer till 

skillnad från vad Konstnärens utsago syftade till.   
Finsnickaren reflekterar över övning som något som hon gör hela tiden i sin praktik. Det leder 

fram till att hon resonerar kring medvetet och omedvetet övande. ”Ja men jag tänker ju att man 

övar hela tiden. /…/ Alltså varje upprepning blir ju en övning. Oavsett om det är sex månader senare 

eller om det är nästa dag så är det ju en övning.” Finsnickaren menar alltså att hon övar hela ti-

den, i varje upprepning vilket hon kallar omedvetet övande, att hon inte tänker på det som öv-

ning. Senare kommer Finsnickaren dock fram till en insikt där ett mer medvetet övningsmo-

ment ingår i hennes dagliga sätt att arbeta. Det är ofta man har provbitar. /…/ De har jag inte tänkt 

på, men det är klart. Det har man ju ofta när man gör saker. Så det är ju någon slags upprepning, en 

övningsbit liksom.” Det handlar om att Finsnickaren använder sig av provbitar att öva tekniker/

moment på innan hon gör det hon planerat på produkten hon framställer.  	

Alla informanter ger lite olika, och mer eller mindre konkreta, definitioner av övning. Alla 

informanter utom Konstnären är dock inne på att övning kräver ett repetitivt moment. Detta 

ställningstagande kan kopplas till ett kunskapsfilosofiskt resonemang kring vana och rutin. 

Gustavsson menar att vi människor till största del lär oss genom repetition.  Konstnärens de41 -

finition ställer dock frågan om det går att öva utan att repetera. Hon gör kanske skillnad på att 

repetera rutinmässigt och att repetera med utmaning genom rutinbrott. I Konstnärens exempel 

om att måla olika motiv istället för att ”göra exakt samma sak gång på gång” kan variationen av 

motiv vara det som skiljer en rutinmässig repetition och en repetition med rutinbrott. Finns 

det en variation och ett rutinbrott blir repetitionen en övning. På så vis instämmer även 

Konstnären på att övning innefattar ett repetitivt moment. Denna analys kan styrkas med Gus-

tavssons resonemang där han framhåller att en vana kan övergå till att bli allt för rutinmässig 

och slentrianmässig och att vi då riskerar att bli hemmablinda. Därför finns också ett behov av 
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att bryta våra vanor och rutiner för att känna oss stimulerade. Övningen förlorar på så vis sin 

spänning om vi aldrig blir utmanade i vårt görande.  Att variation är att förespråka är något 42

som övriga informanter instämmer i. Det uttrycks dock på mindre konkreta vis. Idrottaren fö-

respråkar att byta infallsvinkel om övningen känns tråkig. Musikern säger att ”för tråkig övning 

kan döda min inspiration och motivation. Att liksom försöka hålla ett avstånd till den tröskeln liksom, 

och ifall jag märker att jag är på väg dit så kanske jag istället då lattjar.” För att inte döda musik-

glädjen skiftar Musikern fokus från ”tråkig” övning till att lattja, vilket kan tolkas som ett ru-

tinbrott. Finsnickaren uttrycker behovet av variation genom att poängtera att hon ser det som 

poänglöst att inte färdigställa en produkt. Hon väver då hellre in det hon vill öva i ett produkt-

framställande. Detta kan liknas vid Konstnären utsago om att byta motiv; Finsnickaren byter 

alster. Alla fyra informanter är alltså överens om att repetition ingår som en definition av öv-

ning men också att repetitionen inte får bli för rutinmässig. Att göra någonting endast en gång 

är därför inte att öva, enligt mina informanter.      	

7.2.2 Drivkrafter och strategier/metoder för övning	
I följande stycken kommer jag först analysera drivkrafter till att öva, sedan gå in på informan-

ternas mer personliga strategier och metoder och koppla dessa till undersökningens porträtt-

framställande övningsprocess. Detta för att synliggöra vilka strategier som är mina, vilka som 

är informanternas, samt vilka glidningar som sker där emellan. 

Att ställa frågor 
Musikern och Finsnickaren särskiljer på medvetet och omedvetet övande..Musikern redogör 

för hur han särskiljer dessa genom att han i det medvetna övandet ofta saknar drivkraft att öva 

utifrån ett musikaliskt nöje. Jag frågar om övandet som är sprunget ur nöjet sker omedvetet, 

medan det medvetna övandet anses mer kopplat till en tanke av att han borde öva. Musikern 

bekräftar detta resonemang. Ett potentiellt svar på varför Musikern saknar driv till att öva 

medvetet går att finna i den kunskapsfilosofiska förklaringen till vad som driver människan att 

över huvudtaget söka kunskap, nämligen att ställa frågor. Musikerns medvetna övande kan 

beskrivas genom att han vet varför han borde öva, då han vill utvecklas. Han vet vad han kan 

öva på då han ofta arbetar utifrån ett givet materiel. Han vet också hur han bör öva då han ut-

vecklat en övningsmetod i tre steg. Utifrån kunskapsfilosofins teori om att nyfikenheten och 

motivationen väcks i ställandet av frågor, är det medvetna sätt Musikern beskriver frågelöst. 

När Musikern däremot, som han beskriver det, sitter hemma och spelar bas, utgörs majorite-
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ten av musicerarandet av att han lyssnar på musik han gillar och ”liksom bara så, plinkar med”. 

Detta definierar han som omedvetet övande sprunget ur lust. I denna mer lustfyllda metod för 

att öva, finns en outtalad frågeformulering som skulle kunna lyda ungefär; kommer jag att 

klara av att spela med i den här låten? Att besvara denna undran skulle kunna vara det drivan-

de i Musikerns vilja att öva.  
Kunskapsfilosofins teori om motivation i ställandet av frågor går att utläsa som drivkrafter 

även hos de andra informanterna. Finsnickaren berättar att det för henne är en drivkraft att 

själv bli nöjd med alstret hon framställer. Hon kan ibland lägga ner mer tid på vissa moment i 

alstret trots att hon vet att beställaren inte kommer notera detta. Finsnickaren menar att om 

hon inte lägger extra tid för att själv bli nöjd, försvinner hennes drivkraft till att utföra arbetet. 

Huruvida Finsnickaren kommer känna sig nöjd med alstret blir hennes motiverande fråge-

ställning. Idrottaren berättar följande angående hennes drivkrafter för simningen. 	

Jag ville bli snabbare, jag ville bli bättre. /…/ Det gick ju så pass bra så jag ville ju bli bättre och 
hålla mig kvar där jag var. /…/ Idag är det ju bara för att må bra, men då när jag tävlade i det så var 
det för att förbättra mina prestationer, mina tävlingsprestationer, /…/ Jag ska vara starkast, jag ska 
hålla längst och då måste jag öva in den bättre tekniken.	

Att omformulera Idrottarens resonemang till frågor blir således följande; Kan hon bli snabbast 

och starkast? Kan hon hålla sig kvar på den där nivån? Kommer hon att slå sitt förra tävlings-

resultat? Konstnärens centrala fråga handlar om huruvida hon kommer göra bättre ifrån sig 

varje gång hon skapar ett nytt konstverk. Konstnärens fråga framkommer då vi samtalar om 

huruvida Konstnären är inställd på övning när hon börjar på en ny bild eller om hon, som vi 

skämtsamt benämner det, tänker att det ska bli ett mästerverk varje gång hon börjar på en ny. 
”Man tror nog varje gång man startar att det ska bli ett mästerverk, man har intentionen i alla fall att 

det ska bli ett mästerverk.” Konstnären neutraliserar sedan mästerverks tanken genom att säga 

att hennes drivkraft snarare ligger i en förhoppning om att göra bättre ifrån sig för varje 

konstverk hon skapar.   	

Techne och tyst kunskap  
Som en övergripande strategi för övning går att utläsa något som alla informanter är eniga 

om, men som ingen uttalar. Det ligger invävt i uttalanden så som att Musikern spelar något 

han har lust med, Idrottaren simmar längd efter längd och att Konstnären provar, förkastar 

och provar igen. Det som synliggörs är den outtalade, men gemensamma grundpelaren i alla 

informanternas övande; de gör konkreta saker. Ingen av mina informanter säger explicit att 

grunden för att öva är att göra sin praktik, men alla utgår ifrån detta faktum. Som tidigare 
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nämnts genererar görandet i techne ett tyst kroppsburet kunnande. Finsnickaren förklarar den 

tysta kunskapen på följande sätt ”Det som sitter i, vad ska man säga, rent fysiskt i händerna. Det 

som bara tar vägen direkt från hjärnan till händerna och inte låter det gå liksom genom ögon, händer, 

hjärna igen liksom.” Frohagen skriver i sin licentiatavhandling att hantverkskunnande ibland 

ses som någonting som enbart går att lära sig genom görande, utan estetiska överväganden 

och reflektioner. Synsättet att hantverk enbart innebär ett görande leder till att techne värderas 

lägre. Istället bör de två, görande och reflektion, ses som olika sidor av samma handling.  Att 43

kunskapandet i techne innefattar båda techne och episteme vittnar informanterna om. Musi-

kern beskriver sitt omedvetna övande så här:	

Majoriteten av den tiden som jag sitter hemma och spelar på en bas, som exempel då, är ju liksom 
till att jag lyssnar på musik som jag gillar och liksom bara så, plinkar med liksom. De ser jag mer 
som nöje än som övning men då övar jag ju indirekt på att till exempel planka basgångar, att ta ut 
partier. Jag övar på gehör, jag övar så klart lite på tajming och sådant också genom att spela till 
musik.    	44

Här påvisar Musikern förmågan att resonera kring sitt görande. Det tysta kroppsliga kunnan-

det finns i uttalandet genom att han spelar; han gör. Genom att Musikern lyssnar och härmar 

föreställer jag mig att hans händer gör snabba, tillsynes oreflekterade, justeringar på basens 

hals för att åstadkomma rätt toner. En kroppslig reaktion som inte sker på vana eller rutin, 

utan från en bakgrund av både praktisk och teoretisk kunskap. Detta kunnande är dock troli-

gen för Musikern en tyst kunskap, en koppling som går mellan hjärnan och händerna direkt, 

för att använda Finsnickarens ord. Därför är kunskapen tyst och inget Musikern tänker på att 

han gör. Det skulle kunna vara anledningen till att Musikern benämner det som omedveten 

övning.   
Eftersom människan i techne anses befinna sig i kunskapandet, är ett emotionellt engagemang 

en trolig effekt av övandet. Informanterna ger bland annat uttryck för känslomotsatserna lust 

och olust. Informanterna menar att övning kan vara tråkigt, då det händer att de misslyckas. 

Samtidigt finns det flera utsagor som påpekar vikten av att ha kul i övandet och tillfredsstäl-

lelsen av att bli nöjd av/medan du kunskapar. Idrottaren säger till exempel så här när jag, uti-

från hennes särskiljande på träning och övning, frågar om övning måste vara roligt. ”i början 

kan det nog vara jätte tråkigt för man känner att man inte klarar av det. /…/ Men bara man tänker att 

om jag övar tillräckligt mycket på det här så blir jag ju bättre.” Musikern resonerar liknande kring 

det han kallar medvetet övande. I de situationerna utgår Musikern ofta från ett material, en 
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uppgift eller liknande, och menar att ”det kanske är tråkigt men kanske nyttigt” till skillnad från 

när han övar med en utgångspunkt av lust till övandet. Konstnären funderar på varför hon inte 

slutar med skapandet då det innebär att hon ”gång på gång blir besviken” då det inte blir som 

hon tänkt sig. Dessa känslor kan också fungera som drivkrafter till övande. Idrottaren vill 

minnas att hon läst någonstans att de tuffaste och jobbigaste passen är de som ger resultat i 

längden. Det är dem du ska ta dig igenom menar hon, vilket kan ses som en mental drivkraft 

för att orka när övningen inte känns kul. Finsnickaren drivs till stor del av känslan kring att bli 

nöjd med det hon framställer, och Konstnären poängterar känslan av samhörigheten med 

konstkollegorna som en betydande drivkraft till att inte sluta trots att hon ibland blir besviken. 

Känslorna är både positiva och negativa och för informanterna är de positiva känslorna det 

som driver dem i övandet. När de således hamnar i missnöje, besvikelse och olust, vilket kan 

ses som bromsklossar för drivkraften, letar de efter sätt att omvandla den negativa känslan till 

en positiv. Finsnickaren uttrycker det som att det gäller att komma ihåg vad som egentligen är 

roligt. Musikern pratar om att lura sig själv till övning genom att lattja och Idrottaren om vik-

ten av att inte fastna i besvikelser över ouppnådda resultat genom att tänka ”shit happens”. In-

formanternas utsagor vittnar om att omvandlandet från negativt till positivt oftast är en mental 

process vilket i sin tur också kräver övning för att kunna. En mer konkret strategi för att inte 

tröttna och tappa lusten till övandet presenterar informanterna dock redan i definitionerna av 

övning, nämligen behovet av variation. Utan variation blir övningen tråkig precis så som det 

kunskapsfilosofiska resonemanget om rutinbrott som viktigt för att öka människans stimulans, 

förespråkar. I mina egna anteckningar från övningsperioderna i porträttmåleri finns liknande 

känslobeskrivningar av lust, olust, besvikelser och glädjeyttringar. Att öva en praktik där 

människan befinner sig i kunskapandet kan tolkas generera en mängd varierade emotionella 

upplevelser som en naturligt inkluderad företeelse i övningsprocessen. Vilka strategier och 

metoder som används för att hantera dessa känslor i processen är dock till större del individu-

ellt. 	

Rum och ram 
Ett flertal uttalanden från mina informanter presenterar strategier och metoder för övning med 

förankring i rum och ram. Med rum menar jag plats och huruvida de vill att det rummet där de 

helst övar ska ha vissa utseenden, atmosfärer eller liknande. Med ram menar jag sådana stra-

tegier och metoder som informanterna presenterar i form av tidsangivelser, rastbehov och 

mentala inställningar. Jag kommer inte redogöra allt, utan kommer fokusera på metoder och 

strategier som kom att få större tyngd i min egen övningsprocess. 	
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Rummet 
Både Konstnären och Idrottaren förespråkar att gå iväg för att öva som en strategi för att hålla 

fokus. De vill vara på en plats där inte vardagens bestyr kan distrahera. Musikern övar både 

hemma och i speciella övningsrum som finns att boka på Musikerns högskola. Finsnickarens 

övning är platsspecifik då hon behöver tillgång till en verkstad. Även Idrottarens övningsrum 

är platsspecifikt i och med simningen och behovet av en bassäng. Konstnären ger uttryck för 

att hon önskar att hennes rum ger henne ro och att hon behöver ha ”en känsla för rummet”. När 

jag frågar om den känslan går att skapa svarar Konstnären med att specificera rummet genom 

att säga ”det är lite avskalat och det är bara till för det här ändamålet.” Ljuset i lokalen påpekar 

också Konstnären som väldigt viktigt i en bildframställande kontext. Mitt övningsrum kom att 

bli ett hörn av ett större ateljérum på Konstfack med vitmålade väggar och med ljusinsläpp 

från taket.  	

Bild 1: Mitt övningsrum. Avskärmad med gallervagn och tyg för att få känslan av en vägg bakom mig och således en känsla för rummet.	

Mitt övningsrum stämde relativt bra överens med Konstnärens direktiv och i och med att alla 

mina övningsperioder innebar övning i porträttmåleri, så var inte Idrottarens och Finsnicka-

rens platsspecifika övningsrum nödvändiga att ta fäste vid.	

Ramar  
Att kunna fokusera under övningen är någonting som alla informanter framhåller som viktigt. 
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De presenterar dock både gemensamma och särskilda metoder för att kunna fokusera. Konst-

nären förespråkar lugn och ro, medan Finsnickaren behöver ljudet av en radio i bakgrunden 

för att hon ska kunna fokusera och tänka. Även Idrottaren använder musik, men i hörlurar, 

som metod för att skärma av och fokusera. En annan metod som Idrottaren och Musikern 

konkret uttalar som nödvändig för att hålla fokus, är att mellan de fokuserade perioderna ta 

raster. Konstnären och Finsnickaren instämmer, men mer outtalat. Konstnären påpekar till ex-

empel vikten av att ta rast från bilden, jobba med en annan bild ett tag och att vila ögonen. 

Finsnickaren tar raster men efter behov, när hon till exempel känner hunger. Musikern har en 

tydligt inarbetad rutin på att öva i korta pass med raster emellan. Idrottaren förespråkar tydligt 

pauser, om inte annat för kroppens skull. Idrottaren har fler metoder som är kopplade till 

kroppens fysiologiska behov. För koncentration lyfter hon behovet av att vara utvilad. Hon 

betonar också vikten av inte vara hungrig inför ett övningspass. Hon refererar till att om ens 

blodsocker är lågt så blir allt tråkigt och det blir svårt att ta till sig instruktioner. Hennes me-

tod för att motarbeta detta är att ha tillgång till frukt och vatten att förtära om koncentrationen 

sjunker. Idrottaren påtalar också en strategi som går ut på att att begränsa tiden. Att veta vil-

ken tid du har till förfogande och vad du då ska göra är bra för att upprätthålla fokus menar 

Idrottaren. Dessa reflektioner om rast och tid resulterade i att jag under mina övningsperioder 

med Idrottaren och Musikerns porträtt använde timer. Musikern övar utifrån en specifik form 

med tre steg; mjukstart, fokusområde och repetition. För dessa områden har han tidsangivelser 

vilka jag med hjälp av timern försökte följa.    	

Målerimetoder, mentala inställningar och autoetnografi  
Med den bekännande autoetnografiska forskningsmetoden har mitt eget övande och prövande 

av informanternas övningsstrategier en betydande roll. Gustavsson menar att vi människor 

tolkar tillvaron utifrån våra egna erfarenheter. Hur vi tolkar är beroende av vår uppväxt och 

historia. Det vi är bekanta med sedan tidigare är avgörande för hur vi tolkar och förstår nya 

företeelser.  Utifrån Gustavssons beskrivning och den bekännande autoetnografin är det vik45 -

tigt att påvisa glidningar som sker mellan de metoder och strategier informanterna presenterar 

och de jag bär med mig från tidigare erfarenheter. Eftersom tre informanter inte har erfarenhet 

av måleri kom de konkreta målerimetoder jag använt till större del från mina förkunskaper. 

Även en del mentala strategier presenterades av informanterna, men dessa är svåra att förhålla 

sig till då jag anser att mentala inställningar är högst beroende av en persons bakgrund och 
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historia. Jag kommer inte redogöra för alla de glidningar och personliga metoder/strategier 

som i och med övningsprocesserna blev tydliga utan utgår istället ifrån två exempel från öv-

ningsperioden med Konstnärens porträtt.  
Konstnären presenterade två konkreta målerispecifika strategier. Den första presenterade hon 

genom följande uttalande,”Jag får inte börja göra ditt ansikte klart och sen så det där oviktiga (sägs 

ironiskt) runt omkring gör jag sen, för då funkar det inte! Utan man måste vara på hela duken hela 

tiden.” Att måla på hela duken hela tiden blev för mig en central målerimetod under övnings-

perioden med Konstnärens porträtt. Intressant är att jag i en anteckning skriver; Började lika 

som sist. Blå duk, mugg, soffa, fönstret, tygen, tröjan. Hudfärg och ansikte kommer sist. Tar emot. 

Känns viktigast och svårast.  Konstnären påpekar konkret att det runt omkring också är viktigt, 46

ändå skriver jag att ansiktet känns viktigast. I Musikerns och Idrottarens porträtt har jag jäm-

förelsevis börjat med ansiktet. Jag tycks bära på en förförstålse om att ansiktet är det mest be-

tydelsebärande i ett porträtt till skillnad från Konstnären. Konstnären ger mig ytterligare en 

målerispecifik strategi vilket är att sluta i tid. Jag ber Konstnären specificera hur jag vet när 

jag ska sluta. Konstnären svarar att det kan vara svårt att avgöra men att ett tecken kan vara 

att en börjar gneta med detaljer men att resultatet blir sämre. Att glidningar sker blir tydligt i 

förhållande till detta råd då jag ändå fastnar i detaljer och sedan upplever att resultatet blir då-

ligt. Detta resonemang stödjer också det påstående om att praktiskt kunnande inte kan överfö-

ras utan måste erfaras. 	

7.2.4 Övning i grundskolan och bildundervisningen !
Analyserna ovan genererar resonemang för övande, vilka i dessa stycken ställs i relation till 

en generell skolkontext och till bildämnet specifikt. 	

Varje skolämne syftar till att eleverna ska få utveckla sina kunskaper i dessa. En definition av 

övning som framkommit, är att övning syftar till utveckling. Utifrån den tanken att utveckling 

och övning skulle kunna ses som synonymer, kan en mindre omformulering av ett stycke ur 

bildämnets syftestext göra att stycket ser ut så här; 	

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att öva kunskaper om hur man framställer och pre-
senterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till 
att eleverna övar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.  	47
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Omformuleringen ligger i att orden utveckla/utvecklar har bytts ut mot orden öva/övar. En 

följdfråga till detta är vilket utrymme övning/utveckling får i bildämnet? Som tidigare nämnts  

måste techne erövras genom repetition, vilket kräver tid. Bildämnets historia av att ha tillde-

lats mer innehåll men inte mer tid, orsakar stoffträngsel.  En potentiell effekt av detta blir att 48

elevernas möjlighet till övning i bildämnet är begränsad. Vissa moment i bildämnet kanske 

övas, medan andra ges utrymme att enbart testas. Eleverna betygsätts sedan utifrån formule-

rade kunskapskrav med den inledande formuleringen; eleven kan, följt av en gradering. Ex-

empelvis om eleven kan använda sig av ett enkelt-, utvecklat- eller välutvecklat bildspråk.  49

Förhållandet mellan bildämnets tidsbrist, kunskapandets tidsbehov, och kursplanens krav på 

kunnande, blir en ekvation som är svår att få ihop. Förlängningen av detta resonemang kan då 

bli att elever som har möjlighet att öva, eller som frivilligt övar bildframställande färdigheter 

på sin fritid, är de som kan bedömas nå kunskapskravet välutvecklat bildspråk medan andra 

elevers kunskaper bedöms utifrån ett engångsförsök. Utifrån detta resonemang kan mer tid för 

övning i bildämnet önskas, eftersom tidsbristen genererar ett orättvist förhållande till hur ele-

verna bedöms i ämnet. Övning genererar utveckling, vilket är vad bildämnet syftar till att ele-

verna ska få möjlighet till. I skolverkets ämnesutvärdering för bildämnet framkommer att 

bildlärare anser att tidsbristen i ämnet hindrar elevernas möjlighet till goda resultat i ämnet.  50

Den definitionen av övning som framkommit i denna studie ger argument för att bildämnet 

behöver större utrymme för elevers möjlighet att öva.             	

Jag anser det vedertaget att alla människor inte finner intresse av samma ämnen. Att se skolan 

som en tvångs-övande institution, innebär att elever tvingas öva sig i ämnen de inte är intres-

serad av. En elev som inte finner intresse av bild tycker troligen inte att bildämnet är speciellt 

roligt, och övar troligen inte heller ämnet på eget bevåg. Det blir då lärarens uppgift att hjälpa 

eleven till utveckling/övning för att uppnå kunskapskraven, även i ämnen eleven inte är in-

tresserad av. En nyckel blir då att försöka väcka elevens drivkraft. Det kunskapsfilosofiska 

resonemanget om människans påstådda vilja att söka svar på frågor, kan vara pedagogiskt 

gångbart för att hjälpa elever till deras egen drivkraft. På samma sätt som Musikern vittnar om 

att det var roligare och lättare att öva när han motiverades av undran om han kunde spela likt 

det stycket han lyssnade på, kan elever finna drivkraft om det pedagogiska upplägget låter 
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dem söka svar på frågor.  
Ytterligare en drivkraft men också till viss del bromskloss är de emotionella dikotomier som 

kan anses naturliga inom techne. Känslor som olust, misslyckande och besvikelse blir lätt 

bromsklossar. Att som pedagog försöka identifiera vilka negativa känslor som kan uppstå i ett 

bildmoment och hjälpa elever att komma runt dem, kan vara ytterligare gynnsamt för driv-

kraften till fortsatt kunskapande. Informanterna omvandlar själva mentalt de negativa känslor 

som uppstår, vilket det som lärare kan vara svårt att hjälpa elever med. Vikten av variation i 

övandet lyfts också som en strategi för att motarbeta tristess, vilket är en mer konkret metod 

att ta fäste vid. Variation tänker jag också kan innefatta de behov av raster som informanterna 

presenterar. Svårighet att fokusera en hel lektion, kan vara vad som skapar motstånd hos en 

elev. Idrottarens resonemang om fysiologiska behov, så som blodsockernivå, kan också tänkas 

påverka elevens emotionella drivkrafter. Idrottaren påstår att allt blir tråkigt om en är hungrig. 

Hunger väcker alltså negativa motståndskänslor. Informanternas olika metoder för att kunna 

fokusera är ytterligare exempel på komplexiteten som uppstår i ett klassrum där olika behov 

kan vara svåra att tillfredsställa, och där vissa elevers behov inte tillgodoses. Detta kan också 

generera bromsande emotioner för elever.       	

Övning innefattar delarna görande, upprepning, variation och reflektion. Dessa kan vara svåra 

att införliva under ett läsår med tanke på skolan och bildämnets tidsramar. Att ge eleverna 

möjlighet till övning i bildämnet kan därför ses som något som sker under flera läsår. Kravet 

om upprepning genererar en tanke om att bildämnet behöver progressionsplaneras. Ämnes-

områden, tekniker, och material bör återkomma i form av varierade uppgifter, för att utveck-

lingen av kunskap ska ges möjlighet. Det som introduceras under en termin bör återkomma, 

men i en annan form vid ett annat tillfälle. Finsnickaren menar till exempel att varje upprep-

ning blir en övning, oavsett hur lång eller kort tid som går där emellan. I bildämnet kan det 

utifrån detta vara viktigt att identifiera vilka områden, metoder och tekniker som upprepas 

mest, och vilka som får mindre utrymme. Om vi utgår från definitionen av övning som pre-

senteras i denna studie, ska alla kunskaper i bildämnet upprepas om kunskapen ska ha möjlig-

het att utvecklas.	

!
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8 Tolkning och resultat	
I följande stycken kommer jag utifrån analyserna ovan försöka tolka och konkretisera ett re-

sultat, för att besvara mina forskningsfrågor. Mina forskningsfrågor är de som står utskrivna i 

rubrikerna 8.1, 8.2 och 8.3. 	

8.1 Vilka definitioner av övning kommer till uttryck hos informanterna?  
!
Ett syfte med denna undersökning är att få ökad förståelse för begreppet övning. Att försöka 

definiera begreppet är därför viktigt. Min hypotes i inledningen till detta arbete om att övning 

är ett mångfacetterat begrepp, har blivit bekräftat. Utifrån informanternas utsagor och min 

analys, är min tolkning att det ändock finns en gemensam definition av vad övning är. Denna 

blir således en definition för vad övning skulle kunna vara inom ett praktisk kunskapsområde. 

Definitionen skulle kunna formuleras så här: Övning är när en aktivitet upprepas, med 

mindre eller större variationer. I och med upprepningen kräver övning tid, och övning-

ens syfte är att utveckla kunskapen om och/eller hur någonting fungerar.   

 
Variation är viktig då repetition annars kan ske på rutin, vilket hämmar utvecklingen. Övning-

ens syfte är att utveckla kunskaper, och variationen gör att repeterandet inte blir rutinmässigt 

utan även innefattar reflektion. I och med upprepningens centrala roll i definitionen av övning, 

blir att göra någonting endast en gång inte att öva enligt informanterna.  	

8.2 Vilka drivkrafter och strategier har de för att öva, och vilka strategier rekom-
menderar de mig i mitt praktiska övande i avbildande porträttmåleri? !
Drivkrafter 

Vad som driver människor till att söka kunskap kopplar jag i min analys till det kunskapsfilo-

sofiska resonemanget om att söka svar på ställda frågor. Alla informanters svar på min inter-

vjufråga om vad som driver dem att öva, går att omformulera till frågor. Att ställa sig frågande 

inför någonting kan därför ses som en drivkraft till att öva. Techne framställs ofta i samband 

med begreppet tyst kunskap; en kunskap buren i kroppen. Informanterna vittnar om kunskap 

buren i deras kroppar genom att all deras övning utgår från den gemensamma grunden av gö-

rande. De besitter olika tysta kunskaper som de använder i sitt övande. Något som också blivit 

uppenbart är hur känslor har en naturlig plats i övningsprocessen genom detta görande. Det är 

bland annat känslor som är varandras motsatser, exempelvis lust, olust, glädje, besvikelse, 

nöjsamhet och missnöjsamhet som kommer till uttryck. Dessa känslor kan fungera både som 

�29



drivkrafter, men också som bromsklossar. Att hitta strategier för att komma runt de negativa 

bromsande känslorna blir viktigt för att få fram de känslor som är mer drivande. Givetvis kan 

andra drivkrafter stå bakom informanternas övning, och jag vill påpeka att jag inte vill fram-

hålla detta som ett ensidigt svar. Det kan dock ses som ett resultat i denna undersökning och 

utifrån min teoriram.  
Viktigt är också att dementera tanken om att tehne och episteme ses som två skilda kunskaper. 

Istället bör de ses som två sidor av samma kunnande. Att göra och parallellt reflektera kring 

detta är vad som bidrar till utveckling, och därför inget som sker på vana eller rutin. I analy-

sen lyfte jag Musikerns spelande på basen som ett exempel på detta. Ett annat exempel kom-

mer från Konstnären som säger ”Sen så sitter ju jag väldigt mycket. Ställer bilden en bit ifrån mig 

och sitter mycket och tittar. Hur skulle det vara om jag gör det så? Ska jag ta bort det där?” Här på-

pekar Konstnären också vikten av det teoretiska reflekterandet inför, under och efter en prak-

tisk handling.	

Rum och Ram 
Vidare presenterade informanterna flertalet rumsliga strategier för övning. Att gå iväg hemi-

från var en gemensam strategi till att behålla fokus för både Konstnären och Idrottaren. Fin-

snickaren och Idrottaren har båda övning kopplat till specifika platser så som simbassäng och 

verkstad. Även Musikern har på sin högskola specifika övningsrum att använda sig av. Konst-

nären går till sin Ateljé. Specifikt för alla rum är att de är till för ändamålet och kan bidra till 

fokus. Så också mitt övningsrum. Utöver detta presenterades skilda metoder för att behålla 

fokus. Konstnären vill ha lugn och ro. Finsnickaren måste lyssna på radio och Idrottaren an-

vänder ibland hörlurar med musik för att skärma av och kunna fokusera. Musikern och Idrot-

taren påpekar också det fysiologiska behovet av att äta så att du inte har lågt blodsocker när 

du ska öva. Idrottaren poängterar även behovet av att vara utvilad för att kunna fokusera. Att 

ta rast är centralt för alla informanter, men poängteras på olika vis. Konstnären menar att vila 

från bilden är viktigt, och Finsnickaren tar rast efter behov. Idrottaren förespråkar pauser för 

kroppens skull, samt att avsätta tid så att du vet hur länge du ska fokusera innan rast. Musi-

kern har en tydlig strategi av korta pass med pauser emellan. Under övningspassen har Musi-

kern också en tidsangiven strategi med tre delar, mjukstart, fokusområde och repetition. Att ta 

pauser är en övergripande strategi för att kunna fokusera på övandet men när och hur ofta des-

sa pauser behöver tas är individuellt. 	
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Målerimetoder, mentala inställningar och autoetnografi  
Det har varit viktigt att jag i min undersökning testat informanternas strategier och metoder 

för övning, eftersom det praktiska kunnandet innefattar ett behov av att erfaras. Dessutom har 

det gett mig värdefulla upplevelser av hur en övningsprocess känns och kan upplevas. Min 

personliga erfarenhet av övningen ger mig större förståelse för mina framtida elevers behov, 

vilket autoetnografin påpekar genom att hävda att förståelse för sig själv ökar förståelsen för 

andra. Givetvis sker glidningar mellan vad informanterna förmedlar och mina egna erfarenhe-

ter, då jag inte till fullo kan ikläda mig informanternas tankesätt och metoder. Det är dock så 

lärande sker enligt ett sociokulturellt perspektiv; i dialog och samspel mellan mig själv och 

andra.  Vissa strategier har varit lättare att följa, till exempel Musikerns specifika tidsangivel51 -

ser. De strategier som varit svårare att följa, har främst rört informanternas mentala inställ-

ningar. Specifika målerimetoder, så som exempelvis val av penslar, har till större del kommit 

från mig själv och mina tidigare erfarenheter av bildframställning. Utifrån de angivna måle-

rimetoder som gavs, blir det dock tydligt hur svårt det kan vara att frångå sina egna förutfatta-

de meningar. Exemplet på hur jag värderar ansiktet i ett porträtt högre än bakgrunden är ett 

sådant exempel, där Konstnärens konkreta målerimetod utmanade och synliggjorde mina egna 

förförståelser. Mina övningsperioder har bidragit till denna typ av upptäckter. Att ställa sig 

själv i relation till någon annan bidrar till att ens egna metoder, strategier, mentala inställning-

ar och förförståelser blir tydligare, samt att förståelsen för fenomenet övning blir förkroppsli-

gat.  	

8.4 Hur kan övning diskuteras i relation till bildundervisningen på grundskolan? 
!
Att tänka kring skolan som en tvångs-övande institution, och ställa detta i förhållande till de 

definitioner, tankar och analyser som redogjorts för i denna uppsats, genererar flera intressanta 

resultat i en skolkontext. Informanterna övar alla frivilligt på deras praktiker, vilket innebär  

en stor skillnad gentemot skolan där elever även måste öva på ämnen de inte har personligt 

intresse av. Lärarens uppdrag blir då att väcka elevens drivkrafter. Utifrån analyserna om in-

formanternas drivkrafter samt teorin om människans vilja att söka svar, kan en vinnande pe-

dagogisk metod vara att ställa motiverande frågor. Människans engagemang i själva görandet 

är ytterligare en drivkraft som kan utnyttjas i bildämnet. Människan måste med kroppen och 

tanken erfara för att utvecklas i techne. I techne ryms känslomässiga dikotomier av både posi-

tiv och drivande karaktär, men också dess motsatser. Att som pedagog anpassa material och 
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metoder för att hjälpa elever runt de negativa känslorna kan vara gynnsamt. Det mentala om-

vandlandet av känslor från bromsande till drivande kan sällan styras av läraren, men kunskap 

om vad som genererar vilka känslor hos eleven kan vara gynnsamt. Utifrån denna undersök-

ning och mina informanters utsagor, presenteras flera förhållanden som påverkar känslor och 

förmåga till fokus. Variation är central för att inte övning ska bli tråkig. Behoven av rast, mat 

och olika rum är ytterligare yttre faktorer som påverkar människors känslor och förmåga till 

fokus. Dessa känslomotsättningar bör ses som en naturlig del i övningsprocessen och alltså 

inget som ska elimineras, bara hanteras.	

De olika kunskaperna som elever förväntas uppnå i bildämnet ges troligen inte lika stora ut-

rymmen att utvecklas/övas. Det innebär att vissa kunskaper eleverna förväntas ha, bedöms 

utifrån ett engångstest. Detta synliggörs när definitionen att övning kräver tid, görande, reflek-

tion och upprepning ställs i relation till bildämnets tidsbrist och stoffträngsel. Resultatet blir 

då att tid för utveckling/övning av kunskaper inte alltid finns. Det som enligt studiens defini-

tion av övning blir centralt att förhålla sig till i bildämnet, är detta görande, upprepande, varie-

rande och reflekterande. Görandet och upprepandet är mest tidskrävande. Upprepningen kan 

generera ett behov av progressionsplanering, då tiden elever har för övning sträcker sig över 

alla årskurser. Det som introduceras i årskurs sex bör i årskurs nio ha upprepats, med variation 

och reflektion, för att ge eleven större chans till utveckling av kunskaper i bildämnet.   	

9 Slutdiskussion	
Mitt syfte med denna studie var att få ökad kunskap och förståelse kring fenomenet övande  

rent generellt, men också specifik övning i praktiska färdigheter. Jag önskade belysa övande 

utifrån ett bildpedagogiskt perspektiv. Genom att själv pröva mina informanters strategier och 

genom det bildpedagogiska fokuset, hoppades jag få ökad kunskap om övningsprocesser. Det-

ta för att sedan kunna använda denna kunskap som pedagog. Personligen har jag fått en breda-

re förståelse och kunskap kring övning, och hur en kan öva sig i praktiska färdigheter. Jag 

upplever även att min inledande tes om att begreppet övning är mångfacetterat och kan tolkas 

individuellt, är bekräftad. 	

En reaktion jag fått från människor i min omgivning då jag berättat om uppsatsens fokus på 

övning, är en bekräftelse på att det är ett relativt outforskat område. Att särskilja övning från 

lärande har i vissa avseenden varit svårt då de är tätt sammanlänkande, men jag står ändock 

fast vid att begreppen inte är synonymer. Hur jag ser på övandet är lite som att analysera 
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passningsspelet fram till mål i en fotbollsmatch. Övandet är passningsspelet och lärandet är 

målet. Förståelserna för övning är precis som passningsmöjligheterna i fotbollen många till 

antalet. Med vetskap om detta har jag utifrån endast fyra informanter ändock fått fram flera 

resonemang om övningens definitioner, drivkrafter, strategier och metoder. Denna relativt lilla 

undersökning har väckt flera följdfrågor som jag anser intressant och potentiellt att undersöka 

vidare. Hur skulle till exempel en bildlektion med Musikerns upplägg med korta pass och tre 

fokusområden se ut? I min undersökning har jag själv prövat mina informanters övningsstra-

tegier. Hur resultatet skulle se ut om strategierna prövades av andra personer eller i en skol-

kontext, skulle också vara en intressant vidare undersökning.	

I de tidigare forskningarna från musikområdet som presenterats definierar Hammarsten en 

”svårt-stämpel” att ta sig förbi i sitt övande, och Hugardts en önskan om en breddad övnings-

metodologi i skolan. Min studie kan svara an till dem båda. Hammarstens upptäckt av ”svårt-

stämpeln” finns beskriven även hos mina informanter i form av känslor av motgång, något 

som jag också själv upplevde i min övningsprocess. Hammarsten menar att det är ett hinder 

att ta sig runt. Min undersökning presenterar dessa emotionella motsättningar som en naturlig 

del av övning. Hammarsten menar att en inte ska fokusera vid det svåra som svårt, vilket är en 

poäng jag inte sätter mig emot. Mina informanter och min undersökning påvisar dock flertalet 

sätt att komma runt motståndet. Musikerns metod att släppa prestigen och istället lattja lite 

kan vara en sådan metod. Hugardts önskan om en bredare insyn i olika sätt att öva anser jag i 

och med denna uppsats blivit beviljad. Dock anser jag också att det går att forska och under-

söka ännu fler aspekter av övning utifrån till exempel andra teorier, fokus och informanturval. 	

Avslutningsvis vill jag belysa min konstnärligt forskande del, övning i porträttmåleri, som på 

flera vis berikat både uppsatsens resultat, min egen förståelse för övning, samt uppsatsens ge-

staltade del. Att jag själv praktiserat har, vilket konstnärlig forskning talar för, vidgat min för-

ståelse för fenomenet övning. Utifrån den centrala aspekten av att techne och övning i prak-

tiska färdigheter inte kan överföras utan måste erfaras, har övningsperioderna varit av stor 

vikt. Mina anteckningar från perioderna vittnar också tydligt om de två sidorna av praktisk 

kunskap; görandet och reflekterandet. Jag är övertygad om att många av de tankar, resone-

mang och slutsatser som kommit till uttryck i denna uppsats inte hade uppkommit om jag inte 

praktiserat och forskat konstnärligt. Mina övningsperioders görande och reflekterande har inte 

prioriterats att skrivas fram här, utan har istället fått störst plats i min gestaltade del av uppsat-

sen.	
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Hur praktiska färdigheter övas är den fråga som till och med namngett denna uppsats. Ett en-

kelt men samtidigt mångfacetterat svar är att praktiska färdigheter övas genom att göra, varie-

ra, upprepa och reflektera.  	
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Bilaga 1 – Intervjufrågor	
Här presenteras de nio intervjufrågor som undersökningens intervjuer utgick från.	

INTERVJUFRÅGOR.	

!
1. Det finns ett latinskt ordspråk som lyder: ”Repetitio est mater studiorum” vilket be-

tyder ungefär ”Repetition är lärandes moder”.  
Har du hört det förut?  !

2. Vad tänker du kring citatet?  
Vad betyder det för dig?  !

3. Vad har du för erfarenheter av praktisk övning, dvs färdighetsövning?  
Vad övar du/har du övat för färdigheter?  
Kan du ge några exempel?  !

4. Var utför du ditt övande?  
Är det kopplat till någon institution?  !

5. Du har ju sagt att du övat …., vad är det som drivit dig till att öva detta?  !
6. Hur gör du när du övar?  

Finns det något som är viktigt för dig i ditt övande?  
(Plats, tid, form, känsla, tanke osv. steg 1, steg 2, steg 3) !

7. Om du någon gång inte velat öva. Har du någon/några strategier till att öva i alla 
fall?  !

8. Jag vill öva mig i porträttmåleri och undrar om du vill hjälpa mig med hur jag ska 
öva. Hur tycker du att jag ska öva?  
Vad tycker du det är viktigast att jag tänker på?  !

9. Kan vi tillsammans försöka summera de ingångar/tankar/strategier du nu gett mig 
i någon eller några övergripande meningar/ord som jag kan skriva ner och ta med 
mig?  
   !!!!!!!!!!!
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Bilaga 2 – Gestaltning ”Övning i färdighet”	
 

Bilagans innehåll: 
- Utställningstext.  
- Länkar till videomaterial och videovisning av utställningen.  
- Modellbild av korridorkonstruktionen.  
- Bilder från examensutställningen.  
!
Utställningstext	

Övning ger färdighet är ett välbekant ordspråk som Helena i sin undersökning omformulerat till öv-
ning i färdighet. Helena har intervjuat fyra personer verksamma i olika praktiker men som alla innefat-
tar praktiskt kunnande. Hon har intervjuat dem om deras övande, hur, när, var och varför de övar samt 
hur de gör för att öva vid olust. Personerna som intervjuats har varit en konstnär, en idrottare, en musi-
ker och en finsnickare. Genom deras utsagor har hon närmat sig en förståelse för vad övning är och 
hur övning i praktiskt kunnande kan gå till. Helena har genom undersökningen kommit fram till att 
övning är ett mångfacetterat begrepp med individuella tolkningar, men hennes resultat påvisar dock 
fyra företeelser som visat sig avgörande för övning inom praktiska kunskapsområden. Dessa är att öv-
ning bör innefatta; görande, upprepning, variation och reflektion. 	

Mellan utförda intervjuer övade Helena själv på avbildande porträttmåleri och förhöll sig då till infor-
manternas metoder, strategier och tekniker för övning. I utställningen får besökaren en förkroppsligad 
upplevelse av hennes krokiga övningsprocess. Här får du följa processen genom fyra övningsrum. I 
rummen synliggörs övningsperioderna då Helena övat avbildande porträttmåleri genom att måla sina 
informanters porträtt utifrån deras direktiv. Dock i ständig dialog med Helenas egna tankar och reflek-
tioner. 	

Länkar	

Alla filmer samt en filmad genomgång i utställningsmiljö:  
https://vimeo.com/album/4391956 
 
Upplev utställningen: https://vimeo.com/203087256  
Konstnären: https://vimeo.com/201252246  
Idrottaren: https://vimeo.com/201252379  
Musikern: https://vimeo.com/202178674   
Finsnickaren: https://vimeo.com/202178017  
!
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Modellbild.  
Ovanifrån för att förstå korridorkonstruktionen. 	

	

Utställningsbilder. 
Dokumentation från rummen på utställningen.	

Konstnärens rum.  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Idrottarens rum.	
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Musikerns rum	
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Finsnickarens rum.
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