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Sammanfattning	  	  	  
	  
Självständigt	  arbete	  inom	  musiklärarutbildningen	  
Titel:	  Hur	  17	  ska	  jag	  öva?	  En	  studie	  om	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  övning	  för	  slagverkare	  
Författare:	  Henrik	  Bengtsson	  
Termin	  och	  år:	  Höstterminen	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  Universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  några	  utvalda	  tillvägagångssätt	  för	  lärande,	  
förmedlade	  av	  ledande	  slagverkare	  och	  slagverkslärare,	  används	  av	  och	  fungerar	  för	  en	  
lärarstudents	  instudering	  av	  ett	  musikverk.	  Dessa	  tre	  tillvägagångssätt	  användes	  för	  att	  
studera	  in	  Concerto	  for	  marimba	  and	  strings	  av	  Emanuel	  Sejourné.	  	  Ljudinspelningar	  och	  
loggbok	  låg	  till	  grund	  för	  analysen	  om	  vad	  som	  fungerade	  bra	  för	  mig	  i	  min	  egen	  övning	  
och	  hur	  jag	  upplevde	  de	  olika	  metoderna	  under	  pågående	  övning.	  I	  resultatet	  
framkommer	  att	  framförallt	  trivselfaktorn	  är	  en	  bidragande	  orsak	  till	  ett	  lyckat	  övande.	  
Andra	  viktiga	  faktorer	  som	  redovisas	  är	  vikten	  av	  att	  ha	  kontroll	  på	  musiken	  innan	  jag	  
som	  musikutövare	  börjar	  öva	  samt	  vikten	  av	  att	  öva	  som	  en	  konsert	  i	  förebyggande	  
syfte.	  Avslutningsvis	  diskuteras	  arbetets	  resultat	  i	  relation	  till	  den	  presenterade	  
litteraturen	  och	  tidigare	  forskningen	  inom	  området.	  
	  
	  
Nyckelord:	  Slagverk,	  marimba,	  övning,	  övningsmetoder,	  lärande,	  designteori	  
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Abstract	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  	  
Title:	  How	  should	  I	  pratice?	  A	  study	  of	  various	  learning	  methods	  for	  percussionists	  	  
Author:	  Henrik	  Bengtsson	  
Semester	  and	  year:	  Autumn	  2014	  	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  	  	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  

	  
The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  explore	  how	  some	  selected	  approaches	  of	  learning,	  mediated	  
by	  leading	  percussionist	  and	  percussion	  teachers,	  is	  used	  by	  and	  works	  for	  one	  students	  
rehearsal	  of	  a	  musical	  work.	  These	  three	  approaches	  were	  used	  when	  practicing	  the	  
Concerto	  for	  Marimba	  and	  Strings	  of	  Emanuel	  Sejourné.	  Audio	  recordings	  and	  log	  book	  
was	  the	  basis	  for	  the	  analysis	  of	  what	  worked	  well	  for	  me	  in	  my	  own	  practice	  and	  how	  I	  
experienced	  the	  different	  methods	  during	  exercise.	  The	  result	  shows	  that	  above	  all	  
enjoyment	  factor	  is	  a	  contributor	  to	  a	  successful	  practicing.	  Other	  important	  factors	  
reported	  are	  the	  importance	  of	  knowledge	  and	  the	  music	  before	  you	  start	  to	  practice	  
and	  the	  importance	  of	  preventively	  practicing	  as	  a	  real	  concert.	  At	  the	  end,	  the	  results	  of	  
the	  study	  is	  discussed	  in	  relation	  to	  the	  presented	  literature	  and	  previous	  research	  in	  
the	  subject.	  
	  
	  
Keywords:	  Percussion, marimba, practice, practicing methods, learning, design theory 
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  min	  sambo	  Emma	  för	  allt	  stöd	  under	  arbetets	  gång	  och	  min	  handledare	  
Ragnhild	  Sandberg	  Jurström,	  samt	  Paul	  Stanley,	  Gene	  Simmons,	  Eric	  Singer	  och	  Tommy	  
Thayer	  som	  skänkt	  mitt	  liv	  glädje	  och	  ljus	  i	  allt	  detta	  mörker.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 6	  

1	  Inledning	  
Det	  här	  kapitlet	  inleds	  med	  en	  introduktion	  som	  beskriver	  de	  tankar	  som	  har	  legat	  
bakom	  valet	  av	  ämne	  i	  detta	  arbete.	  Sedan	  följer	  problemformulering,	  syfte	  och	  
forskningsfrågor.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Sedan	  en	  lång	  tid	  tillbaka	  har	  jag	  haft	  ett	  stort	  intresse	  för	  musik	  och	  sedan	  jag	  började	  
på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  har	  jag	  varit	  intresserad	  av	  olika	  inlärningsmetoder	  och	  
själva	  inlärningsprocessen	  av	  ett	  musikstycke.	  Det	  finns	  därför	  ett	  stort	  intresse	  från	  
min	  sida	  att	  djupare	  studera	  såväl	  metoder	  som	  lärprocesser,	  framförallt	  när	  det	  gäller	  
spel	  på	  slagverk.	  Eftersom	  vi	  lever	  i	  en	  tid	  där	  just	  tid	  betraktas	  som	  en	  bristvara	  gäller	  
det	  att	  effektivisera	  allt	  så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  det	  gäller	  även	  mitt	  eget	  övande.	  	  
Daniel	  Berg	  (personlig	  kommunikation,	  21	  maj	  2013)	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  med	  att	  
inte	  vara	  metodisk	  i	  sitt	  övande.	  Det	  finns	  sålunda	  en	  risk	  att	  övandet	  sker	  utan	  någon	  
struktur,	  att	  det	  därmed	  är	  svårt	  att	  komma	  framåt	  i	  lärandet.	  Detta	  med	  medföra	  att	  
mycket	  arbete	  ger	  litet	  resultat,	  vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  sviktande	  motivation	  och	  
framför	  allt	  sviktande	  glädje.	  Genom	  föreliggande	  studie	  vill	  jag	  försöka	  lösa	  dessa	  
problem	  genom	  att	  analysera	  mitt	  eget	  övande	  samt	  prova	  andra	  musikers	  metoder	  för	  
att	  eventuellt	  ändra	  mina	  egna	  sätt	  att	  lära.	  De	  musiker	  som	  har	  kommit	  mycket	  längre	  
än	  mig	  har	  antagligen	  bättre	  sätt	  att	  ta	  sig	  an	  nya	  verk	  och	  stycken	  än	  vad	  jag	  har.	  För	  
mig	  gäller	  att	  lära	  från	  de	  bästa	  för	  att	  kunna	  bli	  mer	  som	  dem.	  
	  
Mitt	  projekt	  går	  ut	  på	  att	  jag	  skall	  undersöka	  vilka	  metoder	  för	  lärande	  som	  används	  hos	  
några	  av	  landets	  ledande	  slagverkare,	  testa	  dessa	  metoder	  på	  det	  valda	  stycket	  Concerto	  
for	  marimba	  and	  strings	  som	  är	  skrivet	  av	  Emanuel	  Sejorné	  och	  analysera	  hur	  
metoderna	  fungerar	  för	  mig.	  Vems	  tips	  som	  kommer	  att	  passa	  mig	  bäst	  är	  en	  spännande	  
fråga.	  
	  
Att	  som	  musiker	  ha	  en	  väl	  utvecklad	  metod	  för	  att	  lära	  sig	  ny	  musik	  ser	  jag	  som	  väldigt	  
viktigt.	  Det	  skulle	  kunna	  betyda	  att	  jag,	  när	  jag	  skall	  öva	  inför	  en	  konsert,	  kan	  ha	  
användbara	  effektiva	  metoder	  vid	  instuderingen	  av	  nya	  stycken.	  Dessutom	  hoppas	  jag	  
på	  att	  bli	  en	  bra	  lärare	  och	  då	  kan	  det	  vara	  väldigt	  bra	  att	  ha	  kontroll	  på	  olika	  metoder	  
som	  även	  eleverna	  kan	  använda.	  Jag	  menar	  att	  ju	  fler	  metoder	  jag	  känner	  till,	  desto	  mer	  
kan	  jag	  individanpassa	  min	  undervisning.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  en	  
intressant	  text	  som	  kan	  berika	  övandet	  för	  många	  musiker,	  unga	  som	  äldre.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  frågeställningar	  
Ju	  mer	  en	  musikant	  sätter	  sig	  in	  i	  musikens	  värld,	  ju	  fler	  musiker	  och	  lärare	  som	  denne	  
pratar	  med,	  desto	  fler	  metoder	  för	  instudering	  kan	  en	  musikant	  komma	  i	  kontakt	  med.	  
Vilka	  är	  framtagna	  med	  didaktisk	  förankring?	  Vilka	  är	  det	  inte?	  Finns	  det	  vissa	  metoder	  
som	  är	  mer	  lämpliga	  än	  andra	  på	  vissa	  saker?	  Ja,	  frågorna	  kan	  fortsätta	  väldigt	  mycket	  
längre	  än	  så	  här.	  Målet	  med	  övning	  är	  att	  musikerna	  skall	  komma	  framåt	  i	  utvecklingen,	  
utvecklas	  så	  mycket	  som	  möjligt	  för	  att	  kunna	  ta	  sig	  an	  nya	  musikstycken,	  men	  för	  att	  
kunna	  göra	  det	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  gå	  till	  väga	  för	  att	  nå	  sina	  mål.	  
Min	  förhoppning	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  jag	  och	  andra	  intresserade	  ska	  få	  en	  ökad	  
inblick	  i	  olika	  metoder	  för	  instudering	  och	  eventuellt	  även	  få	  upp	  ögonen	  för	  nya	  
passande	  metoder.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  några	  utvalda	  
tillvägagångssätt	  för	  lärande,	  förmedlade	  av	  ledande	  slagverkare	  och	  slagverkslärare,	  
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används	  av	  och	  fungerar	  för	  en	  lärarstudents	  instudering	  av	  ett	  musikverk.	  För	  att	  
uppnå	  syftet	  är	  följande	  frågeställningar	  formulerade:	  
	  
1) På	  vilka	  sätt	  används	  de	  valda	  tillvägagångssätten	  vid	  instudering	  av	  ett	  

musikverk?	  
2) Hur	  fungerar	  de	  i	  arbetet	  med	  en	  instudering?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  och	  tidigare	  studier	  inom	  området	  samt	  de	  
teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
I	  boken	  Spelrum	  skriver	  Robert	  Schenck	  (2000)	  mycket	  om	  övning	  och	  kreativa	  
undervisningsformer.	  Han	  framhäver	  några	  viktiga	  övningsprinciper,	  därav	  bland	  andra	  
lust	  och	  övningsmetaforen	  ”stigen	  i	  snön”.	  Lusten	  för	  övning	  får,	  enligt	  Schenck,	  inte	  
övervinnas	  av	  rädsla	  för	  att	  göra	  fel.	  Snarare	  tvärt	  om.	  Misstag	  skall	  vi	  tillåta	  oss	  själva	  
att	  göra,	  eftersom	  det	  är	  en	  naturlig	  del	  i	  inlärningsprocessen	  och	  kan	  leda	  till	  nya	  
kunskaper.	  Han	  tar	  upp	  penicillinet	  som	  ett	  exempel	  på	  ett	  misstag	  som	  ledde	  till	  något	  
positivt.	  Schenck	  skriver	  även	  att	  lust	  är	  en	  självklar	  del	  och	  en	  förutsättning	  för	  en	  sund	  
inlärning.	  
	  
Med	  ”stigen	  i	  snön”	  menar	  Schenck	  (2000)	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  varje	  gång	  en	  
musikutövare	  upprepar	  någonting	  och	  att	  sannolikheten	  att	  denne	  gör	  likadant	  igen	  
ökar	  markant.	  Musikutövaren	  övar	  då	  in	  rörelsemönster	  för	  hur	  den	  skall	  spela	  ett	  visst	  
parti	  i	  ett	  stycke.	  Varje	  gång	  vi	  utför	  något	  kommer	  sannolikheten	  att	  öka	  att	  vi	  kommer	  
kunna	  utföra	  det	  på	  samma	  sätt	  en	  gång	  till	  med	  större	  säkerhetsmarginal,	  större	  
utrymme	  för	  inlevelse	  och	  uttryck,	  med	  bättre	  kvalitet	  och,	  om	  så	  önskas,	  i	  ett	  högre	  
tempo.	  	  
	  
Schenck	  (2000)	  tar	  även	  upp	  några	  övningsstrategier.	  Att	  förstå	  sig	  på	  övningsprinciper	  
och	  -‐	  strategier	  är	  oerhört	  viktigt,	  enligt	  Schenck,	  då	  en	  musikutövare	  kan	  tillämpa	  dessa	  
och	  därmed	  göra	  sin	  övning	  mer	  lustfylld	  och	  effektiv.	  Ju	  roligare	  det	  är	  desto	  bättre	  
kommer	  det	  att	  gå.	  En	  strategi	  som	  återkommer	  några	  gånger	  är	  hellre	  ett	  fåtal	  
upprepningar	  av	  god	  kvalitet	  än	  många	  av	  sämre.	  Detta	  ser	  Schenk	  som	  viktigt	  för	  att	  
inte	  göra	  hjärnan	  och	  muskelminnet	  förvirrat	  och	  ge	  dem	  flera	  olika	  snarlika	  alternativ	  
på	  vad	  som	  är	  rätt.	  
	  
Hur	  många	  upprepningar	  av	  god	  kvalitet	  en	  människa	  klarar	  av	  är	  beroende	  av	  hur	  hög	  
koncentrationsförmåga	  den	  har	  för	  stunden.	  En	  annan	  strategi	  som	  Schenck	  (2000)	  
framhäver	  är	  att	  göra	  övningen	  rolig.	  Han	  menar	  att	  roligt	  kan	  betyda	  olika	  saker.	  
Exempelvis	  att	  ”ha	  skoj”	  eller	  en	  känsla	  av	  tillfredsställelse	  efter	  att	  arbetat	  hårt	  och	  då	  
märka	  av	  sina	  framsteg.	  Att	  ha	  roligt	  kan	  även	  innebära	  att	  man	  njuter	  av	  musikaliska	  
upplevelser.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  
Harald	  Jörgensen	  och	  Susan	  Hallam	  (2012)	  skriver	  en	  sammanfattning	  om	  forskning	  
kring	  musikers	  övande	  i	  ett	  kapitel	  i	  The	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology.	  En	  sak	  de	  
framhäver	  är	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  unga	  elever	  att	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  så	  de	  känner	  lust	  
att	  öva.	  Under	  de	  första	  åren	  som	  utövare	  av	  ett	  instrument	  är	  det	  viktigt	  med	  
kvantitativ	  övning,	  så	  att	  eleven	  lär	  sig	  känna	  instrumentet	  ordentligt.	  Det	  viktiga	  i	  det	  
tidiga	  skedet	  är	  alltså	  inte	  att	  utvecklas	  spelmässigt	  utan	  att	  eleven	  blir	  bekant	  med	  sitt	  
instrument.	  Först	  efter	  några	  år	  då	  eleven	  väljer	  att	  satsa	  för	  att	  bli	  musiker	  eller	  komma	  
in	  på	  en	  folkhögskola	  blir	  det	  viktigt	  med	  kvalitativ	  övning.	  I	  den	  kvalitativa	  övningen	  är	  
progression	  viktig	  och	  Jörgensen	  och	  Hallam	  framhäver	  fyra	  betydelsefulla	  
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komponenter:	  uttänkta	  strategier,	  strategier	  om	  hur	  övandet	  skall	  te	  sig,	  strategier	  för	  
att	  utveckla	  övandet	  och	  metastrategier.	  
	  
En	  annan	  sak	  som	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  tar	  upp	  är	  hur	  en	  musikutövare	  går	  i	  
från	  helhet	  till	  del	  och	  sedan	  tillbaka	  till	  helhet	  när	  den	  övar	  på	  ett	  musikstycke.	  Det	  
innebär	  att	  en	  musikutövare	  väljer	  ut	  en	  del	  ur	  stycket	  som	  övas	  detaljerat,	  för	  att	  sedan	  
sättas	  tillbaka	  i	  stycket	  och	  då	  öva	  det	  i	  sin	  helhet	  utifrån	  ett	  större	  perspektiv.	  Enligt	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  är	  en	  viktig	  del	  i	  övandet	  nivån	  på	  koncentrationen	  hos	  utövaren.	  
Det	  är	  individuellt	  för	  när	  varje	  person	  har	  sin	  högsta	  koncentrationsnivå,	  men	  i	  regel	  
har	  de	  flesta	  den	  på	  morgonen	  och	  förmiddagen.	  För	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  
sitt	  övande	  bör	  en	  musikutövare	  öva	  då	  den	  kan	  vara	  som	  mest	  koncentrerad	  på	  vad	  den	  
gör.	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
Denna	  studie	  har	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  som	  utgångspunkt.	  Enligt	  Selander	  och	  
Kress	  (2010)	  skapas	  meningar	  via	  olika	  teckensystem.	  Vanliga	  teckensystem	  som	  vi	  
människor	  använder	  oss	  av	  är	  bland	  andra:	  talande-‐	  och	  skriftliga	  språket,	  kroppsliga-‐,	  
fysiska-‐	  och	  digitala	  redskap,	  samt	  bilder.	  	  
	  
Valet	  av	  teckensystemet	  väljs	  med	  hänsyn	  till	  motivation,	  intresse	  och	  tillgänglighet,	  
men	  tecknen	  eller	  orden	  i	  sig	  betyder	  ingenting.	  Det	  är,	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010),	  
när	  de	  placeras	  i	  sina	  sociala	  sammanhang	  som	  de	  får	  sin	  innebörd.	  Människor	  i	  olika	  
sociala	  sammanhang	  kommer	  överens	  om	  betydelser	  och	  innebörder	  för	  tecknen	  i	  deras	  
”grupp”	  efter	  samspråkande	  och	  samhandlande.	  Det	  som	  har	  inverkan	  på	  vår	  
klassificering	  är	  våra	  psykologiska	  och	  sociala	  förutsättningar.	  Selander	  och	  Kress	  
menar	  att:	  	  

	  
Vi	  klassificerar	  det	  våra	  sinnen	  tillåter	  oss	  att	  erfara	  och	  som	  vår	  hjärna	  
bearbetar	  genom	  att	  söka	  mönster	  och	  variation	  (biologisk	  förutsättning).	  
Men	  denna	  bearbetning	  är	  också	  beroende	  av	  att	  något	  ska	  framstå	  som	  
meningsfullt	  för	  individen	  i	  sitt	  sociala	  sammanhang	  (psykologiska	  och	  sociala	  
förutsättningar).	  (Selander	  &	  Kress,	  2010,	  s.	  26)	  	  

	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  går	  in	  lite	  mer	  på	  teckentolkning	  i	  musiksammanhang,	  vilket	  är	  
relevant	  med	  tanke	  på	  min	  egen	  studie.	  De	  menar	  att	  meningsskapande	  är	  viktigt	  i	  en	  
lärprocess:	  	  
	  

Den	  som	  lär	  sig	  måste	  tolka	  tecken	  –	  ofta	  bokstavligen	  i	  notbilden	  eller	  i	  sin	  
lärares	  gester,	  vilka	  visar	  hur	  instrumentet	  ska	  hanteras	  –	  och	  transformera	  
dem	  för	  att	  designa	  en	  gestaltning	  av	  sin	  förståelse	  så	  att	  de	  enskilda	  tecknen	  
fogas	  samman	  till	  meningsfulla	  enheter.	  (s.	  60)	  

	  
Lärandets	  rum	  spelar	  stor	  roll	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010).	  Det	  som	  de	  flesta	  tänker	  
på	  när	  man	  hör	  ordet	  rum	  är	  det	  fysiska	  rummet	  där	  någonting	  görs.	  I	  dessa	  rum	  finns	  
det	  ofta	  mycket	  pinaler	  som	  speglar	  den	  aktivitet	  man	  kan	  förvänta	  sig	  skall	  ske	  där.	  Den	  
kraft	  som	  läraren	  kan	  skapa	  genom	  förväntan	  är	  enorm	  enligt	  Lillberg	  (personlig	  
kommunikation,	  20	  maj	  2013).	  Denna	  kraft	  resulterar	  ofta	  i	  en	  nyfikenhet	  till	  att	  prova	  
på	  nya	  saker.	  
	  
	  



 10	  

I	  boken	  Design	  för	  lärande	  (2008)	  framhäver	  Rostvall	  och	  Selander	  att	  design	  är	  något	  
som	  går	  ihop	  med	  lärande.	  En	  person	  formar	  förutsättningarna	  i	  en	  lärandesituation	  för	  
att	  skapa	  så	  bra	  förutsättningar	  som	  möjligt	  för	  att	  lära	  sig	  någonting.	  Det	  kan	  i	  vissa	  fall	  
vara	  att	  personen	  använder	  sig	  av	  två	  element	  som	  i	  grunden	  inte	  hör	  ihop	  men	  som	  i	  
kombination	  skapar	  något	  nytt.	  Dessutom	  menar	  Selander	  och	  Kress	  att	  design	  ”är	  ett	  
sätt	  att	  skapa	  något	  nytt,	  eller	  att	  omskapa	  och	  bruka	  något	  på	  ett	  nytt	  sätt”	  (sid.	  21).	  I	  
och	  med	  den	  enorma	  utveckling	  som	  sker	  med	  digitala	  redskap	  menar	  Kempe	  och	  West	  
(2010)	  i	  boken	  Design	  för	  lärande	  i	  musik	  att	  dessa	  redskap	  kan	  användas	  för	  att	  
utveckla-‐	  och	  designa	  lärandesituationer.	  	  
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3	  Metodkapitel	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  forskningsmetod.	  Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  
studerade	  situationer	  och	  händelser,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  
och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologi	  
I	  studien	  av	  min	  egen	  lärandeprocess	  använder	  jag	  mig	  av	  ljudinspelning	  av	  mitt	  eget	  
övande	  samt	  loggboksskrivande.	  Om	  ljudinspelning	  skriver	  Bjørndal	  (2005)	  följande:	  
	  

Ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  rymmer	  i	  princip	  två	  huvudsakliga	  fördelar.	  Den	  främsta	  
är	  att	  man	  konserverar	  observationer	  av	  ett	  pedagogiskt	  ögonblick	  som	  annars	  skulle	  
gå	  förlorat	  och	  aldrig	  bli	  registrerat.	  (Bjørndal,	  2005,	  sid	  72)	  

	  
I	  citatet	  ovan	  beskriver	  Bjørndal	  hur	  ett	  ögonblick	  kan	  bevaras	  genom	  ljudinspelning.	  	  
	  
Att	  skriva	  loggbok	  är,	  enligt	  Bjørndal	  (2005),	  ett	  bra	  sätt	  att	  dokumentera	  sina	  
observationer.	  Det	  är	  både	  enkelt	  och	  lite	  tidskrävande.	  Den	  variant	  som	  passar	  bäst	  för	  
denna	  studie	  är	  metakognitiv	  loggbok,	  eftersom	  den,	  enligt	  Bjørndal	  är	  bra	  om	  man	  ska	  
reflektera	  över	  sin	  lärandeprocess,	  vilket	  ju	  är	  en	  stor	  del	  av	  denna	  studie.	  Den	  
metakognitiva	  loggboken	  är	  uppbyggd	  utifrån	  tre	  frågor	  som	  ställs	  upp	  i	  olika	  kolumner:	  
	  
–	  Vad	  hände?	  
–	  Vad	  lärde	  jag	  mig?	  
–	  Hur	  lärde	  jag	  mig	  det?	  
	  
Dessa	  kolumner	  kan	  fyllas	  i	  för	  varje	  problem	  som	  stöts	  på	  eller	  delar	  i	  övningen	  där	  det	  helt	  
enkelt	  flyter	  igenom	  rätt	  smärtfritt.	  Loggboken	  kan	  hjälpa	  mig	  att	  få	  en	  över	  griplig	  bild	  av	  
mina	  övningspass	  så	  att	  jag	  lätt	  kan	  se	  progression	  och	  annat	  intressant.	  En	  loggbok	  finns	  
bevarad	  dessutom	  så	  länge	  som	  inte	  någon	  gör	  sönder	  den.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  val	  av	  forskningsmetod.	  Därefter	  följer	  presentation	  av	  de	  tre	  
informanterna	  och	  deras	  tillvägagångssätt	  vid	  övning.	  Avslutningsvis	  redovisas	  hur	  
studien	  genomfördes,	  beskrivning	  av	  bearbetning	  och	  analys	  samt	  studiens	  etiska	  
överväganden,	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  

3.2.1	  Val	  av	  forskningsmetoder	  	  
De	  forskningsmetoder	  som	  är	  valda	  är	  ljudinspelningar	  och	  loggbok.	  Genom	  ljudinspelningar	  
av	  övningspassen	  ska	  progressionen	  i	  inlärning	  kunna	  kontrolleras,	  dels	  under	  varje	  enskilt	  
övningspass,	  dels	  under	  en	  längre	  period.	  Eftersom	  ljudinspelningarna	  ska	  sparas	  ska	  jag	  
kunna	  jämföra	  ljudinspelningar	  från	  början	  av	  inlärningsprocessen	  med	  ljudinspelningar	  i	  
ett	  senare	  skede	  av	  studien.	  Detta	  är	  anledningen	  till	  att	  just	  ljudinspelning	  används	  som	  
metod.	  	  
	  
Loggbok	  har	  valt	  eftersom	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  strukturera	  upp	  mina	  egna	  tankar	  om	  mitt	  
arbete	  under	  studiens	  gång.	  Dessutom	  ges	  möjlighet	  till	  att	  få	  överblick	  över	  arbetes	  gång	  
och	  över	  mina	  reflektioner.	  
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3.2.2	  Val	  och	  beskrivning	  av	  studieobjekt	  och	  metoder	  för	  lärande	  
Studieobjekt	  
Concerto	  for	  marimba	  and	  strings	  av	  Emanuel	  Sejourné	  var	  stycket	  som	  studien	  utfördes	  på.	  
Jag	  valde	  enbart	  att	  använda	  mig	  av	  den	  andra	  av	  två	  stycken	  satser.	  Denna	  sats	  består	  av	  
fem	  delar,	  varav	  två	  är	  variationer	  på	  tidigare	  delar.	  Styckets	  tre	  olika	  karaktärer	  kan	  
beskrivas	  som	  ”explosiv”,	  ”cool”	  och	  ”lugn”.	  
	  
Metoder	  för	  övning	  och	  lärande	  
För	  att	  få	  ta	  del	  av	  andra	  slagverkares	  sätt	  att	  öva	  valde	  jag	  att	  göra	  intervjuer	  med	  några	  av	  
Sveriges	  främsta	  slagverkare	  och	  slagverkspedagoger.	  Genom	  dem	  fick	  jag	  reda	  på	  hur	  de	  tar	  
sig	  an	  nya	  stycken,	  bearbetar,	  övar	  och	  så	  vidare.	  Dessutom	  skickade	  jag	  digitala	  kopior	  på	  
noterna	  till	  det	  här	  aktuella	  stycket	  för	  att	  även	  få	  en	  än	  mer	  precis	  metod	  för	  lärande.	  
Intervjuerna	  var	  avsedda	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  hur	  jag	  skulle	  komma	  att	  öva	  de	  kommande	  
veckorna.	  Jag	  valde	  ut	  de	  tre	  slagverkarna	  med	  omsorg.	  Eftersom	  slagverkssverige	  inte	  är	  
det	  största	  fenomenet	  som	  Gud	  skapat	  så	  känner	  jag	  till	  vilka	  som	  jag	  vill	  intervjua.	  
	  
Slagverkare	  1	  arbetar	  som	  marimbasolist,	  kompositör	  och	  lärare	  vid	  två	  musikhögskolor	  i	  
Sverige.	  Han	  anses	  vara	  en	  av	  Europas	  bättre	  marimbasolister	  just	  nu.	  Många	  
marimbaspelare	  från	  hela	  Europa	  kommer	  till	  honom	  för	  att	  få	  lektioner	  eller	  vara	  med	  på	  
hans	  Master	  Classes.	  
	  
Slagverkare	  2	  arbetar	  som	  slagverkare	  i	  en	  av	  Sveriges	  bästa	  orkestrar	  där	  han	  är	  
stämledare.	  Han	  är	  utbildad	  slagverkssolist	  vid	  en	  av	  musikhögskolorna	  i	  landet.	  Han	  har	  
lång	  erfarenhet	  som	  marimbasolist	  och	  som	  medlem	  i	  marimbagrupper.	  Vid	  flera	  tillfällen	  
har	  han	  uppträtt	  på	  stora	  marimbaevents	  runt	  om	  i	  världen,	  bl.a.	  i	  Sydamerika.	  
	  
Slagverkare	  3	  har	  under	  stora	  delar	  av	  sitt	  liv	  arbetat	  som	  musiker	  och	  turnerat	  runt	  i	  
Norden.	  Sedan	  en	  tid	  tillbaka	  arbetar	  han	  på	  en	  musikhögskola	  som	  slagverkspedagog	  och	  
har	  ett	  gott	  rykte	  av	  att	  vara	  en	  av	  Sveriges	  främsta	  pedagoger.	  
	  
Intervjuerna	  gjordes	  per	  telefon	  som	  hade	  högtalarfunktionen	  på	  och	  spelades	  in	  med	  en	  
zoom	  som	  låg	  strax	  bredvid	  telefonen.	  På	  detta	  sätt	  fick	  jag	  kunskap	  om	  de	  tre	  metoder	  som	  
har	  använts	  här	  i	  denna	  studie.	  Jag	  hade	  samma	  grundfrågor	  till	  alla	  slagverkare,	  men	  lade	  
till	  några	  frågor	  ibland	  när	  det	  behövdes.	  Varje	  intervju	  tog	  mellan	  11	  och	  15	  minuter.	  Fokus	  
låg	  på	  att	  verkligen	  försöka	  sätta	  mig	  in	  i	  personernas	  sätt	  att	  lära	  sig	  att	  öva	  så	  att	  jag	  
verkligen	  skulle	  kunna	  förstå	  hur	  jag	  sedan	  skulle	  kunna	  applicera	  dessa	  sätt	  på	  mig	  själv.	  
Jag	  satt	  i	  mitt	  vardagsrum	  i	  Arvika	  och	  genomförde	  intervjuerna.	  Frågor	  som	  ställdes	  var	  
bland	  annat:	  	  
	  

-‐ Hur	  mycket	  tänker	  du	  på	  hur	  du	  lär	  dig?	  
-‐ Lägger	  du	  någon	  tid	  på	  att	  analysera	  ditt	  eget	  övande?	  
-‐ Hur	  skulle	  du	  gå	  till	  väga	  ifall	  du	  fick	  dessa	  noter	  och	  skulle	  spela	  det	  på	  en	  konsert	  

om	  några	  månader?	  
-‐ Vad	  lägger	  du	  fokus	  på	  när	  du	  övar?	  

	  
Intervjuerna	  resulterade	  i	  följande	  tre	  tillvägagångssätt:	  
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Tillvägagångssätt	  1	  
Slagverkare	  1	  menade	  att	  det	  var	  noga	  med	  trivselfaktorn.	  Han	  tyckte	  att	  det	  skall	  
kännas	  kul	  och	  skönt	  att	  kliva	  in	  i	  sitt	  övningsrum.	  En	  bra	  kaffebryggare,	  lite	  choklad	  och	  
en	  soffa	  gör	  det	  hela	  mycket	  mer	  gemytligt,	  enligt	  slagverkare	  1.	  Han	  framhävde	  även	  
vikten	  av	  att	  spela	  sådana	  musikstycken	  som	  redan	  är	  lärda	  sedan	  en	  tid	  tillbaka	  för	  att	  
känna	  glädjen	  i	  spelandet.	  En	  annan	  viktig	  sak	  är	  att	  skaffa	  en	  översikt	  av	  musiken,	  enligt	  
slagverkare	  1.	  Han	  brukar	  lägga	  ut	  noterna	  på	  en	  rad	  och	  para	  ihop	  delar	  som	  är	  
besläktade	  med	  varandra.	  För	  att	  komma	  ihåg	  vilka	  delar	  som	  hör	  ihop	  med	  vilka	  så	  
färglägger	  han	  gärna	  de	  besläktade	  delarna	  med	  varsin	  färg	  så	  det	  blir	  ännu	  tydligare	  
hur	  musiken	  är	  uppbyggd.	  Dessutom	  är	  schemaläggning	  av	  morgondagens	  övningspass	  
viktig,	  så	  att	  den	  som	  övar	  vet	  vad	  den	  skall	  öva	  på	  och	  hur	  länge	  övningspasset	  skall	  
hålla	  på	  när	  musikern	  väl	  kliver	  in	  i	  sitt	  övningsrum,	  menade	  slagverkare	  1.	  Det	  får	  den	  
som	  övar	  att	  slappna	  av	  mer,	  eftersom	  den	  inte	  behöver	  tänka	  i	  stunden	  över	  vad	  den	  
skall	  göra.	  Utan	  allt	  fokus	  kan	  ligga	  på	  vad	  den	  gör	  i	  nuet.	  Dessutom	  är	  det	  skönt	  att	  
kunna	  blicka	  tillbaka	  och	  veta	  vad	  man	  som	  musikutövare	  har	  gjort	  under	  dagen,	  enligt	  
slagverkare	  1.	  

Tillvägagångssätt	  2	  
Att	  lyssna	  igenom	  olika	  tolkningar	  av	  stycket	  gör	  att	  slagverkare	  2	  skaffar	  sig	  en	  bra	  bild	  
av	  musiken	  och	  börjar	  få	  egna	  idéer	  vad	  han	  vill	  göra	  med	  musiken.	  Dessutom	  får	  han	  en	  
igenkännande	  känsla	  när	  han	  börjar	  öva.	  När	  slagverkare	  2	  sedan	  börjar	  öva	  så	  övar	  han	  
in	  stycket	  takt	  för	  takt.	  	  Han	  lär	  sig	  alltså	  en	  takt	  väldigt	  bra,	  därefter	  gör	  han	  samma	  
med	  nästa	  takt	  och	  pusslar	  på	  så	  sätt	  ihop	  dessa	  takter	  och	  får	  bort	  den	  eventuella	  
skarven	  mellan	  dem.	  Sedan	  fortsätter	  han	  med	  takt	  tre	  och	  pusslar	  ihop	  den	  med	  1	  och	  2	  
och	  så	  vidare.	  Efter	  ett	  tag	  är	  hela	  stycket	  instuderat.	  

Tillvägagångssätt	  3	  
Slagverkare	  3	  berättade	  att	  han	  börjar	  med	  att	  lägga	  ut	  noterna	  på	  en	  rad	  och	  han	  tittar	  
noga	  på	  dem	  för	  att	  se	  likheter	  gällande	  harmoni,	  rytm	  och	  så	  vidare.	  Detta	  
förfaringssätt	  gör	  att	  han	  vet	  lite	  mer	  om	  vad	  som	  händer	  i	  musiken.	  Vet	  han	  det	  så	  kan	  
han	  även	  koppla	  på	  lite	  gehör	  i	  övandet	  och	  frigöra	  lite	  energi	  från	  notläsningen.	  
När	  slagverkare	  3	  har	  övat	  ett	  pass	  spelar	  han	  in	  sig	  själv	  när	  han	  gör	  en	  genomspelning	  
av	  det	  han	  har	  lärt	  sig.	  	  Därefter	  lyssnar	  han	  på	  inspelningen,	  dock	  först	  efter	  ett	  tag,	  när	  
han	  har	  lite	  distans	  till	  övandets	  stund.	  Då	  kan	  han	  enkelt	  höra	  eventuella	  fel	  eller	  
partier	  som	  inte	  blev	  som	  han	  trodde	  under	  själva	  övandet.	  Det	  första	  han	  gör	  när	  nästa	  
pass	  börjar	  är	  att	  rätta	  till	  eventuella	  missöden	  från	  förra	  övningspasset.	  
	  
Efter	  några	  övningspass	  har	  slagverkare	  3	  lärt	  sig	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  kunna	  göra	  
ett	  ordentligt	  genomdrag	  som	  skall	  vara	  som	  en	  slags	  konsertversion,	  det	  vill	  säga	  att	  
spela	  helt	  utan	  avbrott.	  Blir	  det	  fel	  spelar	  han	  vidare	  ändå.	  Hela	  dagen	  skall	  då	  vara	  som	  
en	  konsertdag,	  antingen	  med	  en	  eller	  flera	  konserter.	  Han	  värmer	  upp	  ordentligt,	  känner	  
på	  akustiken,	  sätter	  tider	  för	  när	  konserten	  skall	  börja	  och	  gör	  entré	  på	  scenen	  i	  tid.	  Han	  
presenterar	  sig	  och	  stycket,	  gör	  en	  genomspelning	  och	  bugar	  mot	  publikhållet.	  Detta	  
medför	  att	  han	  redan	  har	  haft	  flera	  ”konserter”	  innan	  den	  riktiga	  konserten	  som	  
framförs	  inför	  en	  riktig	  publik.	  Målet	  är	  att	  inte	  bli	  så	  nervös	  på	  den	  riktiga	  konserten.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  studieobjektet	  
Genom	  att	  applicera	  de	  tillvägagångssätten	  som	  framkom	  under	  intervjuerna	  med	  
slagverkarna	  1,	  2	  och	  3	  på	  mig	  själv	  kunde	  jag	  testa	  dem.	  Jag	  var	  tvungen	  att	  på	  något	  sätt	  ge	  
ett	  tillvägagångssätt	  till	  varje	  del	  i	  musikverket.	  Det	  jag	  gjorde	  var	  att	  slumpen	  fick	  avgöra	  så	  
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att	  jag	  inte	  skulle	  ha	  någon	  som	  helst	  inverkan	  på	  vilket	  tillvägagångssätt	  som	  användes	  i	  
vilken	  del.	  Först	  delade	  jag	  in	  stycket	  i	  3	  delar.	  Sedan	  skrev	  jag	  upp	  namnen	  på	  slagverkarnas	  
tillvägagångssätt	  på	  en	  lapp	  och	  la	  dessa	  lappar	  i	  en	  skål.	  Jag	  döpte	  de	  tre	  musikdelarna	  till	  
olika	  namn,	  explosiv,	  cool	  och	  lugn,	  och	  därefter	  lät	  jag	  min	  flickvän	  dra	  lott	  om	  vilket	  
tillvägagångssätt	  som	  skulle	  få	  vilken	  musikdel.	  Sedan	  var	  det	  bara	  att	  börja	  med	  övningen.	  
En	  vecka	  med	  varje	  tillvägagångssätt,	  två	  gånger	  i	  rad,	  blev	  upplägget.	  Det	  vill	  säga:	  explosiv-‐
cool-‐lugn-‐explosiv-‐cool-‐lugn.	  

3.2.4	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  	  
Ljudinspelningarna	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  det	  en	  fördel	  att	  begränsa	  mängden	  inspelat	  material	  eftersom	  
det	  annars	  kan	  bli	  oöverkomligt	  att	  analysera.	  Därför	  gjorde	  jag	  valet	  att	  begränsa	  
ljudinspelningen	  av	  övningspassen	  i	  denna	  studie.	  De	  första	  15	  minuterna	  efter	  
uppvärmningen,	  samt	  övningspassets	  sista15	  minuter	  spelades	  in.	  De	  dagar	  jag	  spelade	  
in	  var	  den	  första,	  tredje	  och	  femte	  i	  veckorna	  som	  jag	  övade	  enligt	  de	  utvalda	  
tillvägagångssätten.	  Detta	  för	  att	  inte	  behöva	  lyssna	  igenom	  hela	  och	  samtliga	  
övningspassen.	  Det	  räckte	  för	  mig	  att	  lyssna	  på	  början	  och	  slutet	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  
av	  progression	  i	  varje	  övningspass.	  Jag	  övade	  måndag-‐fredag	  dessa	  veckor.	  	  
	  
Loggboken	  
Loggboken	  skrevs	  på	  de	  kvällarna	  som	  jag	  hade	  övat.	  Då	  skrev	  jag	  hur	  jag	  upplevde	  dagens	  
övningspass	  i	  övandets	  stund	  samt	  reflektioner	  från	  lyssningen	  av	  inspelningen	  av	  
övningspassen.	  Detta	  fick	  mig	  att	  ha	  koll	  på	  progressionen	  och	  mina	  egna	  reflektioner	  hela	  
vägen	  i	  inlärningsprocessen.	  	  	  	  

3.2.5	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  
Ljudinspelningarna	  
Ljudinspelningar	  gjorde	  jag	  enbart	  på	  mina	  egna	  övningar.	  Det	  första	  jag	  gjorde	  var	  att	  
undersöka	  var	  den	  bästa	  platsen	  för	  ljudupptagning	  var	  i	  övningsrummet.	  Jag	  placerade	  min	  
zoom	  på	  alla	  möjliga	  ställen	  och	  spelade	  samma	  slinga	  varje	  gång	  för	  att	  efteråt	  kunna	  lyssna	  
var	  den	  bästa	  och	  klaraste	  akustiken	  fanns	  för	  att	  det	  analytiska	  arbetet	  skulle	  bli	  så	  enkelt	  
som	  möjligt.	  När	  den	  bästa	  placeringen	  var	  hittad	  satte	  jag	  igång	  med	  att	  öva.	  Jag	  satte	  en	  
äggklocka	  på	  15	  minuter	  för	  att	  veta	  när	  jag	  skulle	  avsluta	  inspelningen.	  När	  övningspasset	  
började	  närma	  sig	  sitt	  slut	  gjorde	  jag	  samma	  procedur	  som	  i	  början	  med	  äggklockan	  och	  
övningen.	  Jag	  spelade	  alltså	  in	  15	  minuter	  i	  början	  av	  varje	  repetitionsdag	  och	  15	  minuter	  i	  
slutet	  av	  samma	  dag	  för	  att	  få	  möjlighet	  att	  studera	  progression	  i	  övandet	  under	  den	  aktuella	  
dagen.	  
	  
Loggboken	  
På	  eftermiddagen,	  samma	  dag	  som	  övningspasset,	  satte	  jag	  mig	  ned	  och	  gick	  igenom	  
inspelningarna	  noggrant.	  Jag	  analyserade	  de	  problem	  som	  hade	  uppstått	  och	  jag	  antecknade	  
dessa	  i	  min	  loggbok,	  ett	  efter	  ett.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  la	  tid	  på	  problem	  som	  jag	  stötte	  på	  
var	  för	  att	  jag	  ansåg	  att	  det	  är	  när	  sådana	  problem	  löses	  som	  det	  också	  är	  möjligt	  att	  komma	  
framåt	  i	  sitt	  lärande	  och	  i	  sin	  utveckling.	  Loggboksskrivandet	  genomförde	  jag	  vid	  mitt	  
skrivbord	  hemma	  i	  min	  lägenhet	  med	  en	  kopp	  te.	  Här	  följer	  några	  exempel	  från	  min	  loggbok:	  
	  

Jag	  hade	  svårt	  för	  att	  få	  ett	  bra	  flyt	  i	  takterna	  23-‐25.	  Sextondelsfigurerna	  var	  
lite	  kluriga	  att	  få	  en	  bra	  handsättning	  på.	  
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Jag	  lärde	  mig	  ett	  mönster	  för	  hur	  jag	  lättast	  spelar	  dem	  med	  en	  bra	  frasering	  
och	  ett	  bra	  flyt.	  
	  
Jag	  testa	  lite	  olika	  handsättningsmönster	  fram	  tills	  jag	  hittade	  det	  som	  kändes	  
bäst.	  Därefter	  provande	  jag	  det	  i	  olika	  tempon	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  det	  
skulle	  funka	  även	  i	  högre	  tempon.	  

3.2.6	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Ljudinspelningarna	  
Jag	  analyserade	  mina	  inspelningar	  på	  min	  övning.	  Enligt	  Ternhag	  (2009)	  innebär	  det	  att	  
man	  delar	  helheter	  i	  små	  delar	  som	  sedan	  tittas	  närmre	  på,	  vilket	  jag	  också	  har	  gjort.	  
Sedan	  skrev	  jag	  in	  mina	  observationer	  i	  loggboken.	  Jag	  transkriberade	  inte	  
ljudinspelningarna,	  utan	  lyssnade	  bara	  igenom	  dem	  och	  letade	  efter	  de	  ställen	  där	  jag	  
stötte	  på	  problem.	  Ju	  länge	  in	  i	  veckan	  jag	  kom,	  desto	  snabbare	  gick	  det	  för	  mig	  att	  ta	  mig	  
an	  nya	  problem.	  Jag	  lyssnade	  efter	  felspelningar	  i	  mitt	  övande	  samt	  kontrollerade	  hur	  
jag	  följt	  upp	  dessa	  problem	  i	  framtiden.	  När	  jag	  upptäckte	  något	  från	  ljudinspelningen	  
som	  inte	  var	  korrekt	  enligt	  notbilden	  så	  antecknade	  jag	  det,	  likaväl	  de	  partier	  som	  jag	  
märkte	  hade	  utvecklats	  sedan	  sist.	  Detta	  gjorde	  att	  jag	  kunde	  följa	  upp	  i	  vilken	  mån	  jag	  
löste	  problematiska	  partier	  i	  musiken.	  Ljudinspelning	  gjordes	  på	  delar	  av	  övningspassen	  
och	  analyserades	  i	  efterhand.	  Dessa	  analyser	  samt	  egna	  reflektioner	  fördes	  in	  i	  min	  
loggbok	  efter	  varje	  genomfört	  övningspass	  
	  
Loggboken	  
Efter	  varje	  övningstillfälle	  analyserade	  jag	  ljudinspelningarna	  och	  skrev	  in	  analyserna	  i	  
loggboken	  enligt	  metakognitiva	  modellen.	  Dessutom	  gav	  det	  tillfälle	  att	  anteckna	  mina	  egna	  
reflektioner	  om	  hur	  övningen	  upplevdes	  under	  övandets	  stund.	  Jag	  skrev	  bland	  annat	  om	  
eventuella	  problem	  som	  jag	  stötte	  på,	  till	  exempel	  att	  det	  var	  svår	  handsättning	  på	  ett	  ställe.	  	  
En	  sammanställning	  gjordes	  därefter	  av	  hur	  jag	  gått	  framåt	  för	  varje	  dag	  med	  de	  olika	  
metoderna	  och	  hur	  stor	  utvecklingen	  var	  per	  dag	  och	  under	  en	  vecka	  med	  varje	  metod.	  
När	  jag	  övade	  spelade	  jag	  in	  delar	  av	  repetitionen,	  lyssnade	  väldigt	  noga,	  analyserade	  
och	  skrev	  i	  min	  loggbok	  vad	  som	  hände,	  vad	  jag	  lärde	  mig	  och	  hur	  jag	  lärde	  mig	  det.	  
Denna	  typ	  av	  loggbok	  heter	  metakognitiv	  loggbok.	  

3.2.7	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Ett	  problem	  som	  gör	  att	  resultaten	  inte	  blir	  exakt	  giltiga	  är	  att	  det	  är	  olika	  delar	  av	  stycket	  
till	  varje	  tillvägagångssätt.	  Vissa	  delar	  är	  enklare	  rent	  tekniskt	  men	  svårare	  musikaliskt	  med	  
uttryck,	  gestaltning	  o.s.v.,	  men	  jag	  har	  haft	  det	  i	  åtanke	  när	  jag	  summerat	  resultaten.	  Sedan	  är	  
jag	  ju	  ingen	  forskningsexpert	  direkt,	  så	  det	  är	  möjligt	  att	  studien	  kunde	  gjorts	  mer	  
professionellt	  och	  noggrannare.	  Undersökningen	  är	  ändå	  väldigt	  relevant	  och	  får	  nog	  inte	  så	  
många	  att	  höja	  ögonbrynen	  och	  fråga	  sig	  vad	  det	  är	  jag	  håller	  på	  med	  och	  kalla	  mig	  för	  clown	  
och	  så	  vidare.	  Denna	  studie	  tror	  jag	  är	  något	  som	  de	  flesta	  musiker	  skulle	  vilja	  göra	  på	  sig	  
själva	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  man	  lär	  sig	  och	  vad	  man	  kan	  göra	  för	  att	  maximera	  
effektiviteten.	  Det	  jag	  har	  gjort	  har	  jag	  dock	  försökt	  göra	  med	  stor	  noggrannhet.	  	  
	  
Etiskt	  har	  jag	  behandlat	  alla	  inblandade	  med	  största	  möjliga	  respekt.	  De	  har	  i	  god	  tid	  fått	  
reda	  på	  vad	  intervjuerna	  handlar	  om	  och	  vad	  jag	  vill	  få	  ut	  av	  våra	  intervjuer.	  Jag	  har	  även	  
varit	  tydlig	  med	  att	  ljudinspelningarna	  enbart	  är	  till	  för	  mig	  och	  att	  de	  kommer	  raderas	  kort	  
efter	  att	  arbetet	  har	  examinerats	  och	  är	  godkänt.	  Jag	  har	  heller	  inte	  nämnt	  någon	  vid	  namn	  i	  
texten,	  så	  ingen	  kommer	  bli	  uthängd	  för	  hur	  de	  gör	  eller	  tänker.	  



 16	  

4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  loggboken	  från	  
mitt	  övande.	  De	  teman	  som	  presenteras	  är,	  tillvägagångssätt	  1,	  tillvägagångssätt	  2	  och	  
tillvägagångssätt	  3.	  I	  varje	  tema	  finns	  det	  underteman	  som	  beskriver	  centrala	  
parametrar	  i	  varje	  tillvägagångssätt.	  

4.1	  Resultatet	  av	  mitt	  arbete	  utifrån	  tillvägagångssätt	  1	  	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  hur	  jag	  använde	  tillvägagångssätt	  1	  i	  mitt	  lärande	  av	  det	  
aktuella	  musikverket.	  Tillvägagångssätt	  1	  användes	  endast	  till	  takterna	  1	  till	  och	  med	  36.	  
De	  teman	  som	  presenteras	  här	  är	  Trivselfaktor,	  Skaffa	  en	  översikt	  av	  musiken-‐	  och	  
Schemaläggning	  av	  övningstiden	  

4.1.1	  Trivselfaktor	  
Vid	  lärandet	  av	  takterna	  1	  till	  och	  med	  36	  lade	  jag	  ned	  en	  hel	  del	  energi	  på	  trivselfaktorn.	  
Ny	  kaffemaskin	  köptes	  in	  med	  olika	  sorters	  kaffe,	  två	  blommor	  placerades	  i	  fönstret	  i	  
övningsrummet,	  en	  tavla	  med	  en	  världsledande	  marimbaspelare	  sattes	  upp	  på	  väggen	  
och	  en	  skål	  med	  chokladgodis	  ställdes	  bredvid	  kaffemaskinen.	  Det	  medförde	  att	  jag	  fick	  
en	  längtan	  till	  övningsrummet,	  något	  som	  jag	  inte	  hade	  känt	  på	  flera	  år.	  Även	  om	  jag	  var	  
trött	  och	  sliten	  så	  var	  det	  ändå	  värt	  att	  gå	  och	  öva	  eftersom	  jag	  visste	  att	  det	  fanns	  
underbart	  kaffe	  och	  en	  chokladbit	  som	  väntade	  i	  övningspausen.	  Efter	  några	  dagar	  satte	  
jag	  även	  på	  olika	  marimbaskivor	  i	  cd-‐spelaren	  medan	  jag	  hade	  fikapaus	  för	  att	  få	  
inspiration	  av	  olika	  mästare	  inom	  området.	  Vid	  flera	  tillfällen	  kände	  jag	  att	  jag	  hade	  lust	  
att	  avsluta	  övningspasset,	  men	  tittade	  då	  ganska	  snabbt	  på	  klockan	  och	  kaffemaskinen	  
och	  fick	  då	  ytterligare	  energi	  till	  de	  sista	  minuterna	  för	  att	  sedan	  få	  belöningen	  i	  
kaffekoppen.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  enkla	  medel	  ökade	  trivselfaktorn	  så	  att	  jag	  fick	  större	  motivation	  och	  
spelglädje.	  Det	  kändes	  roligare	  än	  på	  mycket	  länge	  att	  öva	  tack	  vare	  dessa	  enkla	  knep.	  
En	  annan	  del	  i	  trivselfaktorn	  var	  att	  spela	  stycken	  jag	  redan	  kunde,	  bara	  för	  att	  det	  var	  
underbart	  roligt	  att	  spela	  marimba.	  Jag	  avslutade	  flera	  övningspass	  med	  att	  spela	  
stycken	  som	  jag	  sedan	  länge	  hade	  haft	  på	  min	  repertoar.	  Kärleken	  till	  marimban	  stärktes	  
och	  befästes	  ordentligt.	  
	  
Jag	  märkte	  tydligt	  att	  en	  hög	  trivsel	  i	  övningsrummet	  gav	  resultat	  för	  mitt	  lärande.	  Hela	  
övningen	  i	  sig	  blev	  lite	  avdramatiserad	  och	  en	  stor	  portion	  glädje	  infann	  sig	  hela	  tiden.	  
Trivselfaktorn	  bör	  varit	  en	  bidragande	  orsak	  till	  det	  mer	  effektiva	  resultat	  som	  metoden	  
gav.	  
	  
Utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  innebar	  inköpet	  av	  en	  ny	  kaffemaskin	  och	  
blommor	  att	  jag	  tog	  in	  element	  som	  vanliga	  fall	  inte	  har	  med	  övning	  att	  göra.	  Dessa	  
element,	  kaffebryggaren	  och	  blommorna,	  skapade	  en	  ny	  lärandemiljö.	  Jag	  tog	  tillvara	  på	  
dessa	  element	  och	  skapade	  en	  trivsam	  lärandesituation.	  	  	  	  

4.1.2.	  Skaffa	  sig	  en	  översikt	  av	  musiken	  
För	  att	  få	  en	  översikt	  lade	  jag	  ut	  noterna	  på	  en	  rad	  och	  tittade	  på	  hur	  musiken	  såg	  ut	  rent	  
visuellt.	  Detta	  gjorde	  att	  den	  delen	  jag	  skulle	  öva	  in	  med	  detta	  tillvägagångssätt	  kändes	  
ganska	  liten	  och	  väldigt	  överkomlig.	  Några	  delar	  i	  stycket	  var	  snarlika	  i	  uppbyggnaden	  
så	  dem	  parade	  jag	  ihop	  med	  samma	  färg.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  veta	  vilka	  sorters	  partier	  
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som	  följde	  på	  varandra.	  Snabba	  partier	  fick	  röd	  färg,	  ackordläggningar	  fick	  gul	  färg	  och	  
så	  vidare.	  Delarna	  i	  samma	  färg	  var	  alltså	  på	  något	  eller	  några	  sätt	  besläktade	  med	  
varandra.	  Detta	  fick	  mig	  att	  känna	  mig	  lugn	  inför	  det	  övande	  som	  komma	  skulle.	  Jag	  
kände	  på	  något	  sätt	  att	  jag	  hade	  kontroll	  över	  stycket.	  Detta	  sätt	  att	  skaffa	  sig	  en	  
överblick	  föll	  ut	  väldigt	  bra.	  När	  jag	  därefter	  rankade	  de	  olika	  delar	  från	  1-‐5	  i	  
svårighetsgrad	  gav	  det	  ytterligare	  lugn	  i	  kroppen,	  eftersom	  jag	  då	  kunde	  börja	  med	  de	  
partier	  som	  krävde	  mer	  övning	  än	  de	  som	  var	  enklare.	  
	  
Det	  lugnet	  som	  jag	  nyss	  beskrev	  var	  väldigt	  skönt	  att	  känna.	  Stycket	  var	  på	  en	  nivå	  som	  
jag	  tidigare	  aldrig	  hade	  varit	  på,	  men	  när	  jag	  delade	  in	  i	  färggrupper	  och	  svårighetsgrad	  
fick	  jag	  tydliga	  riktlinjer	  för	  hur	  jag	  skulle	  ta	  mig	  an	  stycket.	  Den	  insikten	  gjorde	  att	  jag	  
kunde	  vara	  trygg	  i	  min	  övning,	  eftersom	  jag	  visste	  exakt	  hur	  musiken	  såg	  ut.	  Dessutom	  
behövde	  jag	  inte	  vara	  rädd	  att	  stöta	  på	  oväntade	  problem	  när	  jag	  som	  minst	  anade	  det.	  
Jag	  hade	  noga	  analyserat	  musiken	  och	  visste	  var	  jag	  behövde	  lägga	  mest	  krut	  
någonstans.	  	  
	  
Dock	  bör	  det	  tilläggas	  att	  min	  indelning	  i	  svårighetsgrad	  antagligen	  inte	  var	  helt	  
klockren.	  För	  vissa	  lätta	  partier,	  som	  jag	  ansåg	  från	  början	  vara	  lätta,	  tog	  betydligt	  längre	  
tid	  att	  träna	  in	  än	  ett,	  på	  förhand	  valt,	  svårt	  parti.	  Det	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  jag	  inte	  
tidigare	  har	  analyserat	  musik	  på	  det	  sättet	  och	  därmed	  inte	  var	  bra	  på	  det.	  Det	  kan	  också	  
ha	  berott	  på	  att	  jag	  inte	  riktigt	  var	  insatt	  i	  vad	  som	  faktiskt	  kunde	  vara	  svårt	  eller	  lätt	  för	  
mig.	  	  

4.1.3.	  Schemaläggning	  av	  övningstiden	  
En	  av	  grundpelarna	  i	  detta	  tillvägagångssätt	  är,	  enligt	  slagverkare	  1,	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
ha	  ett	  färdigt	  schema	  för	  övningspasset	  när	  en	  musiker	  kliver	  in	  i	  övningsrummet.	  Detta	  
är	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  strukturera	  upp	  övningen	  ordentligt	  så	  musikutövaren	  inte	  
behöver	  reflektera	  över	  vad	  denne	  skall	  öva	  på	  härnäst	  i	  övande	  stund.	  Eftersom	  
musikutövaren	  är	  inne	  så	  mycket	  i	  musiken	  och	  anstränger	  hjärnan	  med	  att	  memorera	  
stycket	  menar	  slagverkare	  1	  att	  det	  räcker	  för	  hjärnan.	  Det	  är	  bättre	  att	  inte	  ta	  extra	  
energi	  och	  tid	  till	  att	  analysera	  vad	  som	  ska	  hända	  härnäst,	  då	  tappar,	  enligt	  
slagverkaren	  som	  förespråkar	  denna	  metod	  i	  intervjun	  jag	  gjorde	  slagverkare	  1,	  
musikutövaren	  fokus.	  
	  
Efter	  varje	  övningspass	  satte	  jag	  mig	  ner	  och	  gjorde	  ett	  övningsschema	  för	  nästa	  
övningstillfälle.	  En	  av	  punkterna	  var	  ”gårdagens	  problem”.	  Eftersom	  tiden	  till	  de	  olika	  
momenten	  var	  begränsad	  på	  schemat	  hände	  det	  ofta	  att	  jag	  inte	  riktigt	  hann	  med	  att	  
bena	  ut	  alla	  problem	  med	  olika	  små	  fraser.	  Istället	  för	  att	  då	  ställa	  sig	  och	  fortsätta	  öva	  
om	  och	  om	  igen	  noterade	  jag	  i	  all	  hast	  var	  problemet	  fanns	  i	  noterna	  och	  skrev	  sedan	  
efter	  övningen	  in	  det	  i	  morgondagens	  schema.	  Jag	  tog	  ett	  vanligt	  papper	  och	  fyllde	  i	  det	  
med	  tider	  och	  uppgifter.	  Ett	  schema	  kunde	  se	  ut	  på	  följande	  sätt:	  
	  
8:45-‐9:00:	  Uppvärmning,	  skalor	  och	  ackordläggningar.	  
9:00-‐9:30:	  Gårdagens	  problem	  
9:30-‐9:45:	  Takterna	  20-‐32	  
9:45-‐10:00:	  Kaffe	  
10:00-‐10:15:	  Takterna	  20-‐32	  
10:15-‐11:00:	  Takterna	  33-‐36	  
11:00-‐11:15	  Kaffe	  
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11:15-‐12:00:	  Öva	  igenom	  det	  du	  jobbat	  med	  under	  dagen,	  därefter	  så	  spela	  något	  sköjj!	  
Det	  sista,	  ”därefter	  så	  spela	  något	  sköjj!”	  var	  med	  för	  att	  bidra	  till	  en	  ökad	  trivselfaktor.	  
	  
En	  tanke	  som	  slog	  mig	  efter	  några	  dagars	  övning	  var	  att	  jag	  efter	  varje	  övningspass	  var	  
inne	  i	  stycket	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vid	  början	  att	  nästa	  övningspass	  och	  att	  jag	  därmed	  
skrev	  lite	  väl	  mycket	  i	  schemat	  än	  om	  jag	  skulle	  skrivit	  schemat	  strax	  innan	  jag	  skulle	  
påbörja	  det.	  Framförallt	  märkte	  jag	  av	  detta	  efter	  övningar	  som	  hade	  gått	  väldigt	  bra	  och	  
där	  jag	  hade	  lärt	  mig	  mycket.	  Då	  kände	  jag	  på	  något	  sätt	  att	  så	  här	  mycket	  kommer	  jag	  
att	  kunna	  lära	  mig	  imorgon	  också.	  De	  gånger	  jag	  inte	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  hann	  
med	  att	  lära	  mig	  allt	  som	  jag	  hade	  skrivit	  upp	  lade	  jag	  in	  det	  i	  schemat	  dagen	  efter.	  
	  
När	  jag	  kom	  in	  i	  övningsrummet	  var	  det	  väldigt	  skönt	  att	  ha	  det	  där	  schemat	  färdigt.	  Det	  
gick	  inte	  åt	  någon	  energi	  till	  att	  tänka	  ut	  vad	  jag	  skulle	  öva	  på	  och	  i	  vilken	  utsträckning.	  
Det	  infann	  sig	  ett	  slags	  lugn	  och	  trygghet	  i	  att	  veta	  vad	  jag	  skulle	  göra	  och	  hur	  mycket	  tid	  
varje	  moment	  skulle	  ta.	  I	  loggboken	  skrev	  jag	  följande:	  
	  

Jag	  har	  aldrig	  känt	  mig	  så	  effektiv	  i	  början	  på	  ett	  övningspass	  sedan	  jag	  låg	  
inne	  i	  Arméns	  musikkår.	  Så	  fort	  jag	  hade	  kommit	  in	  och	  ställt	  i	  ordning	  alla	  
grejer	  så	  kollade	  jag	  på	  schemat,	  såg	  vilket	  moment	  jag	  skulle	  börja	  med	  och	  
vilken	  tid	  jag	  skulle	  ställa	  in	  timern	  på	  och	  bara	  började	  öva	  för	  glatta	  livet.	  En	  
sådan	  känsla	  skulle	  vara	  skön	  att	  alltid	  ha.	  (Loggbok	  tisdag	  7	  januari	  2014)	  
	  

Ovanstående	  loggbokscitat	  understryker	  betydelsen	  av	  ett	  fungerande	  övningsschema.	  
	  
Under	  andra	  veckan	  antecknade	  jag	  även	  vilka	  mål	  jag	  strävade	  efter	  med	  de	  olika	  
övningsmomenten.	  Det	  stod	  inte	  bara	  ”takterna	  20-‐32”	  utan	  även	  i	  vilket	  tempo	  jag	  ville	  
få	  upp	  spelandet	  i,	  det	  vill	  säga	  ”takterna	  20-‐32	  i	  90	  bpm”.	  Det	  fungerade	  för	  det	  mesta	  
som	  en	  morot	  men	  satte	  ibland	  stopp	  förövandet	  på	  grund	  av	  min	  inre	  press:	  

	  
När	  det	  bara	  vara	  fem	  minuter	  kvar	  på	  övningstiden	  blev	  jag	  så	  stressad	  över	  
att	  det	  var	  så	  långt	  kvar	  tills	  målet	  med	  100	  bpm	  på	  takt	  20-‐23	  att	  det	  vart	  
någon	  form	  av	  prestationsångest	  som	  blockerade	  hjärnan.	  Ja	  kunde	  bara	  inte	  
på	  något	  sätt	  koncentrera	  mig	  tillräckligt	  för	  att	  kunna	  öva.	  (Loggbok	  onsdag	  
15	  januari	  2014)	  
	  

Citatet	  är	  från	  loggboken	  där	  det	  tydligt	  går	  att	  se	  att	  jag	  inte	  alltid	  fick	  positiv	  
motivation	  till	  att	  sätta	  vissa	  delar	  i	  ett	  angett	  tempo.	  Överlag	  var	  det	  dock	  till	  det	  
positiva,	  så	  målsättningen	  i	  schemat	  föll	  ut	  väl	  på	  mig.	  
	  	  
Under	  repetitionstiden	  blandade	  jag	  övningar	  som	  innehöll	  olika	  svårigheter,	  
musikaliskt,	  ergonomiskt	  och	  tekniskt.	  För	  det	  mesta	  lade	  jag	  rätt	  mycket	  tid	  på	  de	  
svårare	  delarna	  i	  början	  på	  repetitionen,	  då	  jag	  hade	  så	  mycket	  energi	  som	  möjligt.	  Efter	  
den	  härliga	  kafferasten	  fortsatte	  jag	  med	  en	  enklare	  del	  och	  avslutade	  därefter	  övningen	  
med	  den	  svårare	  delen	  igen.	  Varje	  gång	  jag	  övade	  hade	  lite	  av	  det	  jag	  hade	  lärt	  in	  i	  början	  
av	  övningspasset	  gått	  förlorad,	  men	  det	  kom	  tillbaka	  rätt	  snart	  efter	  några	  minuter	  på	  
den	  andra	  övningsdelen.	  
	  
Schemaläggningen	  var	  en	  form	  av	  design	  som	  jag	  använde	  mig	  av	  för	  att	  få	  till	  det	  
önskande	  upplägget	  av	  övningspasset.	  Jag	  skapade	  något	  nytt	  som	  jag	  inte	  tidigare	  hade	  
använt	  mig	  av	  i	  min	  egen	  övning.	  
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4.1.4.	  Utfall	  av	  mitt	  arbete	  med	  tillvägagångssätt	  1	  
Överlag	  fungerade	  detta	  tillvägagångssätt	  väldigt	  bra	  för	  mig	  att	  använda	  mig	  av	  vid	  
instudering	  av	  ett	  musikstycke.	  Resultatet	  blev	  att	  jag	  lärde	  mig	  hela	  den	  del	  som	  jag	  
prövade	  denna	  metod	  på.	  Den	  starkaste	  bidragande	  orsaken	  var	  helt	  klart	  
schemaläggningen	  som	  gjorde	  övningstillfällena	  väldigt	  strukturerade	  och	  effektiva.	  	  
	  
Dock	  upptäckte	  jag	  en	  nackdel	  rent	  resultatmässigt	  i	  musiken.	  Musiken	  var	  inte	  helt	  
färdig	  rent	  musikaliskt.	  Jag	  hade	  lärt	  mig	  alla	  noter	  utantill	  men	  hade	  ingen	  resurs	  för	  att	  
höra	  musikaliska	  delar	  på	  detaljnivå	  utifrån.	  Det	  enda	  som	  jag	  kunde	  använda	  var	  mitt	  
gehör	  och	  min	  magkänsla	  för	  hur	  det	  lät.	  I	  stora	  drag	  kan	  man	  säga	  att	  jag	  bara	  gjorde	  
hela	  grovjobbet	  men	  kom	  inte	  in	  på	  finliret.	  En	  annan	  nackdel	  är	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  
riktlinje	  för	  hur	  man	  övar	  i	  övandets	  stund.	  	  
	  
Processen	  var	  ganska	  jämn	  för	  instuderingen.	  Jag	  lärde	  mig	  ungefär	  lika	  mycket	  varje	  
repetition.	  Som	  för	  alla	  metoder	  så	  tog	  det	  sin	  lilla	  tid	  att	  komma	  in	  i	  det	  
övningsmetodiska,	  eftersom	  mycket	  var	  nytt	  för	  mig.	  Men,	  som	  jag	  redan	  har	  nämnt,	  
gjorde	  den	  här	  metoden	  att	  jag	  snabbt	  lärde	  mig	  musiken	  i	  alla	  takter	  som	  metoden	  
berörde.	  Hade	  jag	  haft	  mer	  tid	  skulle	  jag	  schemalägga	  allt	  tekniskt	  svåra	  framöver	  tills	  
allt	  var	  perfekt.	  Det	  skulle	  nog	  ha	  krävts	  två	  veckor	  till	  för	  det.	  

4.2	  Resultatet	  av	  mitt	  arbete	  utifrån	  tillvägagångssätt	  2	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  hur	  jag	  använde	  tillvägagångssätt	  2	  i	  mitt	  lärande	  av	  det	  
aktuella	  musikverket.	  Tillvägagångssätt	  2	  användes	  endast	  till	  takterna	  37	  till	  och	  med	  
72.	  De	  teman	  som	  presenteras	  här	  är	  Sätta	  sig	  in	  i	  musiken	  och	  Lärande	  takt	  för	  takt.	  

4.2.1.	  Sätta	  sig	  in	  i	  musiken	  
Detta	  tillvägagångssätt	  innebar	  att	  jag	  skulle	  sätta	  mig	  in	  i	  musiken,	  det	  vill	  säga	  få	  en	  
helhetsbild	  av	  vad	  det	  är	  jag	  kommer	  att	  ta	  mig	  an.	  Jag	  letade	  upp	  flera	  inspelningar	  med	  
olika	  solister	  på	  spotify	  och	  youtube,	  satte	  mig	  med	  noterna	  och	  gick	  igenom	  hela	  delen	  
som	  jag	  skulle	  använda	  denna	  metod	  på	  genom	  alla	  inspelade	  versioner	  jag	  hade	  
kommit	  över.	  Detta	  fick	  mig	  att	  skaffa	  en	  ganska	  bra	  bild	  av	  vad	  kompositören	  ville	  med	  
stycket	  och	  de	  olika	  delarna.	  Att	  höra	  olika	  marimbaspelare	  visade	  sig	  vara	  givande	  
eftersom	  olika	  solister	  hade	  olika	  styrkor	  i	  sina	  framträdanden.	  Lyssnandet	  ledde	  till	  att:	  
	  

Jag	  kunde	  rätt	  snart	  börja	  sålla	  bland	  de	  olika	  tolkningarna,	  få	  egna	  idéer	  till	  
hur	  jag	  ville	  delarna	  skulle	  låta	  och	  kände	  igen	  musiken	  direkt	  när	  jag	  övade	  
senare	  på	  dagen.	  Jag	  visste	  vad	  som	  skulle	  fram	  och	  vad	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  
i	  alla	  lägen.	  Det	  var	  väldigt	  gött!	  (Loggbok	  måndag	  20	  januari	  2014.)	  
	  
Tack	  vare	  att	  jag	  lyssnat	  på	  ett	  dussintal	  inspelningar	  tidigare	  i	  veckan	  så	  
visste	  jag	  hur	  musiken	  lät,	  så	  jag	  kopplade	  in	  gehöret	  till	  notläsningen	  vilket	  
gjorde	  inlärningen	  mer	  effektiv.	  (Loggbok	  Torsdag	  23	  januari	  2014.)	  

	  
Dessa	  citat	  ur	  min	  loggbok	  visar	  hur	  en	  ordentlig	  genomlyssning	  av	  flera	  olika	  versioner	  
gjorde	  att	  jag	  satte	  mig	  in	  i	  stycket	  mycket	  smidigt.	  Dock	  hittade	  jag	  en	  fälla:	  
	  

Jag	  hade	  lyssnat	  extra	  mycket	  på	  en	  specifik	  version	  på	  en	  del	  i	  stycket	  som	  jag	  
tyckte	  var	  den	  fulländade	  tolkningen	  av	  denna	  lilla	  del.	  Det	  skulle	  helt	  enkelt	  
inte	  gå	  att	  få	  det	  bättre.	  MEN,	  personen	  i	  frågade	  hade	  antingen	  ändrat	  i	  
noterna	  medvetet,	  lärt	  sig	  fel	  eller	  helt	  enkelt	  spelat	  fel	  på	  detta	  uppförande.	  
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Och	  eftersom	  jag	  hade	  lärt	  mig	  hennes	  version	  utantill	  i	  huvudet	  efter	  allt	  
lyssnande	  så	  spelade	  jag	  precis	  som	  jag	  hört	  utan	  att	  tänka	  speciellt	  mycket.	  Så	  
när	  jag	  skulle	  spela	  med	  pianisten	  så	  påpekade	  hon	  att	  jag	  hade	  ändrat	  och	  
ifall	  jag	  var	  medveten	  om	  det.	  Så	  gehöret	  gjorde	  alltså	  att	  jag	  omedvetet	  hade	  
lärt	  mig	  ett	  fel.	  Det	  hade	  antagligen	  inte	  hänt	  ifall	  jag	  bara	  spelat	  efter	  noter.	  
(Loggbok	  måndag	  27	  januari	  2014.)	  

	  
Denna	  del	  i	  tillvägagångssättet	  fick	  ett	  väldigt	  bra	  resultat.	  Jag	  kände	  att	  det	  gick	  
snabbare	  för	  mig	  än	  vanligt	  att	  lära	  mig	  ett	  nytt	  stycke	  eftersom	  gehöret	  också	  var	  med	  
mig.	  Allt	  handlade	  inte	  om	  notläsning	  och	  att	  förvandla	  notskrift	  till	  konst,	  utan	  även	  om	  
hörseln	  och	  de	  impulser	  jag	  fick	  av	  att	  lyssna	  på	  många	  olika	  tolkningar	  av	  stycket.	  
Direkt	  när	  jag	  började	  öva	  visste	  jag	  som	  sagt	  vad	  jag	  ville	  med	  det	  och	  då	  gick	  det	  
smidigt	  att	  lära	  in	  musiken	  utantill.	  Jag	  hade	  en	  klar	  bild	  av	  vad	  jag	  ville	  med	  musiken,	  så	  
jag	  strävade	  efter	  den	  bilden	  hela	  tiden	  istället	  för	  att	  under	  tiden	  skaffa	  mig	  en	  bild.	  
Under	  hela	  lärandeprocessen	  fortsatte	  jag	  att	  lyssna	  på	  stycket	  och	  började	  mer	  och	  mer	  
”luftspela”	  till	  det.	  Jag	  hade	  börjat	  lära	  mig	  rörelsemönster	  för	  kroppen,	  som	  att	  jag	  i	  en	  
viss	  takt	  behövde	  ta	  ett	  steg	  till	  höger	  för	  att	  förbereda	  mig	  på	  nästa	  takt	  som	  är	  i	  en	  
högre	  oktav	  och	  så	  vidare.	  
	  
Arbetet	  med	  att	  sätta	  mig	  in	  i	  musiken	  var	  ett	  nytt	  sätt	  att	  arbeta	  som	  jag	  skapade	  genom	  
att	  följa	  instruktioner	  som	  jag	  fått	  av	  slagverkare	  2.	  Jag	  designade	  ett	  centralt	  moment	  i	  
min	  inlärning.	  

4.2.2.	  Lärande	  takt	  för	  akt	  
När	  det	  gällde	  att	  lära	  sig	  musiken	  utantill	  gick	  detta	  tillvägagångssätt	  ut	  på	  att	  ta	  en	  takt	  
i	  taget	  och	  lära	  sig	  den	  metodiskt,	  först	  väldigt	  långsamt	  så	  muskelminnet	  blev	  rätt	  från	  
start	  och	  därefter	  öka	  tempot.	  Då	  den	  valda	  takten	  satt	  i	  ett	  bestämt	  tempo	  gick	  jag	  
vidare	  till	  nästa	  takt	  och	  gjorde	  samma	  procedur	  igen.	  Efter	  detta	  satte	  jag	  ihop	  den	  nya	  
inlärda	  takten	  med	  den	  tidigare	  inlärda	  takten.	  Då	  tog	  jag	  ner	  tempot	  igen	  så	  skarven	  
mellan	  takterna	  inte	  blev	  hackig	  utan	  flöt	  på	  som	  det	  var	  tänkt.	  Därefter	  ökade	  jag	  
tempot	  allt	  eftersom	  till	  bägge	  takterna	  flöt	  på	  bra	  i	  det	  bestämda	  tempot.	  Sedan	  tog	  jag	  
en	  tredje	  takt	  och	  pusslade	  ihop	  med	  de	  två	  tidigare,	  och	  efter	  ett	  tag	  hade	  jag	  ett	  
dussintals	  takter	  som	  jag	  hade	  lärt	  mig	  utantill.	  Det	  upplevdes	  på	  följande	  sätt:	  
	  

Idag	  kändes	  det	  väldigt	  segt	  att	  öva.	  Det	  tog	  lite	  mycket	  tid	  jämfört	  med	  det	  
resultat	  jag	  fick	  utav	  det.	  (Loggbok	  tisdag	  21	  januari	  2014)	  

	  
Jag	  märker	  att	  det	  jag	  övade	  på	  tidigare	  i	  veckan	  med	  denna	  metod	  sitter	  fast	  
präntat	  i	  både	  huvud	  och	  muskler.	  Det	  jag	  en	  gång	  nött	  in	  på	  ett	  lite	  smått	  segt	  
och	  tråkigt	  sätt	  har	  sparats	  i	  min	  musikaliska	  bank	  och	  försvinner	  nog	  inte	  så	  
lätt.	  (Loggbok	  fredag	  24	  januari	  2014)	  

	  
Det	  sistnämnda	  utdraget	  skrevs	  på	  fredagen	  i	  den	  första	  övningsveckan	  som	  jag	  använde	  
detta	  tillvägagångssätt,	  alltså	  femte	  övningsdagen	  med	  denna	  metod.	  Då	  märks	  det	  att	  
övandet	  gett	  större	  resultat	  än	  vad	  jag	  upplevde	  tidigare	  i	  veckan	  (2	  citat	  ovanför).	  
Under	  andra	  veckan	  mattades	  irritationen	  av	  långsam	  progression	  ut	  och	  blev	  istället	  till	  
glädjande	  trygghet	  i	  att	  metoden	  ger	  positivt	  resultat	  i	  inlärningsprocessen,	  vilket	  går	  att	  
läsa	  sig	  till	  i	  ett	  citat	  från	  loggboken.	  Detta	  citat	  är	  hämtat	  från	  onsdagen	  under	  andra	  
veckan	  med	  detta	  tillvägagångssätt:	  
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Även	  om	  det	  känns	  det	  går	  jättelångsamt	  så	  har	  jag	  mer	  tålamod	  denna	  vecka	  
eftersom	  jag	  fick	  se	  det	  goda	  resultatet	  förra	  veckan.	  Allt	  sätter	  sig	  verkligen	  
när	  jag	  gör	  på	  detta	  sätt,	  och	  det	  gör	  att	  jag	  vill	  fortsätta	  nöta	  takt	  efter	  takt.	  
(Loggbok	  onsdag	  29	  januari	  2014)	  

	  
Jag	  kände	  att	  det	  jag	  hade	  övat	  skulle	  komma	  att	  sätta	  sig	  i	  muskelminnet	  och	  därmed	  
finnas	  kvar	  under	  en	  längre	  tid.	  Dock	  hittade	  jag	  ett	  problem	  när	  jag	  lyssnade	  på	  
inspelningen.	  Metoden	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  koncentration	  något	  vidare.	  Det	  handlar	  om	  
att	  nöta	  om	  samma	  små	  saker	  om	  och	  om	  igen	  tills	  det	  sitter.	  Detta	  för	  att	  det	  skall	  
automatiseras	  och	  sätta	  sig	  i	  muskelminnet.	  Men	  jag	  spelade	  väldigt	  många	  småfel,	  
särskilt	  efter	  några	  omtagningar.	  Hjärnan	  orkade	  bara	  koncentrera	  sig	  på	  en	  specifik	  
detalj	  en	  kortare	  stund,	  men	  jag	  fortsatte	  att	  öva	  även	  om	  jag	  egentligen	  borde	  vilat	  lite	  
för	  att	  få	  tillbaka	  energi.	  Dessa	  småfel	  störde	  automatiseringen	  eftersom	  det	  inte	  var	  
exakt	  samma	  sak	  jag	  nötte	  på,	  utan	  flera	  varianter	  på	  den	  rätta.	  Jag	  uppmärksammade	  
långt	  ifrån	  alla	  misstag	  under	  repetitionen	  utan	  gjorde	  de	  flesta	  upptäckter	  i	  efterhand	  
då	  jag	  lyssnade	  på	  inspelningar	  för	  att	  kontrollera	  processen.	  Kanske	  var	  det	  så	  för	  att	  
jag	  hade	  lyssnat	  in	  mig	  så	  pass	  mycket	  på	  stycket	  att	  jag	  hörde	  det	  inom	  mig	  samtidigt	  
som	  jag	  övade?	  Då	  kanske	  jag	  hörde	  rätt	  musik	  inom	  mig	  som	  skuggade	  över	  de	  små	  
felspelningarna	  på	  marimban?	  
	  
Att	  använda	  denna	  metod	  för	  att	  lära	  sig	  musik	  utantill	  kräver	  tålamod	  och	  tid	  till	  att	  öva	  
kontinuerligt:	  
	  

Ifall	  det	  går	  en	  vecka	  mellan	  övningspassen	  så	  kommer	  allt	  du	  lärde	  dig	  förra	  
övningspasset	  vara	  borta.	  Det	  krävs	  att	  du	  övar	  i	  alla	  fall	  fem	  gånger	  i	  veckan	  
för	  att	  inlärningsmetoden	  skall	  kunna	  fungera	  fullt	  ut.	  (ur	  intervju	  med	  
slagverkare	  1)	  
	  

Skulle	  jag	  inte	  haft	  fem	  dagar	  per	  vecka	  skulle	  denna	  metod	  därmed	  inte	  ha	  varit	  
användbar,	  eftersom	  de	  inlärda	  takterna	  från	  förra	  veckans	  övningspass	  då	  skulle	  ha	  
suddats	  bort	  från	  minnet.	  

4.2.3.	  Utfall	  av	  mitt	  arbete	  med	  tillvägagångssätt	  2	  
Tillvägagångssättet	  innebar	  för	  mig	  en	  väldigt	  långsam	  progression,	  men	  det	  gick	  åt	  rätt	  
håll	  hela	  tiden.	  Det	  kan	  sägas	  att	  musiken	  som	  jag	  lärde	  mig	  satte	  sig	  fast	  i	  kroppen.	  Jag	  
kunde	  nästan	  varje	  gång	  ställa	  mig	  och	  spela	  det	  som	  jag	  övade	  på	  dagen	  innan	  och	  det	  
satt	  lika	  bra	  som	  när	  jag	  slutade	  öva	  dagen	  innan.	  Med	  den	  noggrannheten	  gick,	  som	  jag	  
nämnt	  tidigare,	  tempot	  i	  progressionen	  ned,	  så	  jag	  hann	  inte	  så	  långt	  som	  jag	  hade	  tänkt	  
mig,	  räknat	  i	  antalet	  takter.	  När	  jag	  väl	  spelade	  stycket	  i	  sin	  helhet	  var	  det	  denna	  del	  som	  
jag	  kände	  mig	  säkrast	  på	  och	  jag	  kunde	  därmed	  slappna	  av	  mer	  och	  lägga	  ännu	  mer	  
fokus	  på	  att	  bli	  ett	  med	  musiken.	  Att	  jag	  kände	  mig	  så	  säker	  kan	  även	  ha	  att	  göra	  med	  
den	  inlyssning	  som	  jag	  gjorde	  innan	  jag	  började	  öva.	  Jag	  kunde	  delen	  utantill	  på	  gehör	  
innan	  jag	  började	  öva,	  vilket	  gjorde	  mig	  trygg	  med	  musiken.	  
	  
Denna	  process	  kan	  beskrivas	  som	  en	  ganska	  seg	  och	  långdragen	  lärandeprocess	  som	  
börjar	  med	  att	  lära	  sig	  musiken	  väldigt	  bra	  med	  öronen	  för	  att	  sedan	  takt	  för	  takt	  
komma	  en	  bit	  närmare	  i	  att	  kunna	  hela	  den	  valda	  delen	  i	  stycket.	  Dock	  hann	  jag	  inte	  
klart	  med	  hela	  delen	  under	  veckorna,	  men	  det	  har	  troligen	  såklart	  med	  tiden	  att	  göra.	  
Hade	  jag	  haft	  lite	  mer	  tid	  skulle	  jag	  säkerligen	  ha	  kommit	  betydligt	  längre.	  För	  en	  så	  pass	  
kort	  tid	  föll	  inte	  denna	  metod	  ut	  så	  bra	  som	  jag	  hade	  önskat.	  
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4.3	  Resultatet	  av	  mitt	  arbete	  utifrån	  tillvägagångssätt	  3	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  hur	  jag	  använde	  tillvägagångssätt	  3	  i	  mitt	  lärande	  av	  det	  
aktuella	  musikverket.	  Tillvägagångssätt	  3	  användes	  endast	  till	  takterna	  73	  till	  och	  med	  
112.	  De	  teman	  som	  presenteras	  är	  Att	  få	  en	  bil	  av	  musiken,	  Spela	  in	  sig	  själv	  och	  rätta	  till	  
misstag	  och	  Öva	  som	  en	  konsert.	  

4.3.1.	  Få	  en	  bild	  av	  musiken	  
Med	  detta	  tillvägagångssätt	  som	  arbetssätt	  innebar	  det	  att	  jag	  noga	  skulle	  titta	  igenom	  
noterna	  och	  analysera	  vad	  som	  händer.	  Det	  första	  jag	  gjorde	  var	  att	  lägga	  ut	  noterna	  och	  
titta	  igenom	  dem.	  Då	  kunde	  jag	  tydligare	  se	  uppbyggnaden	  av	  stycket:	  
	  

Jag	  såg	  ett	  tydligt	  mönster	  på	  flera	  ställen.	  Brutna	  treklanger,	  kvartsstaplingar	  
och	  återkommande	  harmoniska	  mönster.	  Det	  fick	  mig	  att	  känna	  att	  jag	  visste	  
vad	  jag	  skulle	  spela,	  så	  jag	  inte	  behövde	  pränta	  in	  noter	  bara,	  utan	  visste	  att	  nu	  
kommer	  det	  ackordet	  som	  följs	  av	  det	  o.s.v.	  (Loggbok	  måndag	  3	  februari	  
2014.)	  

	  
För	  att	  befästa	  den	  visuella	  bilden	  jag	  hade	  skaffat	  mig	  genom	  denna	  bild	  av	  noterna	  
satte	  jag	  på	  en	  CD-‐skiva	  med	  stycket,	  eller	  spelade	  upp	  det	  genom	  spotify,	  och	  
luftspelade	  till	  noterna:	  
	  

Det	  kändes	  som	  jag	  spelade	  stycket	  på	  något	  sätt,	  även	  om	  jag	  inte	  spelade	  
några	  toner	  så	  följde	  jag	  ände	  med	  i	  musiken	  ren	  fysisk	  med	  rörelser,	  
ackordsläggningar	  och	  arpeggion.	  (Loggbok	  måndag	  3	  februari	  2014.)	  
	  
Efter	  dagens	  genomgång	  känner	  jag	  att	  jag	  har	  väldigt	  bra	  koll	  på	  vad	  som	  
skall	  göras,	  jag	  kan	  musiken	  någorlunda,	  vet	  vart	  det	  säkerligen	  kommer	  
behövas	  nötas	  lite	  sextondelsräkor	  och	  vilken	  attityd	  jag	  skall	  spela	  med.	  
(loggbok	  måndag	  3	  februari	  2014.)	  

	  
Det	  jag	  märkte	  var	  att	  jag	  verkligen	  hade	  fått	  en	  bra	  bild	  av	  musiken	  genom	  dessa	  
arbetssätt.	  Jag	  var	  förberedd	  på	  vad	  som	  komma	  skulle.	  De	  mer	  problematiska	  delarna	  
som	  var	  rent	  tekniska	  kunde	  jag	  därmed	  sortera	  ut	  så	  att	  jag	  kunde	  börja	  med	  dessa	  
innan	  de	  mer	  lättspelade	  partierna.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  översikt	  kunde	  jag	  skaffa	  en	  
tidsplan	  för	  hur	  jag	  skulle	  lägga	  upp	  veckornas	  övning.	  
	  
Den	  slagverkare	  som	  står	  för	  detta	  tillvägagångssätt	  drog	  parallellen	  med	  att	  känna	  till	  
musiken	  man	  spelar	  med	  att	  känna	  till	  en	  väg	  man	  kör	  bil	  på.	  En	  person	  hittar	  utan	  att	  
behöva	  anstränga	  sig	  speciellt	  mycket,	  risken	  för	  felkörning	  minskar	  och	  personen	  vet	  
när	  den	  behöver	  starta	  åka	  för	  att	  hinna	  fram	  till	  ett	  visst	  klockslag.	  
	  
Användandet	  av	  digitala	  redskap	  då	  jag	  lyssnade	  på	  musiken	  var	  ett	  sätt	  att	  utveckla	  min	  
inlärningsprocess.	  Genom	  att	  designa	  detta	  moment	  gav	  det	  mig	  en	  otrolig	  inblick	  i	  
musiken	  som	  jag	  skulle	  lära	  mig.	  

4.3.2	  Spela	  in	  sig	  själv	  och	  rätta	  till	  misstag.	  
Tillvägagångssättet	  innebar	  att	  jag	  skulle	  spela	  in	  mig	  själv	  varje	  repetition,	  lyssna	  på	  
inspelningen	  i	  efterhand	  och	  sedan	  analysera	  hur	  övningen	  hade	  gått.	  För	  att	  inte	  
behöva	  lyssna	  igenom	  hela	  övningstillfället	  spelade	  jag	  bara	  in	  två	  genomspelningar	  av	  
stycket	  i	  slutet	  av	  repetitionen.	  Anledningen	  till	  varför	  det	  just	  var	  två	  genomdrag	  jag	  
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skulle	  spela	  in	  var	  för	  att	  jag	  skulle	  ha	  råd	  med	  något	  slarvfel	  på	  en	  tagning.	  Skulle	  det	  
däremot	  komma	  samma	  misstag	  eller	  felspelning	  på	  båda	  tagningarna	  skulle	  jag	  skriva	  
upp	  det	  på	  ett	  papper	  och	  rätta	  till	  det	  vid	  nästa	  övningstillfälle.	  Efter	  att	  ha	  analyserat	  
inspelningarna	  en	  dag	  skrev	  jag	  följande	  i	  loggboken:	  

	  
Jag	  märkte	  att	  crescendot	  i	  takt	  105	  inte	  var	  så	  stort	  som	  jag	  hade	  upplevt	  det	  under	  
övningen.	  Antagligen	  var	  det	  för	  att	  jag	  tänkte	  crescendo	  samtidigt	  som	  jag	  gjorde	  det	  
att	  jag	  på	  något	  sätt	  förstärkte	  upplevelsen	  med	  hjärnan	  utan	  att	  höra	  det.	  (Loggbok	  
fredag	  7	  februari	  2014)	  

	  
Citatet	  ovan	  visar	  därmed	  att	  spela	  in	  sig	  själv	  och	  lyssna	  i	  efterhand	  gav	  två	  helt	  olika	  
upplevelser.	  Jag	  noterade	  varför	  det	  upplevs	  som	  så	  olika,	  vilket	  bör	  minska	  risken	  för	  
att	  göra	  om	  samma	  misstag	  igen.	  Jag	  blev	  alltså	  medveten	  om	  problematiken	  att	  jag	  
upplevde	  mitt	  sätt	  att	  spela	  bättre	  än	  det	  var	  och	  att	  jag	  borde	  lyssna	  mer	  ordentligt	  och	  
inte	  ta	  saker	  och	  ting	  för	  givet.	  När	  jag	  upptäckte	  någonting	  som	  inte	  var	  som	  jag	  ville	  
antecknade	  jag	  det	  på	  ett	  papper	  och	  rättade	  till	  det	  på	  repetitionen	  dagen	  efter.	  Sedan	  
lyssnade	  jag	  på	  den	  nya	  inspelningen	  och	  undersökte	  ifall	  jag	  hade	  blivit	  bättre.	  Om	  så	  
inte	  var	  fallet	  gjorde	  jag	  samma	  procedur	  och	  rättade	  till	  det	  dagen	  därpå.	  Att	  genomföra	  
denna	  procedur	  upplevde	  jag	  som	  positivt:	  

	  
Det	  har	  vart	  som	  att	  ha	  min	  lärare	  med	  sig	  efter	  varje	  rep	  som	  gett	  feedback	  på	  
det	  han	  hört.	  (Loggbok	  fredag	  14	  februari	  2014)	  
	  

Ovanstående	  citat	  är	  från	  sista	  fredagen	  med	  denna	  metod.	  Det	  jag	  syftar	  på	  är	  att	  det	  jag	  
hör	  i	  efterhand	  är	  som	  en	  annan	  åsikt	  från	  en	  person	  som	  varit	  med	  hela	  tiden	  under	  
mina	  övningspass	  i	  samma	  rum.	  Jag	  fick	  ett	  facit	  på	  hur	  det	  faktiskt	  hade	  låtit	  utåt,	  men	  
som	  inte	  stämde	  överens	  med	  mina	  uppfattningar	  under	  repetitionerna:	  	  
	  

Att	  så	  tätt	  inpå	  rätta	  till	  det	  jag	  inte	  var	  jättenöjd	  med	  känns	  bra.	  Då	  är	  det	  
nyinlärda	  fortfarande	  i	  färskt	  minne	  och	  är	  då	  lätt	  att	  göra	  något	  åt	  innan	  felet	  
satt	  sig	  i	  muskelminnet.	  (Loggbok	  tisdag	  11	  februari	  2014)	  
	  

Det	  visade	  sig	  vara	  effektivt	  och	  uppskattat	  att	  göra	  på	  detta	  sätt.	  Det	  var	  bättre	  att	  göra	  
något	  direkt	  innan	  jag	  hade	  vant	  mig	  med	  att	  det	  felaktiga	  var	  rätt.	  Muskelminnet	  är	  ju	  
så	  pass	  komplext	  att	  det	  är	  svårt	  att	  ”övermanövrera”	  det.	  
	  
När	  jag	  spelade	  in	  mig	  själv	  använda	  jag	  mig	  av	  flertalet	  digitala	  redskap	  för	  att	  göra	  det.	  
Användandet	  av	  digitala	  redskap	  för	  att	  utveckla	  och	  designa	  situationer	  i	  sitt	  lärande	  är	  
en	  del	  av	  det	  designteoretiska	  perspektivet.	  

4.3.3	  Öva	  som	  en	  konsert	  
Så	  fort	  jag	  hade	  lärt	  mig	  en	  del	  i	  musikstycket	  någorlunda	  bra	  skulle	  jag,	  enligt	  detta	  
tillvägagångssätt,	  öva	  som	  om	  det	  vore	  en	  konsert	  på	  just	  den	  delen.	  Avsikten	  var	  att	  
vänja	  mig	  vid	  att	  spela	  rakt	  igenom	  utan	  att	  bryta	  och	  ta	  om,	  vad	  som	  än	  händer.	  Det	  
skulle	  även	  hjälpa	  till	  att	  ta	  bort	  stora	  delar	  av	  nervositeten	  eftersom	  det	  skulle	  kunna	  
leda	  till	  en	  större	  vana	  vid	  skarpa	  situationer.	  Jag	  satte	  upp	  en	  tid	  för	  när	  konserten	  
skulle	  börja	  och	  ifall	  det	  var	  11:30	  så	  gick	  jag	  fram	  till	  marimban	  i	  konsertkläder	  exakt	  
11:30,	  presenterade	  stycket,	  spelade	  igenom	  det,	  tackade	  för	  applåderna	  och	  gick	  av	  
scenen.	  
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Ett	  annat	  sätt	  att	  genomföra	  detta	  var,	  enligt	  detta	  tillvägagångssätt,	  att	  sätta	  upp	  ett	  
datum	  för	  en	  konsert.	  Då	  måste	  stycket	  vara	  klart	  och	  redo	  för	  att	  genomföras.	  I	  mitt	  fall	  
fanns	  ett	  datum	  att	  arbeta	  inför.	  Det	  hade	  en	  deadline,	  precis	  som	  i	  verkligheten	  och	  det	  
inkluderade	  genrep,	  konsertklädsel	  och	  affischering	  ifall	  jag	  ville	  ta	  det	  ett	  steg	  längre.	  
En	  musiker	  jag	  samtalat	  med,	  dock	  utanför	  intervjuerna	  för	  denna	  studie,	  sa	  att	  det	  är	  
något	  psykologiskt	  med	  att	  trycka	  upp	  en	  affisch.	  Har	  man	  skrivit	  ned	  någonting	  på	  en	  
lapp	  som	  man	  publicerat	  finns	  det	  ingen	  återvändo.	  Även	  om	  det	  bara	  är	  för	  sig	  själv	  
man	  gjort	  affischen	  så	  är	  ändå	  konserten	  annonserad	  och	  då	  skall	  den	  bli	  av:	  
	  

Det	  kändes	  lite	  konstigt	  att	  göra	  proceduren	  inför	  en	  konsert	  när	  jag	  visste	  att	  
det	  inte	  var	  någon.	  Men	  tydligen	  ska	  detta	  göra	  mig	  van	  vid	  situationen	  så	  
själva	  konsertdagen	  inte	  blir	  så	  spänd.	  Skall	  bli	  roligt	  och	  se	  hur	  detta	  artar	  sig.	  
(Loggbok	  torsdag	  6	  februari	  2014)	  
	  

Det	  var	  lite	  ovant	  att	  göra	  så	  här,	  men	  jag	  hade	  stor	  tillit	  till	  personen	  som	  gav	  mig	  tipset	  
att	  jag	  var	  förväntansfull	  på	  att	  se	  resultatet.	  Resultatet	  kom	  och	  var	  positivt:	  
	  

Jag	  tycker	  det	  är	  rätt	  coolt.	  Över	  helgen	  så	  har	  jag	  fått	  en	  motivation	  till	  att	  
göra	  en	  så	  bra	  konsert	  som	  möjligt	  under	  kommande	  vecka.	  Jag	  känner	  mig	  
taggad	  för	  att	  öva	  så	  bra	  som	  möjligt	  under	  veckan	  nu	  för	  att	  det	  verkligen	  
skall	  kännas	  bra	  att	  spela	  på	  torsdag	  och	  fredag!	  (Loggbok	  måndag	  10	  februari	  
2014)	  
	  

Här	  dök	  en	  oväntad	  sak	  upp.	  Av	  konsertövningen	  fick	  jag	  motivation	  till	  att	  öva	  extra	  
mycket	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  i	  slutet	  av	  veckan.	  Ökad	  motivation	  var	  
inget	  som	  skulle	  ingå	  från	  början,	  det	  bara	  dök	  upp	  av	  sig	  själv:	  
	  

Det	  är	  verkligen	  gött	  att	  göra	  så	  här.	  Den	  första	  veckan	  kändes	  det	  lite	  töntigt,	  
men	  nu	  när	  jag	  kommit	  in	  i	  det	  så	  tycker	  jag	  det	  är	  väldigt	  skönt.	  Jag	  leker	  att	  
det	  är	  konsertdag,	  värmer	  upp	  ordentligt,	  känner	  på	  akustiken,	  tar	  på	  mig	  
skjorta,	  gör	  entré	  exakt	  det	  klockslaget	  jag	  har	  bestämt,	  presenterar	  stycket	  
och	  bugar	  efteråt.	  Oavsett	  hur	  det	  går	  så	  kör	  jag	  bara	  på,	  för	  även	  om	  det	  är	  lek	  
så	  har	  jag	  inställningen	  att	  det	  är	  skarp	  situation.	  De	  sista	  två	  
konsertversionerna	  lät	  riktigt	  bra,	  jag	  skulle	  nästan	  kunnat	  ha	  haft	  riktig	  
publik	  då.	  Förvånansvärt	  positivt	  resultat	  av	  detta	  lilla	  knep!	  (Loggbok	  torsdag	  
13	  februari	  2014)	  

	  
Jag	  ser	  tydligt	  att	  jag	  växte	  in	  i	  situationen	  att	  leka	  konsert.	  De	  två	  sista	  gångerna	  skulle	  
jag	  till	  och	  med	  kunnat	  tänka	  mig	  att	  ha	  en	  publik.	  Detta	  tyder	  på	  att	  jag	  verkligen	  var	  
trygg	  i	  mig	  själv	  och	  kände	  mig	  nöjd	  med	  resultatet.	  Ifall	  inte	  lekkonserten	  hade	  gått	  
särskilt	  bra	  skulle	  jag	  ha	  fått	  ett	  kvitto	  på	  att	  jag	  behövde	  öva	  mer,	  även	  om	  det	  kändes	  
bra	  innan	  konserten.	  Jag	  kände	  att	  det	  var	  skillnad	  på	  att	  öva	  kunna	  avbryta	  och	  ta	  om,	  
och	  att	  ha	  ett	  skarpt	  läge.	  

4.3.4	  Utfall	  av	  mitt	  arbete	  med	  tillvägagångssätt	  3	  
Tillvägagångssätt	  3	  saknar	  riktlinjer	  för	  hur	  övandet	  ska	  gå	  till	  i	  övandets	  stund.	  Den	  
säger	  inget	  om	  ifall	  det	  är	  bra	  att	  öva	  korta	  intensiva	  stunder	  eller	  nöta	  på	  ända	  tills	  det	  
sitter.	  Ifall	  det	  hade	  funnits	  riktlinjer	  hade	  säkerligen	  metoden	  gett	  ännu	  bättre	  resultat	  
än	  vad	  det	  blev	  nu.	  
	  
Det	  gick	  väldigt	  fort	  att	  få	  en	  bild	  av	  musiken	  genom	  att	  lägga	  ut	  noterna	  och	  skaffa	  en	  
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överblick	  hur	  jag	  skulle	  spela	  det	  rent	  motoriskt.	  Den	  största	  fördelen	  gentemot	  sättet	  i	  
metod	  1,	  som	  innebar	  att	  få	  en	  bild	  av	  stycket,	  var	  att	  nu	  luftspelade	  jag	  till	  en	  inspelning	  
samtidigt	  som	  jag	  läste	  innantill	  i	  noterna.	  Det	  gav	  en	  känsla	  i	  kroppen	  att	  så	  här	  skall	  
det	  låta	  och	  så	  här	  skall	  det	  kännas	  ungefär.	  Att	  öva	  som	  en	  konsert	  var	  en	  överraskande	  
bra	  del	  i	  metoden.	  Den	  fick	  mig	  verkligen	  att	  förbereda	  mig	  på	  en	  riktig	  konsert	  och	  
därefter	  se	  vilka	  delar	  som	  fungerade	  bra	  eller	  inte.	  

4.4	  Summering	  av	  mitt	  arbete	  med	  de	  olika	  tillvägagångssätten	  
Det	  tillvägagångssätt	  som	  fungerade	  väl	  på	  mig	  var	  hela	  tillvägagångssätt	  1.	  De	  moment	  
som	  fungerade	  bäst	  på	  tillvägagångssätt	  2	  och	  3	  var	  att	  lyssna	  på	  musik	  och	  luftspela,	  
spela	  in	  sig	  själv	  samt	  öva	  som	  inför	  en	  konsert.	  Att	  höja	  trivselfaktorn	  i	  övningsrummet	  
var	  en	  oerhört	  trevlig	  syssla	  som	  gav	  en	  stor	  glädje	  att	  öva,	  vilket	  var	  viktigt	  för	  mig.	  
Luftspelandet	  gav	  en	  riktigt	  bra	  effekt	  som	  gjorde	  att	  jag	  kände	  mig	  mer	  inne	  i	  musiken	  
än	  vad	  jag	  hade	  trott	  på	  förhand.	  Att	  spela	  in	  repetitionerna	  och	  analysera	  i	  efterhand	  
hade	  en	  positiv	  inverkan	  på	  schemaläggningen	  av	  övningspassen.	  Då	  kunde	  jag	  skaffa	  en	  
uppfattning	  om	  detaljer	  som	  saknades	  eller	  instuderingsfel	  som	  jag	  inte	  annars	  hade	  
tänkt	  på.	  Jag	  nådde	  också	  ett	  resultat	  med	  högre	  klass	  med	  hjälp	  av	  analys	  av	  inspelning.	  
Att	  dessutom	  lägga	  till	  att	  öva	  som	  en	  konsert	  var	  ett	  väldigt	  bra	  tillvägagångssätt.	  Med	  
hjälp	  av	  lekkonserten	  tog	  jag	  bort	  stora	  delar	  av	  nervositeten	  och	  fick	  en	  bild	  av	  vad	  som	  
fungerade	  bra	  och	  mindre	  bra	  i	  skarpa	  situationer.	  En	  stor	  saknad	  infann	  sig	  i	  
tillvägagångssätt	  1	  och	  3	  när	  det	  kom	  till	  på	  vilket	  sätt	  jag	  skulle	  öva.	  Tillvägagångssätt	  2	  
hade	  klara	  riktlinjer	  genom	  att	  öva	  takt	  för	  takt	  tills	  det	  blev	  en	  helhet,	  men	  detta	  
saknades	  i	  de	  andra	  två	  tillvägagångssätten.	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  återigen	  framhäva	  trivselfaktorn	  som	  var	  ett	  moment	  i	  
tillvägagångssätt	  1.	  De	  andra	  två	  inlärningsmetoderna	  som	  jag	  prövade	  innehöll	  inte	  alls	  
samma	  fokus	  på	  trivseln,	  och	  det	  märktes	  i	  övandet	  mer	  än	  vad	  jag	  hade	  förväntat	  mig.	  
Det	  gick	  i	  regel	  trögare	  under	  de	  andra	  veckorna	  och	  de	  var	  dessutom	  något	  fattigare	  på	  
spelglädje.	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion.	  De	  teman	  som	  belyses	  är	  
tillvägagångssätt	  1,	  tillvägagångssätt	  2	  och	  tillvägagångssätt	  3.	  Därefter	  tas	  arbetets	  
betydelse	  och	  yrkesrelevans	  samt	  framtida	  forskning	  upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  

5.1.1	  Trivselfaktorns	  betydelse	  var	  magisk	  
Detta	  tillvägagångssätt	  innehöll	  vikten	  av	  en	  hög	  trivselfaktor	  vid	  övandet,	  både	  i	  själva	  
spelet	  och	  i	  det	  rum	  som	  övningen	  skulle	  ske	  i.	  Utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  
tillför	  människor	  element	  som	  tidigare	  inte	  fanns	  för	  att	  skapa	  en	  specifik	  miljö,	  enligt	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2008).	  Detta	  gjorde	  jag	  när	  jag	  tog	  två	  element,	  kaffemaskin	  och	  
blommor,	  och	  placerade	  i	  mitt	  övningsrum.	  	  
	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  framhäver	  lusten	  och	  glädjen	  som	  en	  viktig	  del	  i	  övning.	  
Dock	  syftar	  de	  bara	  på	  de	  lägre	  åldrarna	  när	  musikanten	  är	  ung	  och	  i	  nybörjarstadiet.	  
Det	  jag	  har	  fått	  fram	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  glädje,	  lust	  och	  en	  hög	  trivselfaktor	  
även	  har	  stor	  betydelse	  för	  en	  högre	  ålder	  och	  ambitionsnivå.	  Detta	  påpekar	  även	  
Robert	  Schenck	  (2000)	  när	  han	  exempelvis	  skriver	  att	  lust	  och	  trivsel	  är	  en	  självklar	  del	  
och	  en	  förutsättning	  för	  en	  sund	  inlärning.	  Schenck	  nämner	  ingen	  specifik	  ålder	  eller	  
ambitionsnivå,	  utan	  det	  är	  en	  generell	  regel	  som	  gäller	  hela	  livet	  igenom.	  Även	  om	  denna	  
studie	  var	  liten	  och	  därmed	  inte	  gav	  ett	  tillräckligt	  tillförlitligt	  resultat	  så	  märktes	  det	  
tydligt	  att	  en	  hög	  trivselfaktor	  hade	  stor	  inverkan	  på	  resultatet	  för	  min	  egen	  del.	  Att	  
dessutom	  en	  av	  de	  intervjuade	  slagverkarna	  framhäver	  trivsel	  så	  pass	  starkt	  tyder	  än	  
mer	  på	  att	  den	  tesen	  stämmer.	  
	  
En	  annan	  del	  i	  metoden	  var	  att	  schemalägga	  övningstiden,	  så	  att	  det	  inte	  fanns	  något	  
tvivel	  om	  vad	  som	  skulle	  göras	  under	  ett	  övningspass.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  
att	  man	  som	  människa	  kan	  tillföra	  något	  nytt	  till	  en	  situation	  och	  det	  gjorde	  jag	  genom	  
att	  skapa	  ett	  schema	  för	  min	  övningstid	  under	  denna	  övningsperiod.	  Schenck	  (2000)	  
menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  sig	  på	  sina	  övningsstrategier	  för	  att	  uppnå	  ett	  bra	  
resultat.	  Den	  musiker	  som	  använde	  denna	  metod	  sa	  att	  schemaläggningen	  är	  till	  för	  ens	  
egen	  skull,	  för	  att	  man	  skall	  förstå	  vad	  det	  är	  som	  skall	  göras	  under	  ett	  övningspass.	  Just	  
den	  delen	  upplevde	  jag	  som	  oerhört	  tydlig	  under	  mina	  schemalagda	  övningspass.	  Det	  
var	  skönt	  med	  en	  förståelse	  för	  varför	  jag	  skulle	  öva	  på	  just	  de	  sakerna	  som	  stod	  i	  
schemat.	  Dessutom	  hade	  jag	  förståelse	  för	  varför	  jag	  skulle	  skriva	  ett	  schema,	  eftersom	  
övningen	  lätt	  hade	  blivit	  ostrukturerad	  i	  annat	  fall.	  I	  loggboken	  skrev	  jag	  en	  dag	  att	  jag	  
inte	  har	  känt	  mig	  så	  effektiv	  i	  början	  på	  ett	  övningspass	  sedan	  jag	  gjorde	  värnplikten	  
som	  musiksoldat	  i	  Arméns	  musikkår.	  De	  övningspassen	  hade	  tydligt	  schema	  och	  
innehåll.	  Då	  kom	  vi	  musikanter	  igång	  direkt	  med	  det	  som	  var	  syftet	  med	  övningspasset	  
och	  jag	  kunde	  därför	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  övningstillfället.	  Det	  fanns	  en	  
förståelse	  för	  varför	  vi	  musikanter	  skulle	  komma	  igång	  med	  övningen	  på	  utsatt	  tid,	  
eftersom	  vi	  hade	  flera	  mål	  som	  var	  tvungna	  att	  uppfyllas	  inom	  en	  viss	  tid.	  Exakt	  samma	  
känsla	  hade	  jag	  då	  jag	  hade	  schemalagt	  mina	  övningspass	  med	  denna	  metod.	  
	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2010)	  skriver	  att	  en	  viktig	  del	  av	  övningen	  är	  nivån	  på	  
koncentrationen	  hos	  musikutövaren.	  Det	  hade	  jag	  med	  mig	  i	  min	  schemaläggning.	  
Eftersom	  jag	  hade	  en	  uppfattning	  om	  ungefär	  hur	  länge	  jag	  orkade	  koncentrera	  mig	  på	  
ett	  visst	  moment	  tog	  jag	  hänsyn	  till	  det	  när	  jag	  skrev	  scheman	  för	  övningspassen.	  
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Jörgensen	  och	  Hallam	  hävdar	  också	  att	  den	  högsta	  koncentrationsnivån	  i	  regel	  finns	  på	  
förmiddagen.	  Detta	  anammade	  jag	  och	  la	  därför	  övningen	  tidigt	  på	  förmiddagen,	  för	  att	  
då	  ha	  en	  så	  hög	  koncentrationsnivå	  som	  möjligt	  så	  att	  övningen	  skulle	  bli	  mer	  effektiv.	  
Dock	  så	  märkte	  jag	  ingen	  tydlig	  effekt	  av	  det	  i	  mitt	  övande.	  	  

5.1.2	  Vikten	  av	  att	  tidigt	  sätta	  sig	  in	  i	  musiken	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2010)	  skriver	  att	  under	  kvalitativ	  övning	  ses	  progression	  som	  
något	  viktigt.	  Det	  finns	  några	  viktiga	  komponenter	  som	  bör	  appliceras	  hos	  
musikutövaren,	  exempelvis	  uttänkta	  strategier	  och	  strategier	  för	  hur	  övningen	  ter	  sig.	  
En	  komponent	  i	  ett	  sådant	  tillvägagångssätt	  är	  att	  musikutövaren	  ska	  sätta	  sig	  in	  i	  
musiken	  genom	  att	  lyssna	  på	  flera	  inspelningar	  av	  stycket.	  Det	  är	  en	  genomtänkt	  strategi	  
för	  att	  så	  fort	  som	  möjligt	  förstå	  sig	  på	  musiken	  och	  vad	  kompositören	  vill	  förmedla	  för	  
känsla.	  Detta	  var	  något	  nytt	  för	  mig	  som	  musikutövare.	  Enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  
skapade	  jag	  alltså	  något	  nytt	  som	  jag	  anammade	  i	  min	  lärandeprocess.	  Eftersom	  jag	  fick	  
det	  förklarat	  för	  mig	  att	  alla	  genomlyssningar	  skulle	  få	  mig	  att	  kunna	  ha	  med	  gehöret	  när	  
jag	  spelade,	  visste	  jag	  hur	  det	  skulle	  te	  sig.	  Detta	  framgår	  tydligt	  i	  loggboken	  där	  jag	  
skriver	  en	  dag	  att	  jag	  kunde	  kombinera	  notläsning	  med	  gehör	  och	  att	  jag	  därmed	  fick	  ett	  
mer	  effektivt	  lärande.	  Enligt	  Schenck	  (2000)	  är	  njutning	  av	  musikupplevelser	  viktigt	  för	  
inlärning.	  Att	  lyssna	  på	  flera	  professionella	  musikers	  inspelningar	  var	  verkligenen	  
njutning.	  Utöver	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  musiken	  genom	  att	  lyssna	  på	  inspelningar	  är	  njutningen	  
av	  den	  upplevelse	  som	  fås	  av	  detta	  också	  viktigt	  för	  lärandet.	  För	  att	  kunna	  lyssna	  på	  
musik	  använde	  jag	  mig	  av	  digitala	  redskap,	  såsom	  dator	  och	  mobiltelefon.	  Användandet	  
av	  dessa	  redskap	  kan,	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010),	  användas	  för	  att	  utveckla	  och	  
designa	  en	  lärandesituation,	  vilket	  jag	  också	  gjorde	  med	  dessa	  redskap.	  
	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2010)	  hävdar	  att	  det	  är	  bra	  att	  ta	  ut	  en	  del	  av	  stycket	  och	  öva	  
detaljerat	  på	  en	  liten	  del.	  Ett	  sätt	  att	  göra	  det	  på	  är	  som	  slagverkare	  2	  gör	  för	  att	  lära	  sig,	  
det	  vill	  säga	  öva	  takt	  för	  takt	  väldigt	  noggrant.	  Jag	  tog	  tillvara	  på	  noterna	  som	  resurs	  och	  
vidareutvecklade	  användandet	  av	  dem.	  Det	  är	  ett	  tillvägagångssätt	  som	  enligt	  Selander	  
och	  Kress	  (2010)	  stämmer	  väl	  överens	  med	  det	  designteoretiska	  perspektivet.	  Vidare	  
skriver	  Jörgensen	  och	  Hallam	  att	  man	  som	  musikutövare,	  efter	  att	  ha	  lärt	  sig	  en	  del	  i	  ett	  
stycke	  noggrant,	  skall	  sätta	  in	  den	  delen	  i	  sitt	  sammanhang	  och	  sedan	  spela.	  Då	  får	  
musikutövaren	  ett	  större	  perspektiv	  på	  det	  hela.	  Ett	  moment	  i	  detta	  sätt	  att	  lära	  var	  att	  
sätta	  ihop	  de	  lärda	  takterna	  till	  en	  helhet	  och	  spela	  igenom	  dem	  så	  att	  det	  inte	  uppstår	  
någon	  skarv	  mellan	  takterna,	  utan	  att	  det	  blir	  en	  bra	  helhet	  med	  flyt.	  Jag	  märkte	  att	  detta	  
föll	  ut	  väl	  då	  den	  delen	  som	  detta	  tillvägagångssätt	  användes	  på	  var	  den	  som	  i	  slutändan	  
kändes	  mest	  avslappnad	  att	  spela.	  I	  loggboken	  skrev	  jag	  att	  jag	  känner	  att	  det	  jag	  har	  
övat	  in	  sitter	  väl	  i	  muskelminnet,	  vilket	  tyder	  på	  att	  det	  sättet	  fungerade	  bra	  för	  mig	  att	  
lära	  in	  musiken	  på.	  
	  
Schenck	  (2000)	  skriver	  om	  en	  övningsstrategi	  som	  han	  har	  valt	  att	  kalla	  stigen	  i	  snön.	  
Han	  hävdar	  att,	  för	  varje	  gång	  som	  en	  övning	  görs	  en	  gång	  till,	  ökar	  sannolikheten	  för	  att	  
det	  övade	  partiet	  faktiskt	  spelas	  på	  samma	  sätt	  igen.	  Det	  blir	  ett	  rörelsemönster	  som	  
inövas	  av	  musikutövaren	  och	  i	  detta	  fall	  mig	  själv.	  Denna	  strategi	  går	  väldigt	  bra	  ihop	  
med	  det	  som	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2010)	  skriver	  om.	  Om	  en	  musiker	  övar	  detaljerat	  på	  
en	  liten	  del	  i	  ett	  musikstycke	  skapas	  rörelsemönster	  som	  blir	  enklare	  för	  varje	  gång	  de	  
upprepas.	  För	  varje	  gång	  som	  musikutövaren	  tar	  om	  det	  finns	  det	  så	  finns	  det	  utrymme	  
att	  lägga	  till	  inlevelse,	  högre	  tempo	  och	  så	  vidare.	  
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5.1.3	  ”Lekkonserter”	  ger	  magnifikt	  resultat	  
I	  tillvägagångssätt	  3	  skulle	  en	  bild	  av	  musiken	  fås	  genom	  att	  lägga	  ut	  noter	  och	  leta	  
mönster	  i	  musiken.	  Därefter	  skulle	  den	  visuella	  delen	  befästas	  genom	  att	  luftspela	  till	  
noterna.	  Den	  luftspelande	  biten	  går	  även	  ut	  på	  att	  börja	  skapa	  ett	  rörelsemönster	  för	  
stycket,	  vilket	  Schenck	  (2000)	  framhäver	  i	  sin	  bok	  som	  en	  del	  i	  ett	  lärande.	  Jag	  upplevde	  
det	  nästan	  som	  att	  jag	  spelade	  stycket	  på	  riktigt	  när	  jag	  luftspelade	  till	  noterna.	  Jag	  
hängde	  med	  i	  de	  olika	  rörelsemönstren	  som	  fanns,	  exempelvis	  ackordläggningar.	  Det	  
tyder	  på	  att	  den	  här	  metoden	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  musiken	  fungerade	  för	  mig.	  Jag	  tog	  åter	  
igen	  tillvara	  på	  noterna	  som	  resurs	  och	  vidareutvecklade	  användandet	  av	  dem.	  Enligt	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  vidareutvecklade	  jag	  något	  genom	  detta	  tillvägagångssätt.	  
	  
Varje	  övningstillfälle	  spelade	  jag	  in	  en	  genomspelning	  av	  det	  jag	  hade	  arbetat	  med	  under	  
övningspasset.	  Vid	  inspelningarna	  använde	  jag	  mig	  av	  en	  zoom,	  en	  inspelningsapparat,	  
för	  att	  dokumentera	  dessa	  genomspelningar.	  Användandet	  av	  detta	  digitala	  redskap	  kan	  
ses	  som	  utnyttjande	  av	  materiella	  resurser	  för	  att	  utveckla	  mitt	  lärande.	  Enligt	  Kempe	  
och	  West	  (2010)	  är	  användandet	  av	  digitala	  redskap	  ett	  sätt	  att	  föra	  utvecklingen	  framåt	  
genom	  förändring	  i	  utvalda	  situationer.	  Tillvägagångssätt	  3	  designades	  därmed	  med	  
hjälp	  av	  ett	  digitalt	  redskap.	  Efteråt	  satte	  jag	  mig	  och	  analyserade	  vad	  som	  inte	  gick	  
särskilt	  bra,	  noterade	  det	  på	  ett	  papper	  och	  arbetade	  vidare	  med	  den	  biten	  dagen	  därpå.	  
Om	  detta	  skriver	  även	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2010).	  De	  menar	  att	  musikutövaren	  bör	  ta	  
ut	  en	  liten	  del	  och	  öva	  detaljerat	  tills	  det	  blir	  rätt	  och	  sedan	  spela	  den	  lilla	  delen	  i	  sitt	  
sammanhang,	  det	  vill	  säga	  så	  som	  det	  är	  i	  stycket.	  Även	  Schenck	  (2000)	  berör	  detta	  
område	  genom	  strategin	  stigen	  i	  snön.	  Tanken	  med	  att	  öva	  just	  de	  delar	  som	  inte	  
fungerade	  så	  bra	  dagen	  innan	  är	  för	  att	  få	  det	  att	  bli	  bättre.	  För	  varje	  gång	  som	  jag	  tog	  
om	  den	  lilla	  delen	  befäste	  jag	  det	  rörelsemönstret	  och	  jag	  kunde	  sedan	  lägga	  till	  
musikaliska	  parametrar	  som	  förde	  mig	  vidare	  i	  inlärningen.	  	  
	  
Att	  öva	  som	  en	  konsert	  var	  något	  som	  slagverkare	  3	  betonade.	  Han	  hävdade	  att	  man	  
som	  musikutövare	  övar	  på	  att	  framföra	  en	  helhet	  utan	  stopp,	  precis	  som	  det	  är	  på	  en	  
riktig	  konsert.	  Dessutom	  skulle	  det	  ha	  positiv	  inverkan	  på	  nervositeten	  på	  själva	  
konsertdagen.	  Om	  en	  musiker	  redan	  har	  haft	  ett	  stort	  antal	  konserter	  innan	  den	  riktiga	  
konserten	  minskar	  nervositeten	  per	  automatik	  menar	  han.	  Den	  riktiga	  konserten	  blir	  då	  
bara	  en	  i	  mängden.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  Schencks	  (2000)	  strategi	  stigen	  i	  snön.	  Schenck	  
menar	  att	  allt	  blir	  enklare	  för	  varje	  gång	  som	  det	  görs	  och	  att	  sannolikheten	  för	  att	  det	  
blir	  likadant	  igen	  ökar	  markant.	  Den	  positiva	  påverkan	  märkte	  jag	  tydligt	  under	  min	  
undersökning	  eftersom	  jag	  i	  slutändan	  kunde	  tänka	  mig	  att	  ha	  riktig	  publik	  på	  
lekkonserten.	  För	  varje	  gång	  jag	  genomförde	  en	  lekkonsert	  ökade	  kvalitén	  samtidigt	  
som	  nervositeten	  minskade.	  Detta	  förstärker	  därmed	  den	  strategi	  som	  Schenck	  tar	  upp.	  	  
Schenck	  skriver	  även	  att	  för	  varje	  ny	  gång	  som	  ”konserten”	  genomförs	  ges	  utrymme	  för	  
inlevelse,	  uttryck	  och	  högre	  tempo.	  Detta	  bekräftas	  då	  jag	  analyserar	  det	  slutgiltiga	  
resultatet	  och	  jämför	  det	  med	  en	  av	  de	  tidigare	  lekkonserterna.	  Den	  första	  innehåller	  
bara	  toner	  och	  rytmer,	  medan	  den	  sista	  är	  full	  med	  uttryck	  och	  inlevelse.	  Genom	  att	  
designa	  ett	  tillfälle,	  som	  skilde	  sig	  från	  det	  jag	  vanligtvis	  är	  van	  vid	  när	  jag	  övar,	  i	  form	  av	  
en	  konsert,	  så	  gjorde	  jag	  något	  nytt.	  Dessutom	  vidareutvecklade	  jag	  de	  
genomspelningarna	  som	  dokumenterades	  genom	  ljudinspelningarna	  till	  att	  bli	  en	  
lekkonsert	  som	  då	  innehöll	  flertalet	  nya	  moment,	  så	  som	  att	  sätta	  en	  bestämd	  tid	  för	  
genomspelningen	  och	  att	  presentera	  stycket.	  Om	  nyskapande	  skriver	  Rostvall	  och	  
Selander	  (2008)	  och	  om	  utvecklande	  av	  befintliga	  ting	  skriver	  Selander	  och	  Kress	  
(2010)	  och	  detta	  använde	  jag	  mig	  av	  i	  studien	  som	  beskrivs	  ovan.	  
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5.2	  Egna	  reflektioner	  
Det	  har	  varit	  oerhört	  intressant	  att	  få	  upp	  ögonen	  för	  nya	  tillvägagångssätt	  för	  övning	  
för	  slagverk.	  Det	  finns	  väldigt	  många	  sätt,	  och	  de	  flesta	  är	  individanpassade.	  Jag	  har	  fått	  
ut	  någonting	  ur	  varje	  tillvägagångssätt	  och	  kommer	  att	  bära	  med	  mig	  alla	  delmoment	  i	  
tillvägagångssätten	  för	  att	  kunna	  använda	  på	  mina	  framtida	  elever.	  Något	  moment	  som	  
inte	  passade	  mig	  så	  bra	  kanske	  är	  jättebra	  för	  en	  elev	  och	  då	  är	  det	  väldigt	  bra	  att	  ha	  
med	  mig	  så	  mycket	  som	  möjligt	  i	  mitt	  bagage.	  Jag	  är	  en	  person	  som	  verkligen	  
värdesätter	  trivsel	  i	  allt	  jag	  gör.	  Allting	  bör	  vara	  roligt	  som	  man	  gör	  i	  livet	  på	  ett	  eller	  
annat	  sätt.	  Musik	  i	  sig	  är	  någonting	  som	  jag	  tycker	  är	  oerhört	  roligt	  och	  trodde	  inte	  att	  
ökad	  trivselfaktor	  skulle	  göra	  så	  mycket	  med	  min	  övning,	  som	  jag	  ju	  redan	  tyckte	  om.	  
Men	  det	  var	  en	  av	  de	  saker	  som	  hade	  störst	  påverkan	  på	  mitt	  övande.	  	  
	  
Tidigare	  i	  mitt	  liv	  har	  jag	  inte	  reflekterat	  så	  mycket	  över	  min	  egen	  övning.	  Det	  har	  bara	  
flutit	  på	  och	  gått	  framåt.	  Jag	  har	  inte	  haft	  någon	  direkt	  struktur	  för	  hur	  jag	  har	  tagit	  mig	  
an	  stycket	  och	  hur	  jag	  metodiskt	  tagit	  mig	  igenom	  det.	  Framförallt	  vad	  jag	  skulle	  öva	  på	  
var	  en	  fråga	  som	  dagsformen	  och	  magkänslan	  bestämde	  i	  stunden.	  Ofta	  blev	  det	  något	  
som	  jag	  redan	  kunde	  ganska	  bra	  för	  att	  få	  en	  känsla	  av	  att	  jag	  kan	  detta,	  men	  det	  ger	  ju	  
inte	  det	  bästa	  resultatet	  har	  jag	  sett	  nu.	  Framöver	  kommer	  jag	  så	  gott	  som	  alltid	  att	  ha	  
med	  mig	  ett	  schema	  över	  min	  övning	  när	  jag	  går	  in	  i	  ett	  övningsrum.	  Det	  är	  en	  härlig	  
känsla	  att	  inte	  behöva	  tänka	  själv	  på	  vad	  jag	  skall	  öva	  på,	  utan	  att	  lägga	  energin	  och	  
fokus	  på	  övningen	  i	  sig.	  
	  
Det	  var	  intressant	  att	  de	  tre	  som	  jag	  intervjuade	  hade	  så	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  
lärande.	  De	  har	  lite	  likheter,	  men	  de	  spretar	  verkligen	  åt	  tre	  olika	  håll.	  Det	  visar	  än	  mer	  
att	  tillvägagångssätt	  för	  övning	  är	  individuellt	  anpassade	  efter	  allas	  egna	  behov.	  Jag	  har	  
lärt	  mig	  känna	  mig	  själv	  rent	  övningsmässigt	  under	  denna	  undersökning	  och	  sett	  hur	  jag	  
kan	  utveckla	  min	  inlärningsförmåga.	  Det	  är	  insikter	  som	  jag	  är	  övertygad	  om	  kommer	  
att	  visa	  sig	  vara	  guld	  värda	  i	  framtiden.	  	  
	  
Jag	  är	  väldigt	  nyfiken	  på	  vilka	  fler	  små	  knep	  som	  finns	  där	  ute	  i	  slagverksvärlden.	  Det	  
hade	  varit	  intressant	  att	  sammanställa	  tips	  i	  en	  lång	  artikel	  för	  ett	  internationellt	  
magasin	  eller	  liknande.	  För	  jag	  tror	  att	  intresset	  finns	  för	  hur	  professionella	  slagverkare	  
övar.	  Det	  skulle	  bli	  som	  en	  form	  av	  övningshandbok	  för	  slagverkare.	  Hur	  ser	  
tillvägagångssätten	  ut	  för	  annan	  typ	  av	  slagverk	  än	  den	  tonala	  delen	  som	  detta	  arbete	  
handlade	  om?	  Gör	  de	  intervjuade	  slagverkarna	  likadant	  när	  det	  är	  trumset,	  
virveltrumma	  eller	  multipercussion?	  
	  
5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Jag	  har	  med	  denna	  undersökning	  fått	  fram	  tre	  helt	  olika	  tillvägagångssätt	  till	  övning	  som	  
i	  sig	  innehåller	  flera	  delmoment.	  Dessa	  delmoment	  kan	  jag	  ge	  mina	  kommande	  elever	  
som	  tips	  till	  deras	  övning	  för	  att	  den	  skall	  bli	  så	  effektiv	  och	  lustfylld	  som	  möjligt.	  Den	  
kunskapsbank	  som	  jag	  besitter	  är	  en	  guldgruva	  för	  att	  göra	  elever	  mer	  självständiga	  i	  
sitt	  musicerande	  och	  övande.	  Andra	  som	  läser	  detta	  arbete	  kan	  få	  idéer	  till	  sin	  egen	  
övning	  om	  hur	  de	  kan	  utveckla	  den.	  Ifall	  någon	  lärare	  läser	  det	  får	  den	  små	  delmoment	  i	  
tillvägagångssätt	  serverade	  på	  ett	  silverfat	  som	  den	  i	  sin	  tur	  kan	  lära	  vidare	  till	  en	  elev.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  utgå	  från	  sig	  själv	  för	  att	  bestämma	  hur	  ett	  stycke	  ska	  övas	  in.	  Varje	  
person	  är	  en	  egen	  individ,	  så	  att	  undersöka	  lite	  om	  hur	  man	  själv	  fungerar	  vid	  inlärning	  
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är	  väldigt	  gynnsamt.	  Detta	  arbete	  visar	  på	  några	  sätt	  hur	  det	  går	  att	  undersöka	  sig	  själv	  
och	  reflektera	  över	  vad	  som	  kan	  göras	  annorlunda	  i	  de	  spelande	  stunderna.	  	  En	  viktig	  
sak	  som	  arbetet	  visar	  är	  innebörden	  av	  att	  trivas	  bra	  där	  man	  övar.	  Trivselfaktorns	  
betydelse	  visade	  sig	  vara	  enorm	  och	  jag	  vill	  gärna	  föra	  vidare	  den	  traditionen	  inom	  
övning.	  Kan	  jag	  genom	  detta	  arbete	  få	  någon	  enstaka	  att	  tänka	  över	  sin	  övningssituation,	  
om	  hur	  den	  trivs	  med	  den,	  och	  göra	  något	  positivt	  åt	  det	  så	  skulle	  jag	  bli	  jättelycklig.	  
Musik	  är	  det	  roligaste	  som	  finns,	  men	  varför	  nöja	  sig	  med	  något	  roligt	  när	  det	  kan	  bli	  
ännu	  roligare?	  
	  
5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Jag	  skulle	  vilja	  se	  en	  större	  undersökning	  inom	  detta	  område,	  en	  undersökning	  som	  
inkluderar	  många	  fler	  slagverkare	  och	  då	  från	  olika	  länder	  och	  världsdelar.	  Det	  känns	  
som	  att	  det	  finns	  olika	  traditioner	  runt	  om	  i	  världen,	  och	  att	  samla	  musiker	  på	  samma	  
ställe,	  jämföra	  och	  reflektera	  tillsammans	  med	  dem	  hade	  varit	  oerhört	  intressant.	  Det	  
skulle	  även	  vara	  intressant	  med	  ett	  bredare	  område	  att	  undersöka	  och	  inte	  bara	  
instudering	  av	  ett	  stycke	  som	  jag	  gjorde.	  Jag	  skulle	  även	  vilja	  inkludera	  teknikövningar	  
och	  andra	  slagverksinstrument.	  
	  
En	  vidare	  forskning	  skulle	  kunna	  göras	  över	  ambitionsnivåerna	  och	  se	  på	  skillnaden	  
mellan	  glada	  amatörer,	  professionella	  musiker	  och	  lite	  däremellan	  om	  hur	  de	  övar	  och	  
tar	  sig	  an	  nya	  stycken.	  
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