
Musikhögskolan Ingesund 671 91 Arvika 
Tfn 0570-385 00 Fax 0570-804 38 

info@mhi.kau.se 
http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund 

 

	  

	  
	  

	  
	  
	  

Emma	  Larsson	  	  

	  
Hur	  övar	  jag?	  

	  
En	  observationsstudie	  med	  fokus	  på	  det	  egna	  
lärandet	  av	  ett	  solo	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  

Pedersen	  
	  

How	  Do	  I	  Practice?	  
	  

An	  observational	  study	  with	  focus	  on	  the	  learning	  process	  of	  a	  
solo	  by	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen	  

	  
	  

Självständigt	  arbete	  15	  hp	  
Lärarprogrammet	  

	  
	  
	  

Datum:	   14-‐04-‐29	  
Handledare:	   Ragnhild	  Sandberg	  

Jurström	  



 2	  

Sammanfattning	  	  
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Titel:	  Hur	  övar	  jag?	  En	  observationsstudie	  med	  fokus	  på	  det	  egna	  lärandet	  av	  ett	  solo	  av	  
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Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
I	  detta	  självständiga	  arbete	  beskrivs	  och	  utforskas	  lärandet	  av	  ett	  solo	  av	  jazzbasisten	  
Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen.	  Solot	  är	  på	  låten	  Stella	  by	  Starlight	  från	  Art	  of	  the	  Duo-‐
skivan	  med	  Philip	  Catherine	  från	  1993.	  Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  hur	  den	  egna	  
lärprocessen	  designas	  vid	  instudering	  av	  detta	  solo.	  Studien	  baseras	  på	  observationer	  av	  
mig	  själv	  i	  form	  av	  loggbok	  och	  videoinspelningar	  som	  gjordes	  under	  totalt	  20	  
övningstillfällen	  under	  hösten	  2014.	  Arbetet	  utgår	  ifrån	  ett	  multimodalt	  designteoretiskt	  
perspektiv.	  I	  resultatet	  visas	  hur	  jag	  använder	  mig	  av	  olika	  semiotiska	  resurser	  i	  
lärandet	  av	  solot:	  olika	  kroppsliga	  resurser	  i	  form	  av	  röst	  och	  rörelser,	  betänketid	  och	  
nedbrytning,	  basens	  strängar,	  kombinationer	  av	  olika	  resurser,	  men	  även	  tekniska	  
resurser	  i	  form	  av	  olika	  musik-‐appar.	  Slutligen	  diskuteras,	  i	  relation	  till	  det	  
designteoretiska	  perspektivet	  och	  tidigare	  forskning,	  de	  förutsättningar	  som	  skapades	  
för	  lärandet	  av	  solot	  samt	  de	  övningsstrategier	  som	  användes.	  	  
	  
Nyckelord:	  designteori,	  övning,	  kontrabas,	  lärande,	  jazzsolo	  
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Abstract	  	  
Degree	  Project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  How	  Do	  I	  Practice?	  –	  An	  observational	  study	  with	  focus	  on	  the	  learning	  process	  of	  
a	  solo	  by	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen	  
	  
Author:	  Emma	  Larsson	  
Semester	  and	  year:	  Spring,	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
In	  this	  independent	  project	  my	  learning	  process	  of	  a	  solo	  by	  the	  jazz	  bass	  player	  Niels-‐
Henning	  Ørsted	  Pedersen	  is	  described	  and	  explored.	  The	  solo	  is	  from	  the	  song	  Stella	  by	  
Starlight	  from	  the	  Art	  of	  the	  Duo	  album	  with	  Philip	  Catherine	  from	  1993.	  The	  purpose	  is	  
to	  explore	  how	  my	  own	  learning	  process	  is	  designed	  when	  studying	  this	  solo.	  It	  is	  based	  
on	  observations	  of	  myself	  in	  the	  form	  of	  a	  logbook	  and	  video	  recordings	  of	  20	  practicing	  
sessions	  in	  the	  fall	  of	  2014.	  The	  starting	  point	  is	  a	  multimodal	  and	  design	  theoretical	  
perspective.	  The	  result	  show	  how	  I	  use	  different	  resources	  when	  learning	  this	  solo:	  
Different	  bodily	  resources	  in	  terms	  of	  voice	  and	  movements,	  consideration	  and	  
decomposition,	  the	  other	  strings	  of	  the	  bass,	  combinations	  of	  different	  resources,	  but	  
also	  technical	  resources	  in	  terms	  of	  music	  apps.	  Finally	  I	  discuss,	  in	  relation	  to	  the	  
design	  theoretical	  perspective	  and	  earlier	  research,	  the	  conditions	  for	  learning	  the	  solo,	  
and	  the	  strategies	  of	  exercises.	  	  
	  
Keywords:	  design	  theory,	  practicing,	  double	  bass,	  learning,	  jazzsolo	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  först	  och	  främst	  tacka	  Anna	  Pettersson,	  utan	  dig	  hade	  jag	  inte	  klarat	  att	  skriva	  det	  
här	  arbetet.	  Sedan	  vill	  jag	  tacka	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  all	  hjälp	  
jag	  fått	  med	  denna	  studie.	  Du	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  skrivandet	  av	  detta	  arbete.	  Jag	  
vill	  också	  rikta	  ett	  tack	  till	  Andreas	  Gunnarsson	  och	  Erik	  Ekeberg,	  era	  självständiga	  
arbeten	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  mig.	  	  
	  
Emma	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  inledningen	  till	  vad	  det	  här	  arbetet	  handlar	  om	  och	  min	  
bakgrund	  till	  varför	  jag	  valde	  att	  skriva	  om	  det	  här	  ämnet.	  

1.1	  Inledande	  text	  
När	  jag	  gick	  tredje	  året	  på	  gymnasiet	  provade	  jag	  att	  spela	  kontrabas	  för	  första	  gången	  i	  
mitt	  liv,	  och	  kontrabas	  är	  fortfarande	  mitt	  huvudinstrument.	  Beslutet	  att	  testa	  att	  spela	  
kontrabas	  kom	  för	  att	  det	  var	  en	  kamrat	  i	  skolan	  som	  spelade	  detta	  instrument	  och	  jag	  
tyckte	  det	  var	  så	  häftigt	  så	  att	  jag	  också	  ville	  prova.	  Under	  mitt	  tredje	  år	  på	  gymnasiet	  
hade	  jag	  kontrabas	  som	  bi-‐instrument,	  men	  det	  var	  först	  när	  jag	  2011	  började	  på	  St.	  
Sigfrids	  Folkhögskola	  i	  Växjö	  som	  jag	  började	  spela	  kontrabas	  som	  huvudinstrument.	  
Kontrabasen	  anser	  jag	  är	  ett	  fascinerande	  instrument.	  Jag	  har	  alltid	  gillat	  utmaningar	  
och	  att	  spela	  kontrabas	  är	  bland	  den	  största	  utmaningen	  jag	  har	  mött,	  delvis	  eftersom	  
det	  är	  ett	  så	  fysiskt	  krävande	  instrument.	  Fascinationen	  grundar	  sig	  i	  känslan	  som	  
uppstår	  när	  jag	  spelar	  på	  instrumentet	  och	  instrumentet	  svarar	  med	  hela	  resonanslådan	  
som	  skapar	  vibrationer	  som	  jag	  tydligt	  kan	  känna	  i	  min	  kropp.	  Detta	  gör	  att	  kontrabasen	  
känns	  som	  en	  förlängning	  av	  min	  egen	  kropp.	  	  
	  
Under	  mina	  musikstudier	  har	  jag	  stött	  på	  väldigt	  många	  namn	  och	  ett	  namn	  som	  har	  
fastnat	  är	  basisten	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen.	  Ørsted	  Pedersen	  var	  en	  dansk	  basist	  
som	  föddes	  1946	  och	  dog	  2005.	  Han	  var	  en	  av	  de	  få	  basister	  som	  revolutionerade	  
basspelet	  och	  många	  basister	  idag	  anser	  att	  han	  är	  en	  av	  de	  största	  basisterna	  som	  
någonsin	  har	  levt.	  Ørsted	  Pedersen	  var	  bland	  annat	  medlem	  i	  Oscar	  Petersons	  trio	  1973-‐
1986.	  Han	  blev	  också	  korad	  till	  årets	  basist	  tre	  gånger	  av	  tidskriften	  Downbeat	  och	  fick	  
även	  motta	  Nordiska	  Rådets	  Musikpris	  1991	  (Wikipedia,	  2013,	  5	  juli).	  	  Jag	  fann	  boken	  
The	  Improvisational	  Language	  of	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen	  –	  a	  performance	  study	  av	  
Craig	  Butterfield	  (2008)	  som	  innehöll	  en	  del	  solotranskriptioner	  av	  Ørsted	  Pedersen.	  Jag	  
tänkte	  att	  jag	  skulle	  vilja	  lära	  mig	  några	  av	  dem	  då	  jag	  länge	  har	  uppskattat	  hans	  spel	  och	  
haft	  honom	  som	  förebild,	  delvis	  på	  grund	  av	  hans	  tekniska	  färdigheter,	  men	  även	  hans	  
musikalitet,	  time-‐	  och	  groove-‐känsla.	  	  
	  
I	  min	  framtida	  yrkeskarriär	  som	  musiklärare	  anser	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  
medveten	  om	  hur	  olika	  läroprocesser	  kan	  se	  ut	  för	  olika	  individer	  för	  att	  jag	  som	  lärare	  
ska	  kunna	  ge	  mina	  elever	  det	  de	  behöver	  för	  att	  utvecklas.	  Då	  det	  finns	  olika	  sätt	  att	  lära	  
sig	  på,	  menar	  jag	  att	  det	  är	  bra	  om	  jag	  som	  lärare	  har	  en	  kunskapsbank	  av	  olika	  metoder	  
för	  lärande.	  Till	  grund	  för	  dessa	  metoder	  anser	  jag	  att	  mitt	  eget	  lärande	  bör	  ligga,	  att	  jag	  
vet	  hur	  jag	  själv	  lär	  mig	  under	  en	  instuderingsprocess,	  vilka	  metoder	  som	  både	  fungerar	  
och	  inte	  fungerar	  samt	  vilka	  strategier	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  och	  som	  jag	  tror	  kan	  
fungera	  för	  andra.	  	  	  
	  
Med	  den	  här	  bakgrunden	  i	  åtanke	  vill	  jag	  i	  min	  studie	  fördjupa	  mig	  i	  mitt	  eget	  lärande	  på	  
kontrabas.	  Målet	  med	  studien	  är	  att	  medvetandegöra	  min	  läroprocess	  under	  instudering	  
av	  ett	  solo	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  styra	  min	  egen	  
utveckling	  och	  inte	  vara	  lika	  beroende	  av	  en	  lärare	  för	  att	  lära	  mig.	  	  
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Vad	  jag	  vill	  undersöka	  i	  denna	  studie	  är	  hur	  jag	  själv	  lär	  mig.	  Hur	  går	  jag	  tillväga	  för	  att	  
lära	  mig	  och	  vilka	  resurser	  använder	  jag	  mig	  av	  i	  mitt	  lärande?	  I	  skrivande	  stund	  är	  jag	  
inte	  så	  medveten	  om	  hur	  jag	  gör	  för	  att	  lära	  mig,	  vilka	  hjälpmedel	  och	  resurser	  jag	  
använder	  mig	  av,	  hur	  mycket	  jag	  använder	  dem	  eller	  vilka	  metoder	  jag	  har	  för	  min	  
instudering.	  Jag	  vill	  därför	  i	  denna	  studie	  försöka	  ta	  reda	  på	  det.	  	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  hur	  den	  egna	  läroprocessen	  designas	  vid	  
instudering	  av	  ett	  solo	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen.	  Undersökningen	  sker	  utifrån	  
ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  och	  min	  forskningsfråga	  lyder:	  
	  
Vilka	  resurser	  använder	  jag	  och	  hur	  används	  de	  i	  min	  lärprocess	  från	  första	  
instuderingstillfälle	  till	  ett	  för	  mig	  så	  tillfredsställande	  spelresultat	  som	  möjligt?	  
	  
I	  den	  här	  studien	  ges	  jag	  möjlighet	  att	  medvetandegöra	  min	  egen	  läroprocess	  och	  jag	  
hoppas	  att	  arbetet	  ska	  kunna	  bidra	  till	  insikter	  om	  hur	  en	  lärprocess	  kan	  se	  ut,	  samt	  att	  
det	  även	  ska	  kunna	  bidra	  till	  reflektioner	  hos	  andra	  lärare	  och	  även	  läsaren	  om	  hur	  
lärprocesser	  kan	  yttra	  sig.	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  som	  är	  relevant	  för	  det	  valda	  ämnesområdet,	  
tidigare	  forskning	  och	  även	  de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  utgör	  grunden	  för	  detta	  arbete.	  	  

2.1	  Tidigare	  litteratur	  om	  övning	  och	  övningsstrategier	  
Robert	  Schenck	  (2000)	  säger	  i	  sin	  bok	  Spelrum	  att	  genom	  övningen	  får	  musiker	  
möjlighet	  att	  tillämpa	  sin	  egen	  inlärningsprocess.	  Detta	  ger	  dem	  chansen	  att	  bli	  
inlärningsexperter.	  Dock	  för	  att	  inlärningen	  och	  övningen	  ska	  gå	  så	  bra	  som	  möjligt	  är	  
det	  viktigt	  att	  ha	  fokus	  på	  kvaliteten	  i	  övningen.	  Denna	  övningskvalitet	  ska	  alltid	  finnas	  i	  
symbios	  med	  två	  saker;	  lust	  och	  självmotivation.	  	  
	  
Vidare	  skriver	  Schenck	  (2000)	  att	  varje	  gång	  en	  musiker	  utövar	  något	  när	  hen	  övar	  ökar	  
sannolikheten	  att	  hen	  kommer	  att	  kunna	  utföra	  samma	  sak	  en	  gång	  till.	  Andra	  gången	  
musikern	  utövar	  övningen	  gör	  hen	  det	  med	  större	  säkerhetsmarginal,	  med	  bättre	  
kvalitet	  och	  med	  mer	  inlevelse	  och	  mer	  uttryck.	  Dock	  får	  det	  inte	  glömmas	  bort	  att	  alla	  
rörelser,	  felaktiga	  eller	  korrekta,	  förstärks	  genom	  upprepningar.	  En	  grundläggande	  regel	  
för	  inlärning	  är	  då	  att	  aldrig	  upprepa	  samma	  fel,	  eftersom	  rörelsen	  då	  förstärks	  i	  
kroppen	  och	  i	  minnet.	  Schenck	  skriver	  också	  att	  utövaren	  dock	  inte	  får	  vara	  rädd	  för	  att	  
göra	  fel,	  att	  en	  musiker	  måste	  få	  göra	  fel	  och	  misstag	  när	  hen	  övar	  och	  att	  spela	  fel	  också	  
kan	  leda	  till	  att	  upptäcka	  något	  nytt.	  	  
	  
Att	  öva	  otaliga	  gånger	  på	  samma	  sak	  hjälper	  inte	  till	  att	  lära	  sig	  ett	  nytt	  moment.	  Vad	  
Schenck	  (2000)	  skriver	  är	  att	  det	  räcker	  med	  att	  öva	  på	  ett	  nytt	  moment	  tre	  till	  fyra	  
gånger	  för	  att	  befästa	  det	  ordentligt.	  Med	  färre	  repetitioner	  minskas	  risken	  att	  spela	  fel	  
och	  en	  musiker	  lär	  sig	  då	  istället	  att	  spela	  rätt	  från	  början.	  Anledningen	  till	  att	  det	  är	  
bättre	  på	  det	  här	  sättet	  är	  för	  att	  tröttheten	  börjar	  komma	  och	  koncentrationen	  börjar	  
svikta.	  Kroppen	  klarar	  helt	  enkelt	  inte	  av	  att	  utföra	  hur	  många	  repetitioner	  som	  helst	  
med	  god	  kvalitet.	  Även	  att	  öva	  långa	  övningspass	  och	  flera	  pass	  per	  dag	  är	  inte	  heller	  
den	  bästa	  metoden	  för	  övning	  enligt	  Schenck,	  eftersom	  det	  får	  samma	  konsekvenser	  
som	  tidigare,	  tröttheten	  blir	  tydligare	  och	  koncentrationen	  försvinner.	  Dock	  är	  det	  ofta	  
som	  musikstudenter	  mäter	  övning	  i	  kvantitet	  istället	  för	  kvalitet,	  eftersom	  de	  klarar	  av	  
att	  utföra	  något	  bättre	  andra,	  eller	  tredje	  gången	  de	  upprepar	  ett	  moment.	  Detta	  är	  sant,	  
menar	  Schenck,	  men	  det	  är	  bättre	  att	  sluta	  när	  övningen	  går	  som	  bäst	  eftersom	  det	  då	  
finns	  kvar	  en	  positiv	  känsla	  och	  mer	  energi	  i	  kroppen	  efter	  övningspasset,	  vilket	  kan	  
leda	  till	  att	  intresset	  för	  övningen	  och	  momentet	  bibehålls.	  	  
	  
Angående	  notläsning	  beskriver	  Schenck	  (2000)	  att	  det	  går	  hand	  i	  hand	  med	  att	  läsa.	  Om	  
det	  blir	  för	  svår	  notläsning	  kan	  det	  dock	  gå	  ut	  över	  musicerandet.	  Vad	  som	  är	  viktigt	  är	  
att	  förmågan	  att	  läsa	  noter	  inte	  blir	  synonym	  med	  utövarens	  lust	  eller	  förmåga	  att	  spela	  
och	  eller	  sjunga.	  Schenck	  menar	  att	  om	  musicerandet	  hela	  tiden	  blir	  förknippat	  med	  
notläsning,	  och	  musikern	  ständigt	  känner	  motgång,	  kan	  det	  leda	  till	  att	  utövaren	  slutar	  
att	  spela.	  	  
	  
För	  att	  musiker	  ska	  lära	  sig	  att	  läsa	  noter	  föreslår	  Schenck	  (2000)	  några	  olika	  strategier.	  
En	  av	  dem	  är	  att	  musikern	  ska	  skriva	  noter	  parallellt	  som	  hen	  läser	  noter.	  En	  annan	  
strategi	  är	  att	  lära	  sig	  varför	  noter	  ska	  användas,	  alltså	  att	  lära	  sig	  förstå	  de	  musikaliska	  
sammanhangen	  när	  noter	  kommer	  i	  användning,	  exempelvis	  i	  ensemble	  eller	  
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orkesterverksamhet.	  Även	  att	  bibehålla	  lusten	  och	  självmotivationen	  är	  en	  viktig	  del	  i	  en	  
musikers	  inlärningsprocess	  när	  det	  gäller	  notläsning.	  	  
	  
Även	  om	  noter	  kan	  förklara	  och	  förmedla	  musik	  till	  andra	  är	  en	  notbilds	  information	  
ofta	  begränsad	  menar	  Schenck	  (2000).	  I	  mitt	  fall	  har	  jag	  en	  väldigt	  beskrivande	  not	  med	  
många	  olika	  nottecken	  för	  hur	  tonerna	  ska	  spelas,	  men	  även	  om	  det	  står	  att	  jag	  ska	  glida	  
på	  en	  ton	  så	  står	  det	  inte	  hur	  långt	  jag	  ska	  glida.	  Det	  måste	  jag	  lyssna	  mig	  till	  för	  att	  få	  
den	  rätta	  informationen.	  Att	  spela	  utan	  noter	  kan	  bidra	  till	  en	  flerdimensionell	  och	  mer	  
levande	  musikupplevelse	  menar	  Schenck.	  Vad	  ett	  gehörsbaserat	  spel	  kan	  bidra	  till	  är	  att	  
förbättra	  kommunikationen	  mellan	  musikerna,	  delvis	  genom	  ögonkontakt	  eftersom	  
ingen	  behöver	  titta	  på	  en	  notbild	  för	  att	  kunna	  spela.	  Det	  blir	  då	  mer	  fokus	  på	  musiken,	  
uttrycket	  och	  instrumentet,	  samt	  att	  lyssnandet	  utvecklas.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  om	  övning	  och	  övningsstrategier	  
I	  boken	  The	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology	  (Hallam,	  Cross	  &	  Thaut,	  2009)	  
beskriver	  Harald	  Jørgensen	  och	  Susan	  Hallam	  (2009)	  att	  mängden	  relevant	  övning	  är	  en	  
viktig	  del	  av	  övningen	  om	  musikern	  ska	  nå	  en	  professionell	  nivå.	  De	  skriver	  också	  att	  de	  
flesta	  som	  börjar	  spela	  sitt	  huvudinstrument,	  eller	  ett	  annat	  instrument,	  i	  en	  tidig	  ålder	  
när	  kroppen	  är	  mer	  flexibel,	  når	  en	  högre	  musikalisk	  nivå.	  	  
	  
Tiden	  som	  en	  musiker	  spenderar	  på	  övning	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  olika	  delar:	  tiden	  då	  hen	  
började	  spela	  sitt	  instrument,	  den	  sammanlagda	  mängden	  övning	  från	  startåldern	  till	  
nutid,	  och	  mängden	  övning	  vid	  varje	  övningstillfälle.	  Studier	  har	  gjorts	  där	  
musikstudenter	  på	  olika	  nivåer	  med	  samma	  huvudinstrument	  fått	  i	  uppgift	  att	  lära	  sig	  
samma	  stycke.	  Dessa	  studier	  visar	  att	  elever	  på	  en	  högre	  nivå	  spenderade	  mer	  tid	  på	  
varje	  övningstillfälle	  än	  de	  studenterna	  som	  befann	  sig	  på	  lägre	  nivå.	  Dock	  visade	  det	  sig	  
att	  mängden	  tid	  vid	  varje	  övningstillfälle	  inte	  var	  signifikant	  relaterad	  till	  kvaliteten	  av	  
stycket	  vid	  uppspelningstillfället	  enligt	  deras	  observerande	  lärare	  (Jørgensen	  &	  Hallam,	  
2009).	  	  
	  
Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  skriver	  också	  att	  övning	  kan	  vara	  som	  mest	  effektiv	  när	  
den	  är	  organiserad	  i	  logiska	  sekvenser	  samt	  när	  utövaren	  har	  som	  mest	  koncentration.	  
Morgnar	  kan	  vara	  den	  bästa	  tiden	  att	  öva,	  eftersom	  de	  flesta	  har	  som	  mest	  
koncentrationsmöjligheter	  då.	  Studier	  visar	  att	  musikstudenter	  på	  högre	  nivåer	  övar	  på	  
morgonen,	  tar	  en	  tupplur	  på	  eftermiddagen	  för	  att	  samla	  energi	  och	  övar	  sedan	  mer	  på	  
kvällen.	  
	  
När	  ett	  stycke	  eller	  en	  låt	  ska	  spelas	  fort	  använder	  musikstudenter	  oftast	  tre	  olika	  
tekniker:	  nybörjare	  tenderar	  att	  använda	  samma	  tempo	  genom	  hela	  övningstillfället,	  
elever	  på	  lite	  högre	  nivå	  ökar	  tempot	  tills	  de	  når	  en	  gräns	  när	  de	  inte	  kan	  spela	  det	  
snabbare	  och	  musikstudenter	  på	  högst	  nivå	  ökar	  gradvis	  tempot	  för	  varje	  
övningstillfälle.	  Dock	  är	  effektiviteten	  av	  de	  olika	  metoderna	  tvetydig,	  antagligen	  
eftersom	  det	  råder	  en	  viss	  osäkerhet	  vid	  betydelsen	  av	  begreppen	  ”långsamt”,	  ”snabbt”	  
och	  ”originaltempo”	  samt	  att	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  nybörjare	  och	  professionella,	  
och	  även	  i	  styckets	  tekniska	  svårigheter	  (Jørgensen	  &	  Hallam,	  2009).	  	  
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Vidare	  skriver	  Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  att	  musikprogram	  eller	  appar1	  till	  
smartphones	  ofta	  anses	  vara	  till	  god	  hjälp	  för	  övningen.	  Vad	  de	  programmen	  bidrar	  med	  
är	  möjligheten	  att	  öva	  en	  viss	  passage	  i	  olika	  tempon	  och	  artikulationer,	  eller	  specifika	  
tekniska	  svårigheter,	  än	  att	  enbart	  repetera	  samma	  mönster	  och	  rörelser.	  	  
	  
Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  framhåller	  också	  att	  instrumentallärare	  har	  stort	  
inflytande	  när	  det	  gäller	  övning.	  Dock	  är	  det	  många	  studenter	  som	  menar	  att	  de	  har	  fått	  
väldigt	  lite	  eller	  ingen	  undervisning	  i	  övningsstrategier	  eller	  metoder.	  Enligt	  Jørgensen	  
och	  Hallam	  är	  studenter	  mottagliga	  för	  att	  lära	  sig	  olika	  strategier	  eller	  metoder	  för	  
övning.	  De	  som	  har	  utgått	  från	  olika	  strategier	  eller	  metoder	  visar	  en	  positivare	  attityd	  
till	  övning	  och	  det	  är	  mer	  sannolikt	  att	  de	  planerar	  sin	  övning	  bättre.	  De	  blir	  även	  bättre	  
på	  att	  identifiera	  sina	  egna	  problem	  i	  sitt	  spel	  och	  på	  att	  sätta	  upp	  personliga	  
övningsmål.	  Detta	  tyder	  på	  att	  det	  kan	  vara	  till	  fördel	  att	  undervisa	  om	  olika	  strategier	  
och	  metoder	  för	  övning.	  	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
Det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  är	  valt	  som	  utgångspunkt	  för	  det	  här	  arbetet	  är	  ett	  
designteoretiskt	  perspektiv.	  Att	  detta	  perspektiv	  valdes	  beror	  på	  att	  det	  tar	  upp	  olika	  
begrepps	  såsom	  tecken,	  multimodalitet,	  transformation	  och	  design,	  vilka	  kan	  vara	  till	  
hjälp	  för	  att	  analysera	  min	  egen	  lärandeprocess.	  	  

2.3.1	  Tecken	  och	  teckensystem	  	  
Det	  designteoretiska	  perspektivet	  bygger	  på	  att	  tecken	  ses	  som	  viktiga	  faktorer	  i	  
kommunikation	  människor	  emellan.	  I	  fokus	  ligger	  teckenskapande	  som	  social	  aktivitet,	  
där	  individer	  och	  grupper	  använder	  tecken	  för	  att	  uttrycka	  mening.	  Lärande	  kan	  därför	  
ur	  detta	  perspektiv	  betraktas	  som	  en	  serie	  teckenskapande	  handlingar	  där	  så	  kallade	  
semiotiska	  resurser	  transformeras	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  skapa	  egna	  
representationer	  av	  både	  kunskap	  och	  förståelse	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  
	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  menar	  att	  kunskap	  om	  världen	  alltid	  ges	  med	  hjälp	  av	  olika	  
tecken	  och	  teckensystem	  såsom	  ljud,	  gester,	  noter,	  bokstäver,	  volymer	  och	  även	  färger.	  
Dessa	  olika	  teckensystem	  används	  i	  olika	  medier	  som	  uttryck	  i	  digital	  skrift,	  digitala	  
eller	  fysiska	  musikinstrument,	  TV	  eller	  datorer	  för	  att	  gestalta	  och	  representera	  
kunskap.	  De	  menar	  också	  att	  de	  symboler	  och	  tecken	  som	  vi	  skapar	  i	  vår	  
kommunikation	  är	  lika	  verkliga	  som	  till	  exempel	  sten	  och	  berg.	  	  
	  
De	  teckensystem	  som	  vi	  använder	  för	  att	  kommunicera	  är	  så	  kallade	  semiotiska	  
resurser,	  det	  vill	  säga	  ”funktionella	  redskap	  i	  människors	  kommunikation	  och	  
meningsskapande”	  (Kempe	  &	  West,	  2010,	  s.	  61).	  Utan	  våra	  tecken	  skulle	  vi	  människor	  
vara	  fångna	  i	  vår	  egen	  personliga	  upplevelse	  av	  verkligheten.	  Tecknen	  är	  alltså	  länken	  
mellan	  individen	  och	  samhället.	  Dock	  är	  det	  först	  när	  tecken	  bildar	  system	  där	  varje	  
teckensystem	  har	  inbördes	  mening	  som	  de	  får	  någon	  betydelse	  och	  kan	  användas	  
(Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  
	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  är	  det	  utvecklingen	  i	  vårt	  samhälle	  som	  ledde	  till	  att	  vi	  
började	  använda	  så	  kallade	  ”sekundära	  abstrakta	  symboliska	  tecken”	  (s.	  61)	  av	  olika	  

                                                
1	  Appar:	  Applikationsprogram	  eller	  tillämpningsprogram	  till	  dator	  eller	  smartphones	  som	  fyller	  ett	  direkt	  
syfte	  för	  användaren	  (Tillämpningsprogram,	  2014,	  25	  november).	  	  
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slag.	  Exempel	  på	  sådana	  är	  skriftspråk	  och	  muntligt	  tal,	  men	  även	  noter	  och	  musik.	  Först	  
kom	  alltså	  människans	  varnings	  ljud,	  sedan	  formades	  sången	  och	  till	  sist	  en	  skriven	  
representation	  av	  sången	  i	  form	  av	  notskrift	  som	  gestaltar	  det	  ursprungliga	  ljudandet.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  de	  sekundära	  symbolsystemen,	  noter,	  ritningar,	  skrift	  etcetera	  kan	  vi	  
komma	  ihåg	  ett	  fenomen	  eller	  en	  händelse	  även	  när	  den	  direkta	  sinnesupplevelsen	  har	  
tagit	  slut,	  eftersom	  tecknet	  gör	  det	  möjligt	  för	  oss	  att	  associera	  till	  tidigare	  händelser.	  
Dock	  betyder	  detta	  att	  de	  som	  inte	  upplevde	  samma	  sak	  inte	  gör	  samma	  associationer	  
(Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  

2.3.2	  Multimodalitet	  
Multimodalitet	  innebär	  att	  människor	  designar	  sin	  förståelse	  av	  världen	  genom	  många	  
olika	  teckensystem.	  Dessa	  olika	  teckensystem	  rymmer	  en	  mångtydlighet	  och	  samspelet	  
mellan	  dem	  ger	  utrymme	  för	  olika	  tolkningar.	  I	  de	  flesta	  kommunikationer	  används	  flera	  
olika	  teckensystem	  samtidigt.	  De	  olika	  teckensystemen	  kan	  nyanseras	  och	  överdrivas	  
för	  att	  uttrycka	  olika	  värderingar	  eller	  perspektiv	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2010).	  	  
	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  menar	  också	  att	  meningsskapande	  i	  ett	  multimodalt	  
perspektiv	  fokuserar	  delvis	  på	  teckenmottagaren	  och	  teckenskaparen	  i	  deras	  roll	  som	  
aktörer	  och	  delvis	  på	  hur	  olika	  teckensystem	  interagerar	  och	  på	  så	  sätt	  ger	  mening.	  Ett	  
multimodalt	  perspektiv	  ger	  möjlighet	  att	  analysera	  olika	  tecken	  för	  att	  då	  få	  syn	  på	  
teckensändaren	  eller	  teckenskaparens	  motiv	  och	  mening	  i	  kommunikationen.	  En	  sådan	  
analys	  skulle	  exempelvis	  kunna	  göras	  av	  en	  musikers	  lärandeprocess,	  vilket	  också	  är	  
syftet	  med	  min	  undersökning.	  	  
	  
Dock	  har	  olika	  teckensystem	  olika	  begränsningar	  för	  meningsskapande.	  Denna	  olikhet	  
gör	  det	  möjligt	  för	  teckenskaparen	  att	  kombinera	  olika	  teckensystem	  och	  på	  så	  sätt	  
designa	  kommunikationen	  efter	  sitt	  eget	  motiv.	  Detta	  leder	  till	  att	  de	  avsikter	  en	  person	  
har	  med	  sin	  kommunikation	  kan	  genomföras	  i	  flera	  olika	  samspelande	  teckensystem	  
(Rostvall	  &	  Selander,	  2010).	  	  
	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  kan	  alla	  former	  av	  kommunikation	  betraktas	  som	  
multimodal,	  det	  vill	  säga	  att	  kommunikationen	  innehåller	  flera	  olika	  semiotiska	  resurser	  
för	  att	  förmedla	  många	  olika	  typer	  av	  mening	  parallellt.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  en	  notbild	  
där	  det	  finns	  olika	  semiotiska	  resurser:	  typsnitt,	  layout,	  papprets	  struktur	  och	  tjocklek	  
och	  så	  vidare.	  

2.3.3	  Transformation	  
Budskap	  kommuniceras	  alltså	  genom	  många	  olika	  teckensystem	  och	  varje	  teckensystem	  
har	  sina	  begränsningar	  för	  vilka	  budskap	  de	  kan	  förmedla.	  Att	  tolka	  dessa	  budskap	  är	  en	  
del	  av	  kommunikationen.	  Att	  sedan	  bearbeta	  och	  gestalta	  sin	  egen	  förståelse	  av	  
budskapen	  genom	  att	  skapa	  egna	  kombinationer	  av	  tecken	  i	  en	  transformativ	  process	  är	  
typisk	  för	  alla	  typer	  av	  kommunikation.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  i	  skolan.	  En	  elev	  
får	  en	  uppgift	  av	  läraren	  och	  eleven	  tolkar	  lärarens	  skriftliga	  och	  eller	  verbala	  
instruktioner.	  Eleven	  tolkar	  även	  lärarens	  gester,	  blickar	  och	  även	  sammanhanget	  där	  
kommunikationen	  sker,	  exempelvis	  i	  klassrummet.	  Vad	  eleven	  gör	  är	  att	  hen	  
transformerar	  sina	  intryck	  genom	  att	  gestalta	  sin	  egen	  förståelse	  och	  i	  sin	  egen	  
gestaltning	  visar	  eleven	  tecken	  på	  lärande	  genom	  att	  själv	  kombinera	  olika	  
teckensystem	  till	  ett	  budskap	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  tolkas	  av	  andra.	  Detta	  kallas	  för	  en	  
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transformationscykel,	  det	  vill	  säga	  när	  de	  teckensystem	  och	  medier	  som	  finns	  till	  hands	  
används	  för	  att	  transformera	  och	  forma	  information	  till	  en	  egen	  representation	  av	  en	  
händelse	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2010).	  	  
	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  meningsskapande	  ses	  som	  ett	  nödvändigt	  steg	  i	  en	  
lärprocess.	  Den	  som	  lär	  sig	  måste	  tolka	  olika	  tecken	  som	  representeras	  för	  hen	  och	  
måste	  sedan	  transformera	  dem	  för	  att	  själv	  designa	  en	  gestaltning	  där	  personen	  i	  fråga	  
visar	  sin	  förståelse.	  

2.3.4	  Design	  
Utifrån	  Rostvall	  och	  Selanders	  (2010)	  perspektiv	  på	  begreppet	  design	  omfattar	  det	  flera	  
olika	  innebörder.	  Bland	  annat	  kan	  begreppet	  design	  ses	  som	  medier	  och	  teckensystem	  
som	  designas	  för	  lärande,	  den	  lärande	  formar	  då	  sina	  förutsättningar	  för	  sitt	  lärande,	  
men	  begreppet	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  analysera	  olika	  lärprocesser	  under	  olika	  
premisser.	  Dock	  ses	  ofta	  begreppet	  design	  i	  vardagsspråket	  som	  något	  som	  är	  
förbehållna	  professionella	  designers	  och	  formgivare.	  Här	  menar	  Rostvall	  och	  Selander	  
att	  det	  vi	  kallar	  design	  är	  en	  del	  av	  en	  mer	  allmängiltig	  process	  då	  människor	  engagerar	  
sig	  i	  något	  och	  representerar	  objekt	  och	  gestaltar	  handlingar	  i	  någon	  form	  av	  
kommunikation	  som	  kan	  delas	  av	  andra.	  	  
	  
När	  det	  ska	  utformas	  texter	  eller	  andra	  redskap	  för	  kommunikation	  och	  lärande	  är	  
användandet	  av	  kriterier	  en	  bra	  idé	  för	  att	  skapa	  en	  god	  design.	  Materialet	  ska	  vara	  
relevant,	  överskådligt,	  ha	  en	  bra	  struktur	  och	  det	  ska	  även	  finnas	  möjlighet	  för	  
användaren	  att	  själv	  använda	  materialet	  för	  sina	  egna	  syften.	  Även	  lekfullhet,	  
interaktivitet	  och	  estetik	  har	  blivit	  mer	  viktiga	  aspekter	  när	  det	  gäller	  design	  (Rostvall	  &	  
Selander,	  2010).	  

2.3.5	  Lärande	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Design	  för	  lärande	  i	  musik	  att	  ur	  ett	  
designperspektiv	  på	  lärande	  ligger	  fokus	  på	  individens	  och	  gruppens	  motivation	  i	  olika	  
sociala	  situationer	  där	  teckensystem	  transformeras	  och	  representeras.	  Design	  för	  
lärande	  ger	  således	  olika	  redskap	  för	  att	  förstå	  och	  undersöka	  meningsskapande	  och	  
lärande	  i	  den	  sociala	  miljön.	  	  
	  
Enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  kan	  lärande	  beskrivas	  som	  en	  individuell	  process	  
och	  hur	  den	  processen	  ser	  ut	  beror	  på	  en	  mängd	  olika	  förutsättningar	  som	  individen	  är	  
utrustad	  med.	  De	  skriver	  även	  att	  lärande	  kan	  ses	  som	  en	  social	  process,	  att	  individen	  lär	  
sig	  i	  förhållande	  till	  någon	  och	  något	  som	  betraktas	  som	  meningsfullt.	  Den	  sociala	  
världen	  kan	  fastställas	  i	  form	  av	  gemensamma	  normer,	  tankesystem,	  
klassifikationssystem,	  värderingar,	  lagar	  och	  regler,	  och	  även	  om	  dessa	  hela	  tiden	  
utvecklas	  är	  de	  reellt	  verkningsfulla.	  Lärande	  blir	  då	  både	  biologiskt	  och	  socialt	  betingat.	  	  
	  
Utifrån	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  kan	  lärande	  även	  ses	  som	  en	  ökad	  förmåga	  att	  
använda	  och	  utveckla	  de	  teckensystem	  och	  medier	  som	  finns	  tillgängliga.	  Lärande	  kan	  
därför	  ses	  som	  en	  process	  där	  kunskap	  formas	  och	  transformeras.	  Denna	  process	  sker	  
både	  medvetet	  och	  omedvetet	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2010).	  	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  forskningsmetoder	  som	  har	  använts	  i	  studien,	  hur	  studien	  
har	  genomförts	  samt	  hur	  jag	  har	  bearbetat	  och	  analyserat	  materialet.	  Här	  diskuteras	  
även	  studiens	  etiska	  överväganden,	  giltighet	  och	  trovärdighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
Metoderna	  jag	  har	  valt	  för	  studien	  har	  varit	  loggboksskrivande,	  för	  att	  ge	  mig	  tid	  för	  
egen	  reflektion,	  och	  videoinspelning,	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  göra	  vidare	  analys	  av	  mitt	  
övande	  av	  solot.	  	  

3.1.1	  Loggbok	  
Att	  föra	  loggbok	  är	  kanske	  det	  enklaste	  och	  minst	  tidskrävande	  sättet	  att	  få	  ner	  sina	  
tankar	  och	  observationer.	  Loggboksskrivandet	  blir	  ofta	  fylligare	  genom	  att	  det	  kan	  
innehålla	  utförliga	  beskrivningar	  av	  vad	  som	  har	  ägt	  rum.	  Detaljrikedomen	  och	  den	  
teoretiska	  kopplingen	  kan	  variera	  från	  loggbok	  till	  loggbok	  beroende	  på	  vem	  som	  
skriver	  och	  hur	  den	  personen	  skriver	  (Bjørndal,	  2013).	  	  
	  
Enligt	  Bjørndal	  (2013)	  är	  syftet	  med	  att	  föra	  loggbok	  att	  skapa	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  
som	  har	  skett	  genom	  skriftlig	  reflektion.	  En	  person	  som	  använder	  sig	  av	  loggbok	  ger	  sig	  
själv	  tid	  för	  reflektion	  av	  vad	  som	  har	  skett.	  När	  någon	  reflekterar	  i	  skriftlig	  form	  händer	  
det	  ofta	  att	  den	  ser	  lösningar	  på	  problem	  som	  den	  tidigare	  ansett	  vara	  omöjliga	  att	  lösa.	  
Loggboken	  kan	  också	  hjälpa	  oss	  att	  främja	  vår	  inre	  dialog,	  det	  vill	  säga,	  genom	  
loggboken	  kan	  vi	  alltså	  prata	  och	  lyssna	  till	  oss	  själva.	  
	  
Genom	  att	  skriva	  sina	  reflektioner	  går	  det	  även	  att	  lära	  sig	  saker	  om	  sig	  själv.	  När	  en	  
person	  skriver	  loggbok	  skrivs	  det	  ned	  saker	  den	  personen	  redan	  vet	  och	  då	  äger	  ett	  
medvetandegörande	  rum	  av	  vad	  personen	  kan.	  Eftersom	  loggboksskrivandet	  är	  
personligt	  kan	  de	  som	  skriver	  känna	  sig	  fria.	  De	  behöver	  inte	  bry	  sig	  om	  vad	  andra	  ska	  
tycka	  eftersom	  det	  inte	  är	  någon	  annan	  som	  ska	  läsa	  och	  bedöma	  det	  de	  skrivit.	  Detta	  
kan	  leda	  till	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  uttrycka	  känslor.	  När	  den	  egna	  praktiken	  skrivs	  ner	  
görs	  ens	  handlingar	  mer	  tillgängliga	  för	  analys	  och	  skribenten	  får	  möjlighet	  att	  kunna	  se	  
hur	  handlingarna	  kan	  förändras.	  Mycket	  av	  det	  vi	  gör	  är	  så	  rutinerat	  att	  det	  är	  halvt	  
omedvetet	  och	  sker	  automatiskt	  (Bjørndal,	  2013).	  	  
	  
Genom	  att	  använda	  sig	  av	  en	  så	  kallad	  processloggbok	  är	  det	  möjligt	  att	  få	  hjälp	  med	  att	  
strukturera	  upp	  sitt	  loggboksskrivande.	  En	  processloggbok	  består	  av	  frågor	  som	  ska	  
besvaras	  av	  den	  som	  skriver.	  De	  frågorna	  kan	  exempelvis	  handla	  om	  vad	  som	  hände,	  vad	  
forskaren	  kände	  och	  vad	  denne	  lärde	  sig	  (Bjørndal,	  2013).	  

3.1.2	  Videoinspelning	  
Videoinspelningar	  gör	  det	  möjligt	  att	  dokumentera	  faktiska	  händelser,	  att	  se	  handlingar	  
och	  sammanhang,	  uttryck	  och	  rörelser,	  men	  även	  att	  stötta	  ihågkommelsen	  av	  dessa	  
handlingar.	  Att	  spela	  in	  med	  video	  gör	  det	  möjligt	  att	  spela	  in	  händelser	  så	  som	  de	  sker	  
utan	  att	  de	  har	  rekonstruerats	  i	  exempelvis	  skrift	  eller	  intervju.	  Det	  gör	  det	  också	  möjligt	  
att	  uppta	  detaljer	  i	  händelsen	  som	  annars	  skulle	  kunna	  gå	  förlorade	  genom	  en	  sådan	  
rekonstruktion	  (Sandberg	  Jurström,	  2009).	  	  
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Bjørndal	  (2013)	  menar	  att	  ljud-‐	  och	  bildinspelningar	  kan	  fungera	  bra	  som	  verktyg	  för	  
den	  som	  önskar	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  om	  situationen	  som	  observeras	  och	  
ska	  bevaras.	  Den	  informationen	  skulle	  annars	  kunna	  gå	  förlorad	  eftersom	  vi	  människor	  
har	  ett	  begränsat	  minne.	  Inspelningen	  gör	  det	  möjligt	  för	  observatören	  att	  spola	  tillbaka	  
upprepade	  gånger	  för	  att	  se	  situationen	  igen	  och	  har	  då	  möjlighet	  att	  fokusera	  på	  olika	  
detaljer	  varje	  gång.	  Eftersom	  inspelningar	  bevarar	  så	  mycket	  detaljer	  kan	  observatören	  
upptäcka	  något	  nytt	  varje	  gång	  den	  tittar	  på	  inspelningen.	  
	  
Att	  göra	  en	  videoinspelning	  av	  en	  situation	  kan	  också	  bidra	  till	  att	  överlappa	  klyftan	  
mellan	  vad	  som	  faktiskt	  har	  skett	  och	  vad	  de	  som	  deltog	  i	  situationen	  säger	  skedde.	  
Videoinspelning	  kan	  ses	  som	  det	  mest	  optimala	  verktyget	  för	  att	  studera	  vad	  som	  
händer	  istället	  för	  att	  studera	  uttalanden	  om	  händelserna	  (Sandberg	  Jurström,	  2009).	  	  
	  
Dock	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  glömma	  bort	  de	  begränsningar	  som	  ljud-‐	  och	  
videoinspelningar	  har.	  Enligt	  Bjørndal	  (2013)	  är	  en	  situation	  som	  spelas	  in	  inte	  en	  kopia	  
av	  verkligheten,	  utan	  en	  representation	  av	  verkligheten.	  De	  representationer	  som	  
inspelningarna	  utgör	  rymmer	  två	  sorters	  begränsningar,	  operatörens	  begränsningar,	  
den	  som	  sköter	  videokameran,	  och	  teknikens	  begränsningar.	  Kameran	  stimulerar	  
nämligen	  enbart	  två	  av	  våra	  fem	  sinnen,	  nämligen	  hörsel	  och	  syn.	  
	  
Som	  Bjørndal	  (2013)	  skriver	  påverkar	  operatören	  inspelningen	  med	  val	  av	  placering	  av	  
både	  kamera	  och	  mikrofon.	  Kameravinkeln	  påverkar	  vad	  som	  blir	  registrerat	  och	  även	  
vilken	  information	  som	  går	  förlorad.	  Mikrofonens	  placering	  påverkar	  också.	  Exempelvis	  
kan	  bakgrundsljud	  bli	  oproportionerligt	  starka	  och	  störa	  samt	  även	  förstöra	  en	  
inspelning.	  Även	  kvaliteten	  på	  inspelningen	  kan	  variera	  beroende	  på	  val	  av	  placering.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
De	  forskningsmetoder	  som	  jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  i	  studien	  är	  
loggboksskrivande	  och	  videoinspelning.	  Att	  skriva	  loggbok	  valde	  jag	  eftersom	  det	  går	  att	  
sätta	  av	  tid	  för	  reflektion	  kring	  den	  egna	  praktiken	  och	  då	  få	  en	  djupare	  medvetenhet	  om	  
sitt	  eget	  handlande	  (Bjørndal,	  2013).	  	  	  
	  
Att	  jag	  valde	  att	  uppta	  videoinspelning	  från	  vissa	  tillfällen	  i	  min	  lärprocess	  beror	  på	  att	  
jag	  ser	  det	  som	  en	  bra	  metod	  för	  att	  hitta	  detaljer	  som	  annars	  skulle	  kunna	  förbises.	  
Dessa	  två	  metoder	  tillsammans	  kan	  sålunda	  skapa	  en	  bra	  överblick	  över	  hur	  processen	  
kan	  gå	  tillväga	  (Bjørndal,	  2013).	  	  

3.2.2	  Val	  och	  beskrivning	  av	  studieobjekt	  
Den	  gestaltande	  delen	  av	  studien	  skedde	  under	  en	  cirka	  två	  månaders	  lång	  period.	  Då	  
övade	  jag	  cirka	  en	  timme	  varannan	  dag	  på	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  i	  låten	  
Stella	  by	  Starlight	  från	  Art	  of	  the	  Duo	  skivan	  med	  Philip	  Catherine	  (1993).	  Anledningen	  
till	  att	  jag	  valde	  att	  arbeta	  med	  detta	  solo	  var	  att	  jag	  fann	  boken	  The	  Improvisational	  
Languange	  of	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen	  –	  a	  performance	  study	  av	  Craig	  Butterfield	  
(2008).	  Jag	  hade	  ändå	  tänkt	  öva	  och	  lära	  mig	  saker	  ur	  den,	  men	  det	  här	  blev	  ett	  bra	  
tillfälle	  att	  förena	  nytta	  med	  nöje.	  Solot	  innehåller	  många	  tekniska	  svårigheter	  och	  min	  
förhoppning	  var	  att	  jag	  skulle	  bli	  bättre	  på	  dessa	  svårigheter	  genom	  att	  öva	  på	  solot.	  
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Transkriptionen	  som	  Craig	  Butterfield	  har	  gjort	  av	  solot	  består	  av	  fyra	  sidor	  och	  är	  
väldigt	  noga	  noterat	  och	  lättläst.	  	  

3.2.3	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
Från	  början	  hade	  jag	  valt	  att	  spela	  in	  fyra	  filmer,	  en	  vid	  första	  speltillfället,	  två	  i	  mitten	  av	  
och	  en	  vid	  sista	  speltillfället.	  Resultatet	  blev	  dock	  fem	  filmer	  eftersom	  jag,	  när	  jag	  skulle	  
göra	  den	  sista	  filmen,	  märkte	  att	  jag	  inte	  hade	  tillräckligt	  med	  minne	  på	  min	  iPhone	  som	  
jag	  har	  använt	  som	  kamera	  under	  den	  här	  studien.	  Filmen	  vid	  detta	  tillfälle	  blev	  bara	  en	  
ca	  10	  minuter	  lång	  film.	  Då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  göra	  en	  till	  inspelning	  vid	  ett	  annat	  
tillfälle.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  valde	  att	  göra	  det	  här	  antalet	  videoinspelningar	  var	  för	  
att	  jag	  ansåg	  att	  det	  med	  flera	  tillfällen	  skulle	  bli	  enklare	  att	  analysera	  min	  progression.	  	  
Loggboken	  bestämde	  jag	  att	  jag	  skulle	  skriva	  i	  efter	  varje	  övningstillfälle.	  Jag	  valde	  att	  
skriva	  utifrån	  en	  processloggbok	  för	  att	  lättare	  få	  en	  strukturerad	  överblick	  och	  att	  för	  
att	  hela	  tiden	  kunna	  ha	  fokus	  på	  min	  forskningsfråga.	  

3.2.4	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Instuderingen	  av	  solot	  var	  från	  början	  planerad	  att	  ske	  under	  en	  fyra	  veckors	  period.	  
Under	  första	  veckan	  skulle	  jag	  fokusera	  på	  första	  sidan	  av	  solot	  och	  börja	  lite	  på	  andra	  
sidan.	  Andra	  veckan	  skulle	  jag	  fokusera	  på	  andra	  sidan	  och	  börja	  på	  tredje	  och	  så	  vidare	  
till	  fjärde	  veckan	  då	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  den	  fjärde	  sidan	  av	  solot	  och	  på	  att	  arbeta	  upp	  
solot	  till	  original	  tempo.	  	  
	  
Mitt	  loggboksskrivande	  har	  varit	  en	  så	  kallad	  processloggbok.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  typ	  av	  
loggbok	  har	  jag	  kunnat	  skriva	  ner	  observationer	  av	  min	  lärprocess	  och	  jag	  har	  även	  
kunnat	  reflektera	  över	  den	  information	  som	  har	  samlats	  in.	  De	  frågor	  som	  jag	  har	  ställt	  i	  
min	  loggbok	  har	  varit:	  Vad	  hände,	  vad	  kände	  jag,	  vad	  lärde	  jag	  mig,	  vilka	  resurser	  
använde	  jag	  mig	  av	  och	  övrigt?	  Detta	  gjorde	  jag	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  ner	  så	  mycket	  tankar	  
och	  reflektioner	  som	  möjligt	  samt	  att	  redan	  i	  loggboken	  försöka	  besvara	  min	  
forskningsfråga	  för	  det	  här	  arbetet:	  Hur	  designar	  jag	  min	  egen	  läroprocess	  från	  första	  
instuderingstillfälle	  till	  ett	  för	  mig	  så	  tillfredställande	  spelresultat	  som	  möjligt?	  
	  
Tidpunkten	  för	  när	  jag	  skrev	  loggbok	  har	  varierat.	  Jag	  har	  vid	  varje	  tillfälle	  försökt	  skriva	  
direkt	  efter	  min	  övning,	  men	  vid	  vissa	  dagar	  har	  det	  varit	  omöjligt	  eftersom	  jag	  ibland	  
har	  haft	  lektioner	  eller	  andra	  ärenden	  direkt	  efter	  övningspasset.	  Vid	  ett	  sådant	  tillfälle	  
har	  jag	  dock	  skrivit	  så	  fort	  som	  jag	  har	  fått	  möjlighet.	  
	  
Hur	  mycket	  jag	  har	  skrivit	  i	  min	  loggbok	  har	  också	  varierat	  väldigt	  mycket	  från	  gång	  till	  
gång.	  Jag	  har	  upptäckt	  att	  de	  gånger	  jag	  har	  skrivit	  mycket	  har	  varit	  vid	  bra	  
övningsdagar,	  när	  ”aha”-‐upplevelser	  har	  inträffat	  eller	  då	  jag	  har	  uppmärksammat	  
metoder	  för	  min	  utveckling.	  	  
	  
Var	  jag	  utförde	  mitt	  loggboksskrivande	  var	  oftast	  i	  studierummet	  eller	  i	  övningsrummet	  
på	  skolan.	  När	  jag	  skrev	  loggbok	  försökte	  jag	  fokusera	  på	  att	  besvara	  frågorna	  jag	  hade	  
valt	  att	  ha	  i	  min	  loggbok	  så	  utförligt	  som	  möjligt	  eftersom	  jag	  ansåg	  att	  de	  skulle	  vara	  till	  
stor	  hjälp	  för	  mig	  att	  inse	  saker	  om	  min	  utveckling	  som	  jag	  inte	  skulle	  insett	  själv	  om	  jag	  
hade	  skrivit	  helt	  fritt.	  Anledningen	  att	  jag	  valde	  att	  ha	  en	  övrigt-‐punkt	  i	  min	  loggbok	  var	  
för	  att	  få	  ner	  information	  som	  inte	  kunde	  besvaras	  av	  de	  andra	  frågorna.	  Exempel	  på	  en	  
sådan	  övrig	  punkt	  är	  hur	  jag	  mådde	  den	  dagen,	  vad	  jag	  ansåg	  om	  min	  utvecklingskurva,	  
hur	  jag	  skulle	  öva	  vid	  nästa	  tillfälle,	  vad	  som	  kan	  ha	  påverkat	  min	  övning	  den	  dagen	  
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etcetera.	  Den	  punkten	  upplevde	  jag	  var	  väldigt	  bra	  eftersom	  jag	  där	  kunde	  få	  ventilera	  
och	  vara	  lite	  extra	  personlig.	  	  
	  
Videoinspelningarna	  har	  skett	  vid	  fem	  tillfällen,	  en	  i	  början,	  två	  i	  mitten	  och	  två	  i	  slutet	  
av	  processen.	  Eftersom	  jag	  använde	  min	  iPhone	  på	  så	  många	  sätt	  samtidigt,	  både	  som	  
kamera,	  metronom	  och	  för	  ackompanjemang	  (med	  en	  app	  som	  heter	  ”iReal	  Pro2	  –	  Music	  
Book	  &	  Play	  Along”),	  fick	  jag	  placera	  den	  på	  ett	  sådant	  ställe	  där	  jag	  alltid	  kunde	  nå	  den.	  
Det	  har	  i	  det	  här	  fallet	  resulterat	  i	  att	  den	  alltid	  stod	  på	  notstället	  ganska	  nära	  mig.	  I	  och	  
med	  det	  har	  jag	  inte	  fått	  med	  hela	  min	  kropp	  och	  mitt	  instrument	  i	  bild.	  Fokus	  har	  blivit	  
på	  ansiktet,	  överkroppen	  och	  övre	  delen	  av	  kontrabasen.	  Det	  syns	  alltså	  inte	  hur	  jag	  
spelar	  när	  jag	  spelar	  i	  tumläge3	  på	  basen.	  Även	  om	  jag	  inte	  kan	  se	  att	  jag	  stampar	  med	  
pulsen	  har	  jag	  dock	  kunnat	  höra	  och	  läsa	  det	  i	  min	  loggbok.	  	  

3.2.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Första	  gången	  jag	  tittade	  igenom	  videoinspelningarna	  försökte	  jag	  hitta	  mönster	  som	  jag	  
själv	  gör,	  exempelvis	  upprepande	  mönster	  i	  form	  av	  gester	  och	  eller	  kroppsspråk,	  vid	  
olika	  tillfällen	  i	  mitt	  övande.	  Varje	  gång	  jag	  trodde	  mig	  ha	  hittat	  ett	  sådant	  mönster	  
gjorde	  jag	  korta	  minnesanteckningar	  av	  dessa	  handlingar.	  Alla	  filmer	  gicks	  igenom	  på	  
samma	  sätt.	  Minnesanteckningarna	  fungerade	  till	  slut	  som	  en	  översiktlig	  transkription	  
av	  filmerna.	  De	  avsnitt	  jag	  fann	  intressanta,	  med	  tanke	  på	  mina	  forskningsfrågor,	  
transkriberades	  sedan	  mer	  noggrant	  och	  då	  försökte	  jag	  se	  vilka	  resurser,	  både	  tekniska	  
och	  kroppsliga,	  jag	  använde	  mig	  av	  i	  mitt	  övande.	  Bearbetningen	  av	  min	  loggbok	  gick	  till	  
på	  ungefär	  samma	  sätt.	  Jag	  började	  dock	  med	  att	  först	  läsa	  igenom	  hela	  loggboken	  utan	  
att	  göra	  några	  anteckningar	  under	  tiden	  utan	  bara	  fokusera	  på	  helheten	  i	  den.	  När	  jag	  
sedan	  hade	  läst	  igenom	  hela	  loggboken	  för	  första	  gången	  gjorde	  jag	  en	  liten	  anteckning	  
över	  helheten.	  Sedan	  försökte	  jag	  hitta	  intressanta	  avsnitt	  som	  kunde	  hjälpa	  mig	  att	  hitta	  
svar	  på	  min	  forskningsfråga.	  	  

3.2.6	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Eftersom	  jag	  i	  det	  här	  arbetet	  inte	  har	  involverat	  fler	  personer	  än	  mig	  själv	  har	  jag	  inte	  
behövt	  göra	  så	  stora	  etiska	  överväganden.	  Om	  jag	  däremot	  hade	  haft	  fler	  personer	  som	  
hade	  varit	  delaktiga	  i	  min	  studie	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  hade	  de	  varit	  tvungna	  att	  ge	  sitt	  
godkännande	  till	  att	  bli	  observerade	  samt	  ha	  vetskap	  om	  mitt	  syfte	  med	  observationen.	  
Mina	  inspelningssituationer	  har	  jag	  försökt	  göra	  så	  okonstlade	  som	  möjligt.	  Eftersom	  jag	  
har	  haft	  kameran	  nära	  mig	  har	  jag	  kunnat	  se	  mig	  själv	  i	  skärmen,	  men	  att	  döma	  av	  mina	  
loggboksanteckningar	  och	  hur	  jag	  beter	  mig	  på	  filmerna	  har	  jag	  inte	  störts	  av	  detta.	  Mitt	  
fokus	  har	  oftast	  legat	  på	  noterna	  och	  mitt	  spel.	  Loggboken	  är	  i	  utgångsläget	  ett	  privat	  
dokument	  och	  de	  som	  skriver	  det	  behöver	  då	  inte	  känna	  sig	  hotade	  av	  att	  andra	  ska	  läsa	  
och	  bedöma	  det	  de	  skrivit	  (Bjørndal,	  2013).	  Detta	  har	  hjälpt	  mig	  väldigt	  mycket	  att	  
skriva	  så	  ärligt	  och	  konstruktivt	  som	  möjligt	  om	  mig	  själv,	  dels	  för	  att	  jag	  måste	  kunna	  
tolka	  och	  analysera	  själv,	  men	  framförallt	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  titta	  på	  mig	  själv	  med	  så	  
opartisk	  blick	  som	  möjligt.	  I	  analysen	  av	  filmerna	  har	  jag	  försökt	  förhålla	  mig	  så	  
objektivt	  och	  konkret	  som	  möjligt.	  	  

                                                
2	  iReal	  Pro:	  En	  app	  som	  simulerar	  ett	  riktigt	  band	  som	  kan	  ackompanjera	  dig	  när	  du	  övar.	  
3	  Tumläge:	  Högre	  lägen	  på	  kontrabasen	  då	  tummen	  ersätter	  första	  fingret	  i	  vänster	  hand,	  vanligtvis	  andra	  
oktaven	  (Beyer,	  2014,	  s19).	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  analyserna	  som	  har	  gjorts	  av	  min	  
lärandeprocess	  med	  hjälp	  av	  loggboken	  samt	  de	  transkriberade	  videofilmerna.	  	  

4.1	  Rösten	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Under	  hela	  lärandet	  av	  solot	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  
min	  röst	  som	  en	  stor	  resurs.	  Anledningarna	  till	  varför	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  min	  röst	  har	  
varierat	  mycket	  och	  jag	  har	  därför	  valt	  att	  dela	  in	  avsnittet	  i	  två	  delar:	  Rösten	  som	  
förevisar	  och	  Självsamtal.	  	  

4.1.1	  Rösten	  som	  förevisar	  
Vid	  många	  tillfällen,	  som	  det	  går	  att	  se	  i	  videoinspelningarna,	  använder	  jag	  rösten	  som	  
en	  slags	  demonstration	  till	  hur	  frasen	  ska	  låta.	  Detta	  betyder	  att	  jag,	  innan	  jag	  ska	  spela	  
en	  fras	  på	  basen,	  sjunger	  den.	  I	  många	  fall	  gör	  jag	  det	  till	  metronom	  men	  även	  ibland	  
utan	  metronom.	  	  
	  
Vid	  alla	  av	  dessa	  tillfällen	  sjunger	  jag	  inte	  frasen	  med	  både	  tonhöjd	  och	  rytm,	  utan	  i	  de	  
flesta	  fall	  väljer	  jag	  att	  enbart	  sjunga	  eller	  mumla	  rytmen.	  I	  första	  filmen	  är	  det	  ett	  tydligt	  
exempel	  på	  detta.	  Vid	  det	  här	  tillfället	  arbetar	  jag	  med	  takterna	  22-‐24	  i	  solot,	  en	  fras	  som	  
jag	  har	  haft	  väldigt	  svårt	  för	  under	  hela	  lärandeprocessen	  eftersom	  det	  har	  varit	  en	  
teknisk	  svårighet	  för	  mig.	  Vad	  jag	  gör	  är	  att	  jag	  först	  rytmiserar	  frasen	  med	  rösten	  till	  
metronom	  och	  sedan	  spelar	  frasen	  på	  basen	  direkt	  efter	  att	  jag	  har	  ljudat	  den.	  De	  ljud,	  
eller	  stavelser,	  jag	  använder	  mig	  av	  är	  de	  jag	  lärde	  mig	  under	  gymnasiet	  som	  är	  ett	  
system	  för	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  uttala	  rytmer.	  En	  fjärdedel	  uttalas	  ”ta”,	  två	  åttondelar	  
uttalas	  ”ta-‐ka”,	  trioler	  uttalas	  ”ta-‐ke-‐ti”	  och	  sextondelar	  uttalas	  ”ta-‐ka-‐ta-‐ka”.	  	  
Detta	  tillvägagångssätt	  upprepar	  jag	  när	  jag	  spelar	  fel	  och	  behöver	  stanna	  upp	  och	  ta	  om	  
frasen.	  Då	  använder	  jag	  mig	  av	  rösten	  för	  att	  på	  så	  sätt	  visa	  mig	  själv	  hur	  frasen	  ska	  låta.	  
Nedan	  visas	  ett	  utdrag	  ur	  solotranskriptionen	  över	  de	  takter	  jag	  nämner	  ovan,	  de	  låter	  
enligt	  systemet	  som	  jag	  använt	  mig	  av	  för	  att	  ljuda	  frasen	  så	  här:	  	  

	  
Figur	  1.	  Takterna	  22-‐24	  ur	  Niels	  Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  (Butterfield,	  2008,	  s.	  29).	  	  

4.1.2	  	  Självsamtal	  
Ett	  annat	  sätt	  som	  jag	  använde	  rösten	  på	  när	  jag	  övade	  var	  att	  jag	  talade	  till	  mig	  själv.	  
Vad	  som	  är	  mest	  genomgående	  och	  det	  tydligaste	  mönstret	  när	  jag	  talar	  med	  mig	  själv	  är	  
när	  jag	  spelar	  fel.	  Vad	  som	  händer	  då	  är	  att	  jag	  spelar	  fel,	  stannar	  upp	  och	  säger	  oftast	  
väldigt	  negativa	  ord	  såsom	  ”fan”,	  ”äh!”,	  ”nej”	  och	  ”fel”.	  Därefter	  försöker	  jag	  ta	  om	  frasen	  
igen.	  	  
	  
Ett	  ytterligare	  sätt	  som	  jag	  pratar	  med	  mig	  själv	  på	  är	  att	  jag	  medvetandegör	  vissa	  
moment.	  Jag	  talar	  om	  för	  mig	  själv	  hur	  något	  ska	  vara	  och	  även	  vad	  jag	  gjorde	  som	  inte	  
var	  korrekt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  i	  den	  första	  videoinspelningen,	  då	  jag	  återigen	  
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arbetar	  med	  takterna	  22-‐24	  och	  jag	  återigen	  spelar	  fel.	  Då	  stannar	  jag	  upp	  och	  säger	  ett	  
irriterat	  ”ääh!”.	  Sedan	  mumlar	  jag	  frasen	  som	  jag	  ska	  spela.	  Då	  inser	  jag	  hur	  fort	  den	  ska	  
gå	  i	  originaltempo.	  Jag	  har	  hittills	  enbart	  övat	  i	  ett	  långsamt	  övningstempo,	  men	  då	  säger	  
jag:	  ”jävlar	  vad	  fort	  det	  ska	  gå!”	  och	  lägger	  högerhanden	  för	  munnen,	  stirrar	  på	  noten	  
och	  börjar	  skratta	  och	  säger:	  ”okej,	  oj,	  oj,	  oj”.	  Sedan	  försöker	  jag	  att	  spela	  frasen	  igen	  och	  
upptäcker	  att	  jag	  spelar	  den	  för	  snabbt	  och	  säger	  då:	  ”Aah!	  Jag	  var	  för	  snabb!”.	  
	  
Vad	  jag	  mer	  gör	  är	  att	  jag	  talar	  om	  för	  mig	  själv	  vad	  som	  ska	  ske	  härnäst.	  Jag	  berättar	  för	  
mig	  själv	  när	  jag	  ska	  repetera	  det	  jag	  har	  arbetat	  med	  genom	  att	  säga:	  ”okej,	  från	  början”.	  
Även	  när	  jag	  märker	  att	  jag	  har	  återkommande	  problem	  med	  en	  speciell	  fras	  så	  säger	  jag	  
till	  mig	  själv	  att	  jag	  måste	  arbeta	  lite	  mer	  med	  den	  frasen.	  Trots	  alla	  dessa	  konstruktiva	  
bekräftelser	  som	  jag	  berättar	  för	  mig	  själv	  talar	  jag	  även	  om	  för	  mig	  själv	  när	  jag	  har	  
genomfört	  något	  bra.	  Exempel	  på	  det	  är	  när	  jag	  under	  första	  filmen	  spelar	  takt	  22-‐24,	  
som	  jag	  har	  haft	  svårt	  för,	  och	  jag	  för	  första	  gången	  klarar	  av	  att	  spela	  dem	  korrekt,	  då	  
utbrister	  jag	  i	  ett	  triumferande:	  ”Där	  var	  den!”.	  	  

4.2	  Betänketid	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Att	  stanna	  upp	  och	  tänka	  efter	  är	  något	  som	  jag	  fann	  mig	  själv	  att	  göra	  väldigt	  frekvent	  
under	  videoinspelningarna.	  Vad	  jag	  lade	  märke	  till	  var	  att	  jag	  använde	  mig	  av	  olika	  
sorters	  betänketid	  i	  de	  olika	  filmerna.	  I	  den	  första	  videoinspelningen	  från	  första	  
övningstillfället	  använde	  jag	  mig	  av	  en	  sorts	  betänketid	  där	  jag	  stannade	  upp	  och	  
funderade	  innan	  jag	  övade	  på	  ett	  moment	  eller	  en	  fras	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  jag	  på	  bästa	  
sätt	  skulle	  genomföra	  frasen.	  I	  första	  videoinspelningen	  visas	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  
detta.	  Vad	  jag	  gör	  är	  att	  jag	  kommer	  fram	  till	  takterna	  22-‐24	  för	  första	  gången	  under	  
övningstillfället	  och	  att	  jag	  provar	  att	  spela	  frasen	  på	  basen	  med	  en	  gång	  men	  jag	  
kommer	  inte	  längre	  än	  nästan	  halvvägs.	  Då	  stannar	  jag	  upp,	  tittar	  på	  noten	  och	  funderar	  
på	  hur	  jag	  ska	  göra	  för	  att	  kunna	  spela	  frasen	  på	  bästa	  sätt,	  hur	  frasens	  rytm	  låter,	  vilka	  
toner	  det	  är	  och	  vilken	  fingersättning	  som	  är	  bäst.	  Efter	  att	  jag	  har	  funderat	  en	  stund	  
försöker	  jag	  spela	  frasen	  igen	  och	  den	  här	  gången	  med	  en	  annan	  fingersättning	  än	  vad	  
jag	  hade	  första	  gången.	  	  
	  
Dock	  i	  de	  efterföljande	  videoinspelningarna	  valde	  jag	  att	  först	  öva	  på	  en	  fras	  och	  
uppmärksamma	  att	  jag	  gjorde	  fel	  för	  att	  sedan	  stanna	  upp	  och	  fundera	  på	  vad	  felet	  var.	  
Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  när	  jag	  i	  andra	  videoinspelningen	  övade	  på	  frasen	  i	  takterna	  16-‐
21	  och	  jag	  uppmärksammade	  att	  jag	  spelade	  samma	  fel	  om	  och	  om	  igen.	  Då	  stannar	  jag	  
upp,	  tittar	  på	  noten	  och	  tänker	  på	  vad	  jag	  gjorde	  för	  fel	  när	  jag	  spelade	  frasen	  och	  var	  
min	  fingersättning	  blev	  fel.	  När	  jag	  har	  funderat	  en	  stund	  försöker	  jag	  igen	  och	  den	  här	  
gången	  börjar	  jag	  efter	  halva	  frasen,	  det	  vill	  säga	  från	  det	  ställe	  där	  jag	  hade	  spelat	  fel	  
tidigare.	  Jag	  spelar	  dock	  återigen	  fel.	  Då	  stannar	  jag	  upp	  ännu	  en	  gång,	  tittar	  en	  gång	  till	  
på	  noten,	  funderar,	  försöker	  ännu	  en	  gång	  och	  spelar	  då	  frasen	  rätt.	  	  

4.3	  Nedbrytning	  av	  beståndsdelar	  som	  resurs	  
När	  jag	  hade	  övat	  på	  en	  fras	  många	  gånger	  och	  jag	  spelade	  fel	  om	  och	  om	  igen	  –	  det	  
behövde	  nödvändigtvis	  inte	  vara	  samma	  fel	  jag	  gjorde,	  men	  något	  fel	  blev	  det	  varje	  gång	  
jag	  spelade	  frasen	  –	  så	  bröt	  jag	  ner	  den	  i	  mindre	  beståndsdelar.	  Ett	  tillvägagångssätt	  som	  
jag	  använde	  mig	  av	  för	  att	  bryta	  ner	  frasen	  var	  att	  jag	  valde	  att	  bara	  spela	  frasen	  med	  
den	  ena	  handen,	  nämligen	  högerhanden.	  Vänsterhanden	  låg	  på	  så	  vis	  över	  de	  andra	  
strängarna	  och	  dämpade	  dem	  så	  att	  inga	  toner	  hördes	  utan	  det	  var	  bara	  anslagen	  från	  
min	  högerhand	  som	  hördes.	  På	  så	  vis	  hade	  jag	  färre	  saker	  att	  tänka	  på.	  När	  jag	  spelade	  
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frasen	  med	  båda	  händerna	  behövde	  jag	  tänka	  på	  anslagen	  i	  min	  högerhand,	  
fingersättningen	  i	  både	  höger	  och	  vänsterhand,	  intonation4	  och	  klang	  samtidigt.	  Genom	  
att	  jag	  bröt	  ner	  frasen	  på	  det	  här	  sättet	  kunde	  jag	  fokusera	  på	  en	  sak	  i	  taget.	  	  
	  
Ett	  annat	  tillvägagångssätt	  som	  jag	  använde	  mig	  av	  var	  att	  dubblera	  notvärdet	  i	  frasen,	  i	  
det	  här	  fallet	  från	  åttondelar	  till	  fjärdedelar.	  Detta	  gav	  mig	  mer	  tid	  att	  tänka	  under	  
frasens	  gång	  och	  jag	  kunde	  fokusera	  på	  att	  spela	  rätt	  toner	  med	  rätt	  fingersättning	  mer	  
än	  vad	  jag	  behövde	  fokusera	  på	  att	  spela	  frasen	  med	  rätt	  toner	  och	  rätt	  fingersättning	  i	  
ett	  snabbt	  tempo.	  Jag	  upprepade	  samma	  fel	  i	  takterna	  16-‐21,	  vilket	  innebar	  att	  jag	  kom	  
av	  mig	  i	  takt	  19	  och	  fick	  fel	  finger	  på	  fel	  ton.	  Detta	  gjorde	  att	  min	  fingersättning	  inte	  blev	  
rätt	  och	  jag	  spelade	  fel.	  Då	  valde	  jag	  att	  spela	  från	  mitten	  av	  frasen,	  takt	  18,	  till	  första	  
slaget	  i	  takt	  20,	  och	  istället	  för	  att	  spela	  åttondelar,	  som	  det	  ska	  vara,	  spelade	  jag	  frasen	  
som	  fjärdedelar,	  fortfarande	  till	  metronom	  i	  samma	  tempo.	  Detta	  upprepade	  jag	  några	  
gånger	  tills	  jag	  kände	  att	  jag	  kunde	  frasen	  bättre.	  Då	  spelade	  jag	  frasen,	  takterna	  18-‐20,	  
med	  rätt	  rytm,	  alltså	  som	  åttondelar,	  till	  metronom.	  När	  jag	  kände	  mig	  nöjd	  med	  mitt	  
resultat	  då	  spelade	  jag	  hela	  frasen	  från	  början	  som	  den	  skulle	  vara	  med	  rätt	  rytm	  i	  
förhållande	  till	  pulsen.	  Nedan	  visas	  takt	  16-‐21	  som	  de	  står	  noterade	  i	  Butterfields	  
(2008)	  solotranskription:	  

	  
Figur	  2.	  Takterna	  16-‐21	  ur	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  (Butterfield,	  2008,	  s.	  
29).	  
	  
Figur	  3	  visar	  takt	  18-‐20	  ur	  Butterfields	  transkription	  som	  jag	  spelade	  dem	  under	  min	  
övningsprocess:	  

	  
Figur	  3.	  	  
	  
Detta	  nedbrytningssätt	  använde	  jag	  mig	  av	  flera	  gånger	  under	  videoinspelningarna.	  Ett	  
annat	  tillfälle	  var	  när	  jag	  ska	  spela	  takt	  29.	  Vad	  som	  sker	  är	  att	  jag,	  när	  jag	  kommer	  till	  
takt	  29,	  spelar	  fel	  i	  slutet	  av	  den	  takten,	  stannar	  upp	  och	  tar	  om	  den	  takten	  igen	  utan	  
förbättrat	  resultat.	  Detta	  gör	  jag	  några	  gånger,	  men	  jag	  klarar	  inte	  av	  att	  spela	  frasen	  
bättre.	  Då	  beslutar	  jag	  mig	  för	  att	  dubblera	  notvärdet	  även	  här,	  från	  åttondelar	  till	  
fjärdedelar,	  och	  på	  så	  sätt	  spela	  frasen	  till	  metronom	  i	  avsett	  tempo,	  men	  med	  resultatet	  
att	  frasen	  spelas	  i	  ett	  långsammare	  tempo	  än	  vad	  den	  ska	  spelas	  i.	  Figur	  4	  visar	  frasen	  i	  
takt	  29	  som	  den	  är	  noterad	  i	  Butterfields	  (2008)	  transkription	  av	  Ørsted	  Pedersens	  solo:	  	  

                                                
4	  Intonation:	  Att	  sätta	  en	  ton	  i	  rätt	  tonhöjd	  i	  förhållande	  till	  andra	  toner	  (Intonation	  (musik),	  2015,	  24	  
januari).	  	  
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Figur	  4.	  Takt	  29	  ur	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  (Butterfield,	  2008,	  s.	  29).	  
	  
Här	  visas	  takt	  29	  ur	  Butterfields	  transkription	  som	  jag	  spelade	  den	  i	  min	  
övningsprocess:	  	  

	  
Figur	  5.	  	  
	  
I	  de	  två	  exemplen	  ovan	  bröt	  jag	  ned	  frasen	  jag	  arbetade	  med	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  behöll	  
metronomen	  på	  i	  det	  avsedda	  tempot.	  Vad	  jag	  också	  gjorde,	  när	  jag	  märkte	  att	  jag	  
spelade	  fel	  upprepade	  gånger	  på	  samma	  ställe,	  var	  att	  jag	  stängde	  av	  metronomen	  och	  
spelade	  frasen	  långsamt	  i	  rubato5.	  Då	  fokuserade	  jag	  enbart	  på	  intonation	  och	  
fingersättning,	  alltså	  mer	  fokus	  på	  vänsterhanden	  än	  på	  högerhanden,	  som	  jag	  även	  
spelade	  mycket	  svagare	  med.	  Detta	  var	  en	  metod	  jag	  använde	  mig	  av	  senare	  i	  processen	  
när	  jag	  spelade	  hela	  solot	  från	  början	  till	  slut,	  men	  uppmärksammade	  att	  det	  fortfarande	  
fanns	  ställen	  som	  jag	  inte	  kunde	  helt	  perfekt.	  Då	  stannade	  jag	  upp,	  stängde	  av	  
metronomen	  och	  spelade	  hela	  solot	  rubato	  med	  fokus	  på	  de	  fraser	  jag	  inte	  kunde.	  De	  
fraser	  som	  jag	  kände	  mig	  trygg	  med	  spelade	  jag	  snabbare	  än	  de	  fraser	  jag	  inte	  kände	  mig	  
trygg	  med.	  När	  jag	  spelade	  hela	  solot	  fokuserade	  jag	  också	  på	  att	  klara	  av	  att	  spela	  
övergångarna	  mellan	  de	  olika	  fraserna.	  	  

4.4	  Andra	  strängar	  som	  resurs	  för	  intonation	  
För	  att	  lära	  sig	  intonera	  på	  en	  kontrabas	  finns	  det	  en	  del	  hjälpmedel	  att	  använda	  sig	  av.	  
Under	  min	  övningsprocess	  av	  solot	  använde	  jag	  mig	  främst	  av	  de	  andra	  strängarna	  på	  
basen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  något	  att	  intonera	  mot	  när	  jag	  inte	  använde	  något	  
bakgrundsackompanjemang.	  Detta	  innebär	  att	  jag	  som	  utövare	  måste	  ha	  ett	  gott	  gehör	  
för	  att	  kunna	  höra	  skillnaden	  på	  ett	  rent	  intervall	  och	  ett	  falskt	  intervall.	  När	  jag	  övade	  
spelade	  jag	  tonen	  F	  på	  g-‐strängen	  men	  märkte	  att	  jag	  inte	  intonerade	  helt	  perfekt.	  Då	  
spelade	  jag	  den	  lösa	  D-‐strängen	  och	  då	  blev	  intervallet	  en	  liten	  decima,	  det	  vill	  säga	  en	  
grundton	  och	  en	  liten	  ters	  en	  oktav	  över	  grundtonen.	  Detta	  intervall	  klingar	  som	  början	  
på	  en	  molltreklang	  och	  är	  därför	  lätt	  att	  känna	  igen	  och	  lätt	  att	  höra	  om	  intervallet	  är	  
rent	  eller	  falskt.	  Vad	  jag	  också	  gjorde	  vid	  andra	  tillfällen	  när	  jag	  skulle	  finna	  tonen	  F	  på	  
G-‐strängen,	  var	  att	  jag	  spelade	  tonen	  G	  som	  flageolett6	  på	  G-‐strängen	  och	  gick	  sedan	  ner	  
halva	  tonsteg	  först	  till	  tonen	  F#	  och	  intonerade	  den	  med	  den	  lösa	  D-‐strängen	  och	  sedan	  
till	  F	  och	  intonerade	  även	  den	  till	  den	  lösa	  D-‐strängen	  så	  att	  jag	  hela	  tiden	  intonerade	  
korrekt.	  	  

                                                
5	  Rubato:	  En	  musikalisk	  term	  som	  syftar	  på	  att	  uttrycksfull	  och	  rytmisk	  frihet	  genom	  variation	  i	  tempo,	  
genom	  att	  antingen	  öka	  eller	  sakta	  ner	  i	  tempo,	  av	  solisten	  eller	  av	  dirigenten	  (Tempo	  Rubato,	  2014,	  15	  
november).	  	  
6	  Flageolett	  (på	  stränginstrument):	  Utövaren	  rör	  vid	  strängen	  på	  jämna	  bråkdelar	  av	  strängen	  utan	  att	  
trycka	  ner	  den,	  resultatet	  blir	  en	  ton	  som	  finns	  i	  grundtonens	  övertonsserie,	  en	  flageolett	  (Flageolett	  
(spelteknik),	  2015,	  1	  februari).	  	  
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4.5	  Musikappar	  som	  resurs	  för	  övning	  
Under	  hela	  min	  instuderingsprocess	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  två	  olika	  musik-‐appar	  i	  min	  
iPhone.	  Den	  ena	  appen	  har	  varit	  en	  metronom,	  som	  heter	  Tempo,	  och	  den	  andra	  har	  
varit	  appen	  iReal	  Pro,	  en	  play-‐along	  app	  med	  förprogrammerade	  bakgrundskomp	  till	  
olika	  jazzstandards.	  	  	  

4.5.1	  Metronom	  	  
I	  början	  av	  instuderingsprocessen	  var	  det	  metronomen	  som	  jag	  använde	  mig	  mest	  av.	  
Anledningen	  till	  det	  var	  att	  jag	  ville	  fokusera	  på	  färre	  saker	  i	  taget	  och	  att	  det	  är	  lättare	  
att	  repetera	  en	  fras	  eller	  en	  specifik	  del	  med	  metronom	  utan	  att	  behöva	  stanna	  och	  
starta	  om.	  Metronomen	  spelar	  bara	  vidare	  i	  den	  taktart	  och	  tempo	  som	  användaren	  har	  
ställt	  in	  den	  på	  att	  spela,	  vilket	  fungerade	  bra	  för	  mig.	  
	  
Under	  första	  instuderingstillfället	  av	  solot	  startade	  jag	  metronomen	  direkt	  när	  jag	  
spelade.	  Då	  hade	  jag	  den	  inställd	  på	  60	  bpm7	  och	  försökte	  spela	  avista8	  till	  den.	  Jag	  
märkte	  genast	  att	  det	  inte	  var	  en	  så	  bra	  strategi.	  I	  min	  loggbok	  skriver	  jag	  att	  jag:	  
”upptäckte	  snabbt	  att	  jag	  bara	  blev	  störd	  av	  att	  ha	  en	  metronom	  på	  från	  början	  och	  
bestämde	  mig	  för	  att	  stänga	  av	  den	  och	  ta	  ut	  tonerna	  rubato”	  (Loggbok,	  2014-‐09-‐25).	  
Även	  om	  jag	  uppmärksammade	  vid	  första	  tillfället	  att	  detta	  med	  att	  spela	  till	  metronom	  
med	  en	  gång	  inte	  var	  en	  bra	  idé	  gjorde	  jag	  det	  ändå	  vid	  flera	  andra	  tillfällen	  när	  jag	  
skulle	  lära	  mig	  nya	  delar	  av	  solot.	  	  
	  
Att	  spela	  till	  metronom	  upplevde	  jag	  under	  instuderingsprocessen	  som	  både	  stressande	  
och	  rogivande.	  Vad	  som	  tydligt	  märks	  under	  videoinspelningarna	  är	  att	  jag	  blir	  stressad	  
av	  metronomen	  när	  jag	  spelar	  i	  högt	  tempo.	  Senare	  under	  processen,	  när	  jag	  hade	  
arbetat	  upp	  solot	  i	  någorlunda	  högt	  tempo,	  satte	  jag	  metronomen	  på	  att	  spela	  i	  
halvtempo,	  till	  exempel	  att	  jag	  spelade	  i	  140	  bpm,	  men	  att	  metronomen	  bara	  klickade	  i	  
70	  bpm.	  Detta	  innebar	  färre	  slag	  i	  varje	  takt	  och	  det	  fann	  jag	  mindre	  stressande.	  Jag	  
kunde	  då	  slappna	  av	  mer	  i	  mitt	  spel.	  	  
	  
Den	  rogivande	  delen	  med	  att	  spela	  till	  metronom	  upplevde	  jag	  var	  att	  jag	  kunde	  låta	  
”något	  annat”	  ta	  hand	  om	  pulsen	  istället	  för	  att	  jag	  skulle	  fokusera	  på	  att	  både	  spela	  rätt	  
toner	  och	  rätt	  rytm	  samtidigt	  som	  jag	  skulle	  hålla	  en	  stadig	  puls.	  Vad	  metronomen	  då	  
gjorde	  var	  att	  underlätta	  min	  övning	  genom	  att	  jag	  kunde	  slappna	  av	  och	  lita	  på	  att	  
pulsen	  hölls	  stadig.	  När	  jag	  själv	  håller	  pulsen	  finns	  det	  alltid	  en	  risk	  att	  jag	  förvränger	  
den,	  att	  jag	  ökar	  eller	  att	  jag	  sackar	  i	  tempo,	  och	  det	  gör	  inte	  en	  metronom.	  	  

4.5.2	  iReal	  Pro	  
Under	  den	  senare	  delen	  av	  min	  instuderingsprocess	  använde	  jag	  mig	  av	  musik-‐appen	  
iReal	  Pro	  som	  resurs	  både	  för	  att	  hålla	  pulsen,	  men	  även	  för	  att	  ha	  något	  att	  intonera	  
mot.	  När	  jag	  spelar	  på	  min	  kontrabas,	  där	  jag	  är	  tvungen	  att	  intonera	  på	  varje	  ton	  som	  
jag	  spelar,	  förutom	  på	  de	  lösa	  strängarna,	  är	  det	  viktigt	  för	  spelresultatet	  att	  jag	  övar	  till	  
någon	  form	  av	  bakgrund.	  Det	  kan	  vara	  ackord	  eller	  en	  melodi	  etcetera.	  Under	  flertalet	  
gånger	  under	  instuderingsprocessen	  märkte	  jag	  att	  när	  jag	  inte	  hade	  övat	  till	  någon	  
bakgrund	  hade	  jag	  inte	  heller	  intonerat	  bra.	  Jag	  hade	  spelat	  falskt	  och	  inte	  ens	  lagt	  

                                                
7	  bpm:	  Beats	  per	  minute:	  slag	  per	  minut.	  	  
8	  Avista:	  En	  musikalisk	  term	  som	  innebär	  att	  musikern	  spelar	  eller	  sjunger	  efter	  noter	  som	  hen	  inte	  
tidigare	  sett	  (A	  Prima	  Vista,	  2013,	  20	  mars).	  	  
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märke	  till	  det,	  eftersom	  jag	  hade	  haft	  fokus	  på	  andra	  saker	  i	  mitt	  spel.	  När	  jag	  sedan	  satte	  
igång	  appen	  iReal	  Pro	  fick	  jag	  bakgrunder	  att	  spela	  till,	  i	  form	  av	  trummor	  som	  höll	  
takten	  och	  ett	  piano	  som	  spelade	  ackord,	  märkte	  jag	  direkt	  hur	  slarvig	  jag	  hade	  varit	  i	  
min	  intonation	  när	  jag	  tidigare	  enbart	  hade	  övat	  till	  metronom.	  Vad	  som	  också	  skedde	  
var	  att	  jag	  rent	  automatiskt	  fick	  bättre	  fingersättning	  och	  intonerade	  bättre	  utan	  att	  jag	  
tänkte	  på	  det.	  	  
	  
Dock	  hade	  jag	  problem	  med	  iReal	  Pro	  när	  jag	  skulle	  använda	  det	  för	  första	  gången.	  
Problemet	  var	  att	  jag	  hade	  svårt	  att	  hitta	  ett	  bakgrundsackompanjemang	  som	  fungerade	  
till	  det	  jag	  spelade.	  I	  min	  loggbok	  skriver	  jag:	  	  
	  

Det	  var	  väldigt	  svårt	  att	  hitta	  ett	  bra	  komp.	  Jag	  testade	  väldigt	  många	  olika,	  
först	  jazz	  swing,	  sen	  kom	  jag	  på	  att	  den	  ska	  var	  mer	  rak	  så	  då	  testade	  jag	  jazz	  
even	  8ths.	  Det	  var	  väldigt	  svårt	  att	  spela	  till,	  för	  många	  synkoper.	  Jag	  tyckte	  
det	  var	  för	  svårt	  eftersom	  melodierna/fraserna	  redan	  är	  så	  svåra	  så	  vill	  jag	  ha	  
ett	  enkelt	  komp	  som	  är	  lätt	  att	  följa	  och	  detta	  var	  inte	  det.	  Jag	  testade	  även	  
Bossa	  Nova	  komp,	  för	  många	  synkoper.	  Sen	  testade	  jag	  jazz	  ballad	  even,	  det	  
var	  lättare.	  Mindre	  spel	  i	  kompet	  men	  svagare	  trummor	  (vispar)	  och	  därför	  
svårt	  att	  följa.	  Jag	  gav	  upp	  jazz	  sektionen	  och	  gick	  ner	  på	  pop	  och	  där	  testade	  
jag	  att	  spela	  till	  ett	  rock	  komp.	  Det	  gick	  så	  mycket	  lättare!	  Det	  var	  lite	  för	  tungt	  
och	  ja,	  inte	  så	  jazzigt	  som	  det	  ska	  vara	  egentligen,	  så	  klart	  men	  det	  var	  lätt	  att	  
följa	  och	  därför	  fortsatte	  jag	  att	  spela	  till	  det.	  (Loggbok,	  2014-‐11-‐10)	  

	  
Anledningen	  till	  att	  jag	  valde	  att	  spela	  till	  bakgrundsackompanjemang	  först	  vid	  17:e	  
övningstillfället	  var	  att	  det	  i	  appen	  är	  omständligt	  att	  stanna	  och	  ta	  om	  en	  viss	  fras,	  
eftersom	  appen	  spelar	  låten	  från	  början	  till	  slut.	  Om	  användaren	  önskar	  att	  stanna	  
musiken	  kan	  iReal	  Pro	  enbart	  pausa	  och	  ta	  om	  från	  det	  ställe	  där	  användaren	  slutade	  
eller	  stoppa	  och	  ta	  om	  låten	  helt	  från	  början.	  Vad	  jag	  ville	  var	  att	  kunna	  spela	  hela	  solot	  
så	  pass	  bra	  att	  jag	  kunde	  fortsätta	  att	  spela	  vidare	  i	  solot	  även	  om	  jag	  var	  tvungen	  att	  
stanna	  på	  grund	  av	  att	  jag	  hade	  spelat	  fel.	  	  

4.6	  Kroppen	  som	  resurs	  för	  lärande	  
När	  jag	  hade	  lärt	  mig	  en	  ny	  fras	  och	  när	  jag	  hade	  spelat	  den	  långsamt	  med	  rubato	  
använde	  jag	  foten	  som	  metronom	  för	  att	  öva	  upp	  frasen	  i	  tempo	  innan	  jag	  har	  satt	  igång	  
metronomen.	  Jag	  hade	  en	  gradvis	  övergång	  från	  rubato	  till	  ett	  fast	  tempo	  med	  hjälp	  av	  
foten.	  Först	  spelade	  jag	  frasen	  helt	  rubato	  utan	  fotstamp,	  sedan	  lade	  jag	  till	  foten	  på	  
dessa	  pulsslag	  men	  fortsatt	  spela	  rubato.	  På	  så	  vis	  fick	  jag	  en	  förståelse	  för	  hur	  frasen	  lät	  
i	  förhållande	  till	  pulsen	  och	  var	  pulsen	  befann	  sig	  samtidigt	  som	  jag	  fortfarande	  kunde	  
fokusera	  på	  att	  spela	  rätt	  fingersättning	  och	  intonera	  väl.	  När	  jag	  kände	  mig	  säker	  på	  
fingersättning	  och	  intonation	  började	  jag	  frasen	  med	  att	  först	  stampa	  foten	  i	  en	  långsam	  
men	  stadig	  puls.	  Därefter	  spelade	  jag	  till	  detta	  fotstamp.	  Nästa	  steg	  var	  att	  sätta	  igång	  
metronomen	  för	  att	  hålla	  tempot.	  Dock	  fortsatte	  jag	  stampa	  med	  i	  foten	  samtidigt	  som	  
metronomen	  var	  på.	  	  

4.7	  Kombination	  av	  resurser	  i	  lärandet	  
När	  jag	  i	  första	  övningstillfället	  skulle	  lära	  mig	  takterna	  22-‐24	  kombinerade	  jag	  olika	  
resurser	  för	  att	  hjälpa	  mig	  på	  så	  många	  sätt	  som	  möjligt.	  Jag	  började	  med	  att	  spela	  frasen	  
på	  basen	  men	  jag	  dämpade	  strängarna	  med	  vänsterhanden	  som	  då	  låg	  över	  alla	  
strängarna	  på	  greppbrädan.	  Alltså	  spelade	  jag	  enbart	  med	  högerhanden	  på	  de	  strängar	  
som	  frasen	  berörde,	  för	  att	  ha	  färre	  saker	  att	  tänka	  på.	  Detta	  gjorde	  jag	  samtidigt	  som	  jag	  
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stampade	  pulsen	  i	  foten.	  Sedan	  mumlade	  jag	  med	  i	  frasen,	  mest	  rytmiskt	  och	  inte	  med	  
den	  exakta	  tonhöjden,	  till	  pulsen	  som	  jag	  höll	  i	  foten.	  Därefter	  lade	  jag	  ihop	  alla	  dessa	  tre	  
resurser,	  spelade	  med	  enbart	  högerhanden,	  sjöng	  med	  och	  stampade	  pulsen.	  Här	  
kombinerar	  jag	  alltså	  resurserna	  Nedbrytning	  av	  beståndsdelar	  som	  resurs,	  Kroppen	  som	  
resurs	  för	  lärande	  och	  Rösten	  som	  förevisar.	  
	  
Vidare	  kombinerade	  jag	  även	  andra	  resurser.	  Den	  här	  gången	  spelade	  jag	  frasen	  i	  
takterna	  22-‐24	  långsamt	  och	  rubato	  och	  jag	  sjöng	  med,	  dock	  inte	  med	  helt	  rätt	  tonhöjd.	  
När	  jag	  sedan	  kom	  till	  tonen	  F,	  första	  slaget	  i	  takt	  23,	  kollade	  jag	  intonationen	  med	  den	  
lösa	  D-‐strängen.	  Sedan	  gick	  jag	  vidare	  med	  frasen	  och	  sjöng	  med	  samtidigt	  som	  jag	  
försökte	  hitta	  en	  bra	  fingersättning.	  Efter	  det	  lade	  jag	  till	  foten	  som	  höll	  pulsen.	  Då	  tog	  
jag	  frasen	  från	  början	  samtidigt	  som	  jag	  sjöng	  med,	  spelade	  frasen	  med	  riktiga	  toner	  och	  
inte	  som	  ghost	  notes9	  som	  noten	  säger,	  samtidigt	  som	  jag	  höll	  pulsen	  i	  foten.	  I	  det	  här	  
exemplet	  kombinerar	  jag	  alltså	  resurserna	  Andra	  strängar	  som	  hjälpmedel	  för	  intonation,	  
Rösten	  som	  förevisar	  och	  Kroppen	  som	  resurs	  för	  lärande.	  	  

4.8	  Sammanfattning	  
Mitt	  lärande	  under	  instuderingen	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  i	  Stella	  by	  
Starlight	  från	  skivan	  Art	  of	  the	  Duo	  med	  Philip	  Catherine	  skedde	  med	  fokus	  på	  det	  
designteoretiska	  perspektivets	  syn	  på	  design	  med	  användning	  av	  olika	  resurser.	  	  
	  
I	  början	  av	  instuderingsprocessen	  använde	  jag	  mig	  av	  fler	  kombinationer	  av	  resurser	  än	  
vad	  jag	  gjorde	  i	  slutet.	  Vid	  de	  första	  instuderingstillfällena	  använde	  jag	  mig	  av	  både	  
kroppsliga	  och	  materiella	  resurser	  som	  hjälpmedel	  i	  mitt	  lärande.	  Jag	  använde	  mig	  
mycket	  av	  en	  metronom.	  Metronomen	  valde	  jag	  dock	  ibland	  att	  stänga	  av	  för	  att	  kunna	  
fokusera	  på	  andra	  saker	  i	  mitt	  spel	  som	  metronomen	  vid	  dessa	  tillfällen	  inte	  bidrog	  till	  
att	  jag	  kunde	  genomföra.	  Rösten	  var	  också	  en	  stor	  resurs	  som	  jag	  använde	  mig	  av	  under	  
början	  av	  instuderingsprocessen	  genom	  att	  sjunga	  med,	  både	  med	  och	  utan	  tonhöjd,	  i	  
frasen	  som	  jag	  arbetade	  med.	  På	  så	  sätt	  kunde	  jag	  guida	  mig	  genom	  frasen	  samtidigt	  som	  
jag	  memorerade	  den	  kroppsligt.	  Jag	  pratade	  även	  högt	  med	  mig	  själv	  vid	  upprepade	  
tillfällen,	  gav	  mig	  själv	  instruktioner	  om	  hur	  jag	  skulle	  spela	  och	  även	  kommentarer	  om	  
hur	  jag	  precis	  hade	  spelat.	  Vidare	  höll	  jag	  också	  pulsen	  i	  foten,	  både	  de	  gånger	  jag	  
använde	  metronom	  som	  resurs	  och	  de	  gånger	  jag	  inte	  använde	  metronom.	  	  
	  
När	  jag	  var	  osäker	  på	  om	  jag	  intonerade	  riktigt	  i	  början	  av	  processen	  använde	  jag	  mig	  av	  
de	  lösa	  strängarna	  på	  basen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  ta	  reda	  på	  om	  jag	  spelade	  falskt	  eller	  rent.	  
Senare	  i	  processen	  använde	  jag	  mig	  av	  bakgrundsackompanjemang	  i	  form	  av	  musik-‐
appen	  iReal	  Pro	  till	  hjälp	  för	  intonation.	  	  
	  
Betänketid	  var	  även	  något	  jag	  använde	  mig	  mycket	  av	  i	  min	  instudering.	  Detta	  skedde	  
delvis	  genom	  att	  testa	  att	  spela	  först	  och	  då	  uppmärksamma	  vad	  som	  blev	  fel	  för	  att	  
sedan	  stanna	  upp	  och	  fundera	  på	  hur	  jag	  skulle	  göra	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  rätt.	  En	  annan	  
metod	  jag	  använde	  mig	  av	  var	  att	  först	  tänka	  efter	  hur	  jag	  skulle	  spela	  frasen	  och	  sedan	  
testa	  att	  spela	  den.	  
	  

                                                
9	  Ghost	  notes:	  En	  musikalisk	  notation	  med	  ett	  rytmiskt	  värde	  men	  inte	  urskiljbar	  tonhöjd	  (Ghost	  note,	  
2014,	  30	  november).	  	  
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I	  slutet	  av	  min	  instudering	  av	  solot	  fokuserade	  jag	  på	  repetition	  mer	  än	  vad	  jag	  
fokuserade	  på	  strategier	  och	  metoder.	  Då	  försökte	  jag	  att	  memorera	  solot	  och	  fraserna	  
och	  att	  klara	  av	  att	  spela	  hela	  solot	  från	  början	  till	  slut	  genom	  att	  successivt	  öka	  tempot	  
så	  det	  skulle	  ligga	  så	  nära	  originaltempot	  som	  möjligt.	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  i	  relation	  till	  den	  litteratur	  som	  finns	  i	  
bakgrundskapitlet.	  Vidare	  presenteras	  även	  mina	  egna	  reflektioner	  över	  arbetet,	  vilken	  
betydelse	  arbetet	  har	  och	  min	  syn	  på	  fortsatt	  forskning	  inom	  området.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  vilka	  förutsättningar	  de	  olika	  resurserna	  har	  skapat	  för	  mitt	  
lärande	  och	  hur	  jag	  har	  designat	  mitt	  lärande	  med	  hjälp	  av	  dessa	  resurser.	  Jag	  diskuterar	  
även	  de	  övningsstrategier	  jag	  använde	  mig	  av	  i	  lärandet.	  

5.1.1	  Förutsättningar	  för	  lärande	  med	  hjälp	  av	  kroppsliga	  och	  materiella	  resurser	  
Vid	  många	  tillfällen	  i	  mitt	  lärande	  kombinerade	  jag	  flera	  olika	  resurser	  samtidigt,	  
exempelvis	  när	  jag	  i	  första	  övningstillfället	  skulle	  lära	  mig	  takterna	  22-‐24	  då	  jag	  
dämpade	  strängarna	  och	  bara	  spelade	  rytmen	  med	  högerhanden,	  stampade	  med	  foten	  i	  
pulsen,	  och	  mumlade	  med	  i	  frasen.	  Denna	  kombination	  av	  resurser	  gör	  mitt	  lärande	  till	  
ett	  multimodalt	  lärande.	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  menar	  att	  flera	  olika	  resurser	  
används	  samtidigt	  utifrån	  ett	  multimodalt	  perspektiv	  och	  även	  att	  lärande	  kan	  ses	  som	  
en	  förmåga	  att	  använda	  och	  utveckla	  de	  medier	  och	  teckensystem	  som	  finns	  tillgängliga,	  
i	  det	  här	  fallet	  transkriptionen	  av	  solot.	  Dock	  menar	  Rostvall	  och	  Selander	  att	  alla	  tecken	  
och	  teckensystem	  har	  olika	  begränsningar.	  Dessa	  olikheter	  gör	  det	  i	  sin	  tur	  möjligt	  för	  
användaren	  att	  kombinera	  olika	  teckensystem	  och	  på	  så	  sätt	  designa	  sin	  förståelse	  och	  
representation	  efter	  sitt	  eget	  motiv.	  Multimodalitet	  kan	  både	  vara	  en	  fördel	  och	  en	  
nackdel.	  I	  mitt	  fall	  kan	  det	  ses	  som	  en	  fördel	  eftersom	  dämpningen	  av	  strängarna	  gör	  att	  
jag	  har	  en	  hand	  mindre	  att	  fokusera	  på,	  foten	  gör	  att	  jag	  får	  en	  känsla	  av	  hur	  frasen	  är	  i	  
förhållande	  till	  pulsen	  och	  rösten	  att	  jag	  befäster	  frasen	  i	  kroppen	  och	  på	  så	  sätt	  
memorerar	  den	  med	  hjälp	  av	  fler	  resurser.	  	  
	  
Alla	  resurser	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  har	  varit	  till	  hjälp	  för	  mitt	  lärande.	  En	  av	  dessa	  
resurser	  har	  varit	  rösten	  som	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  på	  två	  olika	  sätt,	  rösten	  som	  
förevisar,	  där	  jag	  sjunger	  eller	  mumlar	  en	  fras	  innan	  jag	  spelar	  den	  på	  basen,	  och	  
självsamtal,	  där	  jag	  helt	  enkelt	  talar	  till	  mig	  själv.	  Att	  använda	  mig	  av	  självsamtal	  har	  
hjälpt	  mig	  att	  medvetandegöra	  min	  process	  för	  mig	  själv	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  Att	  mumla	  
med	  i	  frasen	  har	  gjort	  att	  jag	  har	  kunnat	  analysera	  frasen	  och	  memorera	  frasen	  
snabbare.	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  menar	  att	  utifrån	  det	  designteoretiska	  
perspektivet	  kan	  lärande	  ses	  som	  en	  förmåga	  att	  använda	  och	  utveckla	  olika	  
teckensystem	  och	  därför	  kan	  lärande	  ses	  som	  en	  process	  där	  individen	  formar	  kunskap.	  
I	  detta	  fall	  har	  jag	  utvecklat	  en	  resurs,	  rösten,	  och	  använt	  den	  på	  två	  olika	  sätt	  för	  att	  på	  
så	  sätt	  forma	  och	  öka	  min	  förståelse	  för	  den	  kunskap	  som	  notbilden	  visar.	  Att	  inte	  sjunga	  
med	  rätt	  tonhöjd	  kan	  dock	  ha	  gjort	  det	  svårare	  att	  spela	  rent.	  Hade	  jag	  istället	  lärt	  mig	  
att	  sjunga	  frasen	  med	  rätt	  tonhöjd	  hade	  jag	  kunnat	  lära	  mig	  frasen	  rent	  och	  på	  så	  sätt	  
memorera	  även	  tonerna	  och	  inte	  bara	  rytmen.	  När	  jag	  har	  talat	  med	  mig	  själv	  har	  det	  
varit	  både	  positiva	  och	  negativa	  saker	  jag	  har	  sagt.	  Detta	  har	  förstärkt	  den	  känslan	  jag	  
har	  haft	  i	  kroppen	  både	  på	  ett	  positivt	  sätt	  och	  ett	  negativt	  sätt.	  	  
	  
Att	  använda	  mig	  av	  betänketid	  som	  resurs	  för	  lärande	  var	  något	  jag	  gjorde	  mycket	  under	  
mitt	  lärande	  av	  solot.	  Genom	  att	  använda	  mig	  av	  betänketid	  designade	  jag	  på	  så	  sätt	  en	  
mental	  bild	  av	  hur	  jag	  skulle	  gå	  tillväga	  för	  att	  spela	  frasen	  som	  jag	  arbetade	  med.	  Som	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  säger	  avser	  begreppet	  design	  teckensystem	  som	  designas	  
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för	  lärande.	  Den	  lärande	  formar	  då	  sina	  förutsättningar	  för	  sitt	  eget	  lärande	  samt	  
analyserar	  olika	  lärprocesser	  utifrån	  olika	  premisser.	  Vad	  jag	  gjorde	  var	  att	  jag	  använde	  
mig	  av	  noterna	  som	  ett	  teckensystem	  och	  analyserade	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  att	  
spela	  frasen	  för	  att	  finna	  det	  bästa	  sättet	  att	  spela	  den	  på.	  Jag	  formade	  då	  mina	  
förutsättningar	  för	  lärande	  på	  ett	  specifikt	  sätt	  genom	  att	  inte	  använda	  mig	  av	  redan	  
invanda	  fingermönster	  som	  jag	  kanske	  hade	  använt	  mig	  av	  om	  jag	  hade	  spelat	  frasen	  
utan	  att	  reflektera.	  Att	  använda	  mig	  av	  betänketid	  som	  resurs	  för	  att	  designa	  mitt	  
lärande	  av	  en	  fras	  kan	  dock	  ha	  bidragit	  till	  att	  jag	  inte	  prövade	  andra	  möjliga	  
tillvägagångssätt.	  Om	  jag	  istället	  inte	  hade	  reflekterat	  så	  mycket	  utan	  bara	  prövat	  att	  
spela	  och	  se	  var	  fingrarna	  ville	  placera	  sig	  av	  vana	  kanske	  jag	  hade	  kommit	  fram	  till	  ett	  
snabbare	  arbetssätt.	  	  
	  
I	  föreliggande	  studie	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  två	  musik-‐appar	  som	  resurs	  för	  lärande,	  en	  
metronom	  och	  iReal	  Pro.	  Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  anser	  att	  musik-‐appar	  kan	  vara	  
till	  god	  hjälp	  för	  övning.	  Metronomen	  har	  hjälpt	  mig	  att	  hålla	  en	  stadig	  puls	  samt	  gett	  
mig	  möjligheten	  att	  fokusera	  på	  detaljer	  i	  solot.	  iReal	  Pro	  har	  hjälpt	  mig	  att	  få	  en	  
helhetsbild	  av	  solot	  eftersom	  jag	  med	  dess	  hjälp	  kunde	  spela	  solot	  från	  början	  till	  slut.	  
Appen	  har	  även	  hjälpt	  mig	  med	  intonationen	  eftersom	  jag	  med	  appens	  hjälp	  fick	  ackord	  
att	  förhålla	  mig	  till.	  	  
	  
Hela	  studien	  bygger	  på	  en	  solotranskription	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersens	  solo	  i	  
låten	  Stella	  by	  Starlight.	  Att	  läsa	  och	  förstå	  noterna	  till	  solot	  har	  varit	  en	  form	  av	  
transformationsprocess.	  Som	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  säger	  sker	  en	  
transformationsprocess	  när	  olika	  medier	  och	  teckensystem,	  här	  i	  form	  av	  noter,	  används	  
för	  att	  transformera	  information	  till	  en	  egen	  representation.	  Det	  jag	  gjorde	  var	  att	  läsa	  
noterna	  och	  alla	  dess	  teckensystem,	  nothuvud,	  balkar,	  accenter,	  dynamik,	  ”slides”,	  
etcetera,	  tolka	  all	  information	  utifrån	  mina	  förkunskaper	  och	  sedan	  transformera	  allt	  
detta	  till	  min	  egen	  representation	  av	  notbilden.	  Schenck	  (2000)	  menar	  dock	  att	  en	  
notbilds	  information	  är	  begränsad,	  men	  i	  mitt	  fall	  har	  informationen	  från	  notbilden	  varit	  
tydlig	  och	  det	  har	  inte	  varit	  några	  större	  svårigheter	  med	  att	  förstå	  hur	  jag	  skulle	  spela	  
den.	  	  

5.1.2	  Mina	  övningsstrategier	  
Som	  Schenck	  (2000)	  skriver	  så	  förstärks	  alla	  rörelser,	  felaktiga	  som	  korrekta,	  i	  vår	  
kropp	  när	  vi	  upprepar	  dem.	  Att	  spela	  fel	  fingersättning	  var	  något	  jag	  ofta	  gjorde	  
eftersom	  jag	  blandade	  ihop	  fraserna.	  Eftersom	  jag	  sällan	  spelade	  den	  riktiga	  
fingersättningen	  med	  de	  riktiga	  tonerna,	  förstärkte	  jag	  inte	  frasen	  som	  den	  egentligen	  
skulle	  vara	  och	  därför	  tog	  det	  längre	  tid	  för	  mig	  att	  lära	  mig	  frasen.	  	  
	  
Att	  spela	  och	  öva	  på	  samma	  sak	  flera	  gånger	  och	  att	  öva	  långa	  övningspass	  är	  inte	  heller	  
en	  bra	  idé	  skriver	  Schenck	  (2000).	  Schenck	  menar	  att	  det	  räcker	  med	  att	  öva	  tre	  till	  fyra	  
gånger	  på	  ett	  nytt	  moment	  för	  att	  kroppen	  ska	  lära	  sig	  det	  rätta	  rörelsemönstret	  
eftersom	  koncentrationen	  därefter	  sviktar.	  Själv	  övade	  jag	  väldigt	  lång	  tid	  på	  små	  
detaljer	  och	  fraser.	  I	  första	  videoinspelningen	  som	  är	  ca	  50	  minuter	  lång	  använde	  jag	  ca	  
35	  minuter	  åt	  tre	  takter.	  Detta	  kan	  ha	  bidragit	  till	  att	  det	  tog	  så	  lång	  tid	  för	  mig	  att	  lära	  
mig	  solot	  eftersom	  jag	  inte	  hade	  energi	  till	  att	  koncentrera	  mig	  och	  därför	  spelade	  fel	  
upprepade	  gånger.	  Att	  öva	  långa	  övningspass	  var	  också	  något	  jag	  gjorde	  under	  denna	  
process.	  Varje	  övningspass	  var	  ca	  en	  timme	  långt	  och	  nu	  i	  efterhand	  förstår	  jag	  att	  det	  
var	  för	  lång	  tid	  för	  de	  utmaningar	  som	  solot	  har	  inneburit	  för	  mig.	  Som	  Jørgensen	  och	  
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Hallam	  (2009)	  säger	  är	  inte	  mängden	  tid	  vid	  varje	  övningstillfälle	  relaterat	  till	  kvaliteten	  
av	  stycket	  vid	  uppspelningstillfället.	  	  
	  
Tidpunkten	  för	  när	  jag	  övade	  kan	  ha	  påverkat	  min	  övning	  väldigt	  mycket.	  Oftast	  övade	  
jag	  under	  eftermiddagar,	  och	  som	  Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  skriver,	  kan	  morgnar	  
vara	  den	  bästa	  tiden	  att	  öva	  eftersom	  de	  flesta	  har	  som	  mest	  koncentrationsmöjligheter	  
då.	  Eftersom	  jag	  valde	  att	  öva	  under	  eftermiddagar	  under	  de	  flesta	  tillfällena	  hade	  jag	  
redan	  en	  lägre	  koncentrationsnivå	  än	  om	  jag	  hade	  övat	  tidigare	  under	  dagen.	  Detta	  kan	  
ha	  bidragit	  till	  den	  frustration	  och	  stress	  över	  min	  egen	  utveckling	  som	  jag	  kände	  under	  
processens	  gång.	  	  
	  
I	  början	  av	  instuderingen	  av	  solot	  hade	  jag	  tydliga	  mål	  för	  hur	  jag	  skulle	  gå	  tillväga.	  
Instuderingen	  skulle	  ske	  under	  en	  fyra	  veckors	  period	  och	  under	  första	  veckan	  skulle	  jag	  
fokusera	  på	  första	  sidan	  av	  solot	  och	  börja	  spela	  lite	  på	  andra	  sidan.	  Andra	  veckan	  skulle	  
jag	  fokusera	  på	  andra	  sidan	  och	  börja	  på	  tredje	  och	  så	  vidare	  till	  den	  sista	  veckan	  då	  jag	  
skulle	  fokusera	  på	  fjärde	  sidan	  och	  på	  att	  arbeta	  upp	  hela	  solot	  i	  tempo.	  När	  jag	  sedan	  
upptäckte	  att	  jag	  inte	  skulle	  lyckas	  hålla	  denna	  tidsram	  satte	  jag	  inte	  upp	  någon	  ny	  
övningsstrategi.	  Under	  denna	  instuderingsprocess	  har	  jag	  även	  haft	  svårt	  att	  förstå	  
varför	  min	  utveckling	  har	  gått	  så	  långsamt	  och	  jag	  har	  varit	  dålig	  på	  att	  sätta	  upp	  tydliga	  
delmål	  för	  min	  övning.	  Som	  Jørgensen	  och	  Hallam	  (2009)	  skriver	  blir	  elever	  som	  lär	  sig	  
olika	  övningsstrategier	  och	  metoder	  bättre	  på	  att	  identifiera	  sina	  problem	  i	  sitt	  spel,	  
sätta	  upp	  övningsmål	  och	  att	  planera	  sin	  övning	  bättre.	  Att	  inte	  ha	  några	  tydliga	  
strategier	  eller	  delmål	  för	  min	  övning	  kan	  ha	  påverkat	  progressionen.	  Jørgensen	  och	  
Hallam	  skriver	  att	  övning	  kan	  vara	  som	  mest	  effektiv	  när	  den	  är	  organiserad.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
När	  jag	  började	  med	  studien	  satte	  jag	  upp	  en	  tidsram	  på	  fyra	  veckor.	  Jag	  skulle	  öva	  en	  
timme	  varje	  dag	  men	  jag	  upptäckte	  snabbt	  att	  det	  inte	  skulle	  gå	  på	  grund	  av	  mitt	  schema	  
och	  svårighetsnivån	  i	  solot.	  Att	  jag	  inte	  klarade	  av	  den	  första	  tidsramen	  utan	  fick	  sätta	  
upp	  en	  ny	  skapade	  stress	  hos	  mig.	  Jag	  började	  känna	  att	  jag	  låg	  efter	  och	  kände	  ångest	  
när	  jag	  skulle	  öva	  på	  solot	  och	  att	  jag	  inte	  hade	  kommit	  längre	  än	  vad	  jag	  hade	  gjort.	  När	  
jag	  övade	  gjorde	  jag	  det	  väldigt	  noggrant	  och	  gick	  inte	  vidare	  till	  en	  ny	  del	  av	  solot	  förrän	  
jag	  kunde	  den	  del	  jag	  arbetade	  med	  tillräckligt	  bra.	  Denna	  känsla	  skapade	  ringar	  på	  
vattnet	  och	  till	  slut	  blev	  lärandet	  av	  solot	  så	  ångestladdat	  att	  jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  
avsluta	  mitt	  övande.	  Denna	  ångest	  och	  stress	  är	  något	  jag	  önskar	  att	  jag	  hade	  hanterat	  
annorlunda.	  Som	  jag	  har	  förstått	  när	  jag	  är	  på	  väg	  att	  avsluta	  studien,	  dels	  via	  mina	  
videofilmer	  och	  dels	  via	  litteraturen	  jag	  har	  läst,	  har	  detta	  beteende	  påverkat	  min	  övning	  
i	  en	  negativ	  riktning.	  Jag	  tror	  att	  jag	  hade	  kommit	  längre	  om	  jag	  hade	  haft	  mer	  tålamod	  
med	  min	  nivå	  och	  utveckling	  och	  haft	  en	  mer	  positiv	  inställning.	  	  
	  
När	  jag	  har	  analyserat	  mitt	  resultat	  har	  jag	  kommit	  fram	  till	  att	  jag	  önskar	  att	  jag	  hade	  
läst	  den	  litteratur	  jag	  presenterar	  innan	  jag	  började	  öva	  på	  solot.	  Om	  jag	  hade	  gjort	  det	  
tror	  jag	  att	  min	  utveckling	  hade	  gått	  mycket	  bättre	  och	  mycket	  snabbare	  än	  vad	  den	  
gjorde.	  	  
	  
En	  annan	  sak	  som	  jag	  har	  reflekterat	  över	  är	  om	  jag	  startade	  lärandet	  för	  tidigt	  på	  
terminen.	  Eftersom	  jag	  det	  här	  året	  av	  min	  utbildning	  valde	  att	  ta	  ett	  utbytesår	  och	  att	  
jag	  under	  höstterminen	  2014	  ständigt	  blev	  utsatt	  för	  nya	  intryck	  hade	  jag	  redan	  ganska	  
stor	  press	  på	  mig	  själv	  att	  anpassa	  mig	  till	  ett	  nytt	  land	  och	  ett	  nytt	  språk.	  Det	  hade	  
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kanske	  varit	  bättre	  om	  jag	  hade	  valt	  att	  börja	  öva	  längre	  in	  på	  terminen	  när	  jag	  hade	  
vant	  mig	  vid	  min	  nya	  lärandesituation.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Det	  här	  arbetet	  har	  haft	  betydelse	  för	  mig	  eftersom	  jag	  har	  fått	  en	  inblick	  i	  hur	  jag	  själv	  
övar	  och	  lär	  mig	  ett	  nytt	  moment,	  i	  detta	  fall	  ett	  solo	  av	  Niels-‐Henning	  Ørsted	  Pedersen.	  
Jag	  har	  även	  med	  hjälp	  av	  arbetet	  fått	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  de	  resurser	  jag	  
använder	  mig	  av	  har	  för	  påverkan	  på	  mitt	  övande,	  samt	  öppnat	  min	  syn	  för	  användandet	  
av	  nya	  resurser	  som	  jag	  tidigare	  inte	  har	  använt	  mig	  av.	  Studien	  har	  också	  ökat	  min	  
förståelse	  för	  vikten	  av	  användningen	  av	  olika,	  såväl	  kroppsliga	  som	  materiella	  resurser.	  
Vidare	  har	  studien	  ökat	  min	  förståelse	  för	  hur	  musiker	  kan	  effektivisera	  sin	  övning	  och	  
få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  övningen.	  Detta	  är	  något	  jag	  kommer	  att	  bära	  med	  mig	  i	  
hela	  min	  framtida	  karriär	  som	  musiker	  och	  även	  något	  som	  jag	  kommer	  att	  förmedla	  till	  
mina	  framtida	  elever.	  	  
	  
Eftersom	  denna	  studie	  enbart	  utforskar	  hur	  mitt	  övande	  har	  sett	  ut	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  
några	  övergripande	  resultat	  i	  hur	  denna	  studie	  skulle	  fungera	  för	  andra	  musiker.	  Dock	  
kan	  det	  här	  arbetet	  ge	  en	  förståelse	  för	  hur	  lärande	  kan	  fungera	  för	  andra,	  och	  på	  så	  sätt	  
öppna	  fler	  dörrar	  för	  lärande	  för	  fler	  personer	  förutom	  mig	  själv.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  inom	  detta	  område	  kan	  för	  mig	  som	  
kommande	  musiklärare	  och	  musiker	  innebära	  att	  hitta	  det	  mest	  effektiva	  och	  bästa	  
sättet	  att	  lära	  men	  också	  att	  öva	  på.	  Till	  en	  början	  hos	  mig	  själv,	  som	  det	  här	  arbetet	  är	  
en	  start	  på,	  men	  sedan	  även	  hos	  mina	  framtida	  elever.	  Att	  bli	  bra	  på	  att	  öva	  och	  få	  ut	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  av	  sin	  övning	  är	  något	  som	  har	  intresserat	  mig	  och	  fortfarande	  
fortsätter	  att	  intressera	  mig.	  Ett	  exempel	  på	  sådana	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
skulle	  kunna	  vara	  att	  studera	  hur	  jag	  lär	  mig	  olika	  musikaliska	  moment.	  I	  detta	  arbete	  
har	  jag	  studerat	  mig	  själv	  när	  jag	  har	  lärt	  mig	  att	  spela	  ett	  redan	  transkriberat	  solo.	  Vad	  
jag	  skulle	  kunna	  studera	  vidare	  kan	  till	  exempel	  vara	  hur	  jag	  transkriberar,	  hur	  jag	  lär	  
mig	  enbart	  via	  mitt	  gehör.	  	  
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