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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Ta	det	piano	–	En	observationsstudie	i	en	gitarrists	övande	av	pianoteknik	
Författare:	Marcus	Ekroth	
Termin	och	år:	VT	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Mats	Gustavii	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	på	vilket	sätt	det	är	möjligt	att	designa	en	öv-
ningsprocess	för	att	uppnå	spelteknisk	utveckling	på	instrumentet	piano	och	om	denna	
process	kan	gynna	en	utveckling	inom	området	improvisation.	För	att	undersöka	detta	
har	jag	under	en	tioveckorsperiod	övat	på	två	specifika	övningar,	ca.	fem	övningspass	i	
veckan	á	20-30	minuter	per	tillfälle.	Dokumentation	av	övandet	har	skett	via	videofilm-
ning	och	loggboksskrivande.	Jag	har	i	analysen	utgått	från	ett	designteoretiskt	perspek-
tiv.	I	resultatdelen	av	arbetet	beskrivs	vilka	resurser	jag	använt	för	att	öva,	hur	övningen	
designats	samt	hur	mitt	pianospel,	med	inriktning	på	improvisation,	påverkats	av	detta	
övande.	Det	har	i	resultatet	framgått	att	många	olika	typer	av	resurser	använts	och	att	
mycket	av	det	jag	valt	att	fokusera	på	har	gett	positiva	resultat.	I	diskussionsdelen	disku-
teras	resultatet	utifrån	det	designteoretiska	perspektivet	samt	den	litteratur	och	tidi-
gare	forskning	som	jag	presenterat.		
	
Nyckelord:	piano,	teknik,	improvisation,	gitarrist,	videoobservation,	loggbok,	designte-
oretiskt	perspektiv	
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Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	The	Key	to	Piano	Progression	–	an	Observational	Study	of	a	Guitarist’s	Practice	of	
the	Piano	
Author:	Marcus	Ekroth	
Semester	and	year:	Spring	Term	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Mats	Gustavii	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	observe	and	examine	my	own	learning	process	when	
practicing	technique	on	the	piano.	The	purpose	is	also	to	observe	how	this	affects	my	
piano	playing.	In	order	to	examine	this	I	have,	during	a	ten	week	period,	practiced	two	
specific	exercises,	five	times	a	week	20-30	minutes	per	session.	I	documented	the	ses-
sions	via	video	and	a	logbook.	I	have	chosen	a	design	theoretical	perspective	as	my	theo-
retical	basis.	In	the	result	section,	I	describe	which	resources	I	have	used	in	my	practice,	
how	I	choose	to	design	my	practice	as	well	as	how	it	has	affected	my	piano	playing.	It	
turns	out	that	I	have	used	many	different	resources	and	that	many	of	them	has	produced	
positive	results.	Lastly,	I	discuss	the	results	in	relation	to	relevant	literature	and	re-
search.		
	
Keywords:	piano,	technique,	improvisation,	learning	process,	practice,	guitarist,	video	
observation	
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Förord		
Jag	vill	tacka	min	handledare	Mats	Gustavii	samt	Marcus	Hertz	för	hjälp	och	feedback	
under	skrivprocessen.	Jag	vill	även	tacka	min	opponent	Hedda	Lund	Andersen	och	min	
examinator	Ragnhild	Sandberg-Jurström	för	feedback	i	skrivprocessens	slutskede.	Slut-
ligen	vill	jag	även	passa	på	att	rikta	ett	tack	till	min	pianolärare	Daniel	Nolgård.	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	formulerar	jag	funderingar	och	tankar	om	instrumentalteknisk	övning	på	
piano	och	mitt	intresse	kring	detta	som	har	lett	till	denna	uppsats.	

1.1	Inledande	text	
Mitt	intresse	för	detta	ämne	grundar	sig	i	att	jag	i	min	utbildning	till	musiklärare	läser	
piano	med	inriktning	mot	så	kallat	”rytmiskt	improviserad	musik”.	Piano	är	inte	mitt	
huvudsakliga	instrument	och	jag	har	kortare	erfarenhet	av	att	spela	det	jämfört	med	
mitt	huvudinstrument,	gitarr.	I	mitt	pianospel	stöter	jag	ofta	på	problemet	att	jag	inte	
kan	uttrycka	mig	som	jag	vill,	eftersom	jag	begränsas	rent	tekniskt.	Jag	kan	ofta	uppleva	
en	frustration	över	att	jag	inte	kan	överföra	idéer	som	finns	i	mitt	huvud	till	pianot	lika	
enkelt	som	när	jag	spelar	gitarr.	Ett	sätt	att	se	det	på	kan	vara	att	jag	vill	uppnå	en	större	
spelteknisk	balans	mellan	de	båda	instrumenten.	En	aspekt	som	jag	särskilt	upplever	
som	ovan	i	omställningen	mellan	instrumenten	är	att	på	piano	ackompanjera	med	väns-
terhanden	samtidigt	som	jag	improviserar	med	högerhanden.	Jag	upplever	att	jag	ofta	
blir	”låst”	och	att	fokus	då	inte	hamnar	på	improvisationen.	Som	gitarrist	är	jag	van	att	
antingen	improvisera	single-string	1	eller	ackompanjera	någon	annan	som	improviserar,	
inte	att	göra	båda	samtidigt.	Det	jag	hoppas	få	svar	på	när	jag	undersöker	min	övning	på	
piano,	med	fokus	på	spelteknik,	är	vilka	tecken	och	resurser	jag	använder	för	att	designa	
mina	övningsmetoder	i	riktning	mot	spelteknisk	utveckling,	samt	hur	det	påverkar	min	
förmåga	att	improvisera.	Det	kommer	sig	helt	enkelt	av	ett	intresse	att	minska	avståndet	
mellan	det	som	pågår	i	mitt	huvud	till	det	som	jag	kan	utföra	på	instrumentet.	Jag	vill	
minska	mina	tekniska	begränsningar	på	instrumentet	för	att	kunna	vara	friare	i	min	im-
provisation,	som	är	det	område	av	musik	jag	mestadels	sysslar	med.		Det	är	även	intres-
sant	för	mig	som	blivande	lärare,	eftersom	jag	förhoppningsvis	får	syn	på	idéer	som	kan	
hjälpa	framtida	elever	i	deras	egna	tekniska	och	improvisatoriska	utveckling.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Jag	upplever	en	begränsning	i	mitt	tekniska	kunnande	på	instrumentet	piano,	jämfört	
med	mitt	huvudinstrument	gitarr.	Denna	begränsning	upplever	jag	som	hämmande	när	
jag	improviserar	på	piano.	Jag	vill	därför	utöka	mitt	tekniska	kunnande	för	att	se	hur	det	
förändrar	min	improvisatoriska	förmåga	på	instrumentet.	Jag	har	valt	att	i	studien	an-
vända	ett	designteoretiskt	perspektiv.		Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	på	vilket	
sätt	det	är	möjligt	att	designa	en	övningsprocess	för	att	uppnå	spelteknisk	utveckling	på	
instrumentet	piano	och	om	denna	process	kan	gynna	en	utveckling	inom	området	im-
provisation.	
	

1. Hur	designar	jag	min	pianotekniska	övningsprocess?	
	

2. Vilka	teckenskapande	resurser	används	och	hur	används	de?	
	

3. Vilka	förändringar	kan	synliggöras	hos	mig	som	instrumentalist	och	som	impro-
visatör	på	instrumentet	under	denna	övningsprocess?	

																																																								
1	Single-string	innebär	enstämmigt	spel	på	en	sträng	i	taget,	som	motsats	till	att	spela	flerstäm-
migt/flera	strängar	samtidigt.		
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	den	forskning	och	litteratur	som	är	relevant	för	arbetets	
valda	ämnesområde	samt	det	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	arbetet.		

2.1	Litteratur	inom	området	
I	detta	avsnitt	beskrivs	litteratur	som	berör	områdena	pianoteknik,	övning	och	improvi-
sation.	Den	första	bok	jag	vill	nämna	är	The	Advancing	Guitarist,	skriven	av	Goodrick	
(1987).	Boken	innehåller	inga	konkreta	övningar.	Innehållet	är	istället	Goodricks	idéer	
om	improvisation,	övningsmetoder	och	musik	generellt.	Som	titeln	antyder	är	boken	
först	och	främst	riktad	till	gitarrister	som	önskar	utveckla	sitt	spel,	men	i	många	fall	fun-
gerar	den	lika	väl	för	exempelvis	piano.	Goodrick	poängterar	vikten	av	den	övande	mu-
sikerns	egen	kreativitet	och	självmotivation	för	utveckling	och	menar	därför	att	hans	
bok	inte	är	någon	metodbok	utan	författaren	förser	endast	läsaren	med	koncept	och	
idéer.	Han	kallar	det	för	en	”gör	det	själv”-bok.		Exempel	på	tankar	om	teknik,	som	
Goodrick	lyfter	fram,	är	att	när	bra	teknik	diskuteras	kretsar	det	oftast	kring	hur	snabbt	
eller	precist	någon	kan	spela,	men	Goodrick	menar	att	det	handlar	om	kontrollen	över	
att	kunna	överföra	och	utföra	det	som	pågår	inuti	en	musiker	till	instrumentet.	Teknik,	
menar	Goodrick,	innebär	allt	som	har	med	att	fysiskt	spela	sitt	instrument	att	göra.	
	
Boken	Effortless	Mastery	av	Werner	(1996)	består,	liksom	Goodrick’s	(1987)	bok,	av	
tankar	och	koncept	kring	övning	och	musik	generellt	men	är	mer	konkret	gällande	me-
toder.	Werner	(1996)	menar	att	för	att	något	ska	ses	som	bemästrat	på	våra	instrument	
måste	det	kännas	enkelt.	Han	jämför	det	bland	annat	med	att	använda	en	gaffel.	Av	alla	
miljontals	gånger	vi	använt	en	gaffel	har	vi	aldrig	någonsin	missat	munnen,	oavsett	vad	
vi	gör	samtidigt	som	distraherar.	Han	diskuterar	att	det	ur	denna	synvinkel	är	mer	för-
delaktigt	att	öva	mycket	på	några	få	saker	för	att	kunna	utföra	dem	utan	ansträngning,	i	
motsats	till	att	öva	på	en	massa	saker	ytligt.	Werner	menar	vidare	att	det	vi	upplever	
som	”svårt”	att	utföra	på	våra	instrument	endast	är	ovant	och	inte	har	övats	nog	mycket	
för	att	kunna	spelas	med	lätthet.	Att	penetrera	en	låtform,	fras	eller	koncept	ordentligt	
och	lära	sig	det	grundligt	menar	Werner	bidrar	till	ens	ökade	nivå	mer	än	att	lära	sig	
många	saker	ytligt.	Vidare	diskuterar	Werner	att	när	någon	exempelvis	lär	sig	en	fras	
som	hen	vill	kunna	spela	i	alla	12	tonarter,	är	det	många	moment	som	övas	samtidigt.	
Exempelvis	övas	teknik	gällande	fingersättningar	i	olika	tonarter,	både	gällande	frasen	i	
sig	och	ackordläggningar.	Förutom	det	rent	motoriska	innebär	det	även	ett	utökande	av	
musikerns	improvisatoriska	vokabulär.	Werner	använder	många	metaforer	och	menar	
exempelvis	att	tekniskt	bemästrande	av	ett	instrument	är	viktigt	för	att	kunna	flyta	med	
musiken	och	inte	kraschlanda	på	grund	av	luckor	i	ens	kunnande,	oavsett	om	luckorna	
gäller	fingerfärdighet	eller	ovana	vid	vissa	tonarter.	Werner	menar	att	bemästrande	och	
frihet	i	en	musikers	spel	hindras	om	spelet	är	ansträngt	på	grund	av	bristande	förbere-
delse	och	teknik.		Vidare	hävdar	Werner	att	fingerrörligheten	hos	tränade	pianister	och	
icke-pianister	inte	skiljer	sig	nämnvärt.	Det	som	gör	att	en	tränad	pianist	kan	spela	
snabbare	är	snarare	att	osäkerheten	om	var	fingrarna	ska	landa	har	övats	bort.	En	större	
kunskap	om	instrumentet	har	byggts	upp.	En	annan	intressant	tanke	om	teknik	som	
Werner	lyfter	fram	är	att	det	inte	alltid	är	bra	att	öva	saker	i	för	långsamt	tempo,	då	det	
möjliggör	att	bristande	tekniska	lösningar	görs,	vilka	kanske	inte	är	lika	smidiga	när	
tempot	ökas.		
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Schenk	(2000)	ger	i	boken	Spelrum	sin	syn	på	övning	i	vad	han	kallar	för	”steg	i	snön”.	
Vad	han	åsyftar	är	att	allt	vi	gör,	oavsett	om	det	är	medvetet	eller	ej,	blir	vi	bättre	på	ju	
fler	gånger	vi	gör	det.	Han	menar	helt	enkelt	att	konsekvensen	av	övning	är	ganska	up-
penbar	och	att	vi	har	privilegiet	att	kunna	välja	de	färdigheter	vi	vill	förbättra.	Schenk	
menar	dock	att	baksidan	av	detta	är	att	om	vi	övar	och	utför	någonting	”fel”,	alltså	på	ett	
sätt	som	vi	inte	önskar	spela,	kommer	vi	även	automatisera	dessa	fel-spel.	Han	jämför	
det	med	att	det	blir	svårare	att	skotta	igen	en	stig	ju	mer	vi	har	trampat	upp	den.	Schenk	
resonerar	även	kring	att	fysiska	hinder	kan	bromsa	upp	eller	stoppa	en	musikers	ut-
veckling	och	att	detta	ofta	har	sin	grund	i	spänningar	orsakade	av	mentala	tillstånd	som	
avspeglar	sig	i	kroppen.	Han	hävdar	att	kroppens	mentala	och	emotionella	välbefin-
nande	vid	övning,	genom	exempelvis	självmotivation	och	förståelse,	motverkar	spän-
ningar.	Detta	till	skillnad	från	känslan	av	tvång	eller	stress	utifrån,	som	istället	banar	väg	
för	dessa	spänningar.	Schenk	menar	vidare	att	pauser	i	övandet	är	viktiga,	både	ur	en	
fysisk	och	psykisk	synpunkt	och	att	mental	förberedelse	och	koncentration	är	viktigt.		
Schenk	lyfter	även	fram	synen	på	övning	som	en	möjlighet	att	göra	oss	till	inlärningsex-
perter	i	och	med	att	vi	under	otaliga	övningspass,	förutom	att	förbättra	våra	musikkun-
skaper,	tränar	på	självaste	inlärningsprocessen.	
	
Fostås	(2002)	beskriver	i	sin	bok	Instrumentalundervisning	att	han	delar	upp	begreppet	
god	instrumentalteknik	i	tre	definitioner,	gällande	muskelarbete.	För	en	god	instrumen-
talteknik	ska	muskelarbetet,	enligt	Fostås,	vara	organiserat	på	så	sätt	att	det	tar	hänsyn	
till	musikalisk	insikt	och	framförande,	är	rationellt	ur	fysiologisk	synpunkt	samt	stöttar	
kinestetisk	och	taktil	förnimmelse.	Gällande	att	muskelarbetet	ska	ta	hänsyn	till	musika-
lisk	insikt	och	framförande	tar	Fostås	upp	som	exempel	att	en	rytmisk	figur	kan	vara	
svår	att	spela	med	ett	visst	rörelsemönster,	men	med	en	annan	teknik	går	det	att	spela	
mer	övertygande,	vilket	gynnar	musiken.	Att	muskelarbetet	ska	vara	rationellt	ur	fysio-
logisk	synpunkt	innebär,	enligt	Fostås,	bland	annat	att	musikern	inte	överdriver	exem-
pelvis	statiskt	muskelarbete.	Med	muskelarbete	som	stöttar	kinestetisk	och	taktil	för-
nimmelse	menar	Fostås	att	rörelsemönster	vi	övar	in	ger	oss	kinestetiska	föreställningar	
som	hamnar	i	vårt	kinestetiska	minne.	
	
En,	inom	pianokretsar,	historiskt	populär	bok	är	The	Virtuoso	Pianist	av	Hanon	(1900).	
Bokens	övningar	har	ett	specifikt	fokus,	bland	annat	på	att	stärka	handens	fem	fingrar	
lika	mycket.	I	förordet	skriver	Hanon	följande:	
	

If	all	five	fingers	of	the	hand	were	absolutely	equally	well	trained,	they	would	
be	ready	to	execute	anything	written	for	the	instrument,	and	the	only	question	
remaining	would	be	that	of	fingering,	which	could	be	readily	solved.	(Hanon,	
1900)	

	
Övningarna	i	The	Virtuoso	Pianist	har	ett	tydligt	mål	och	det	finns	en	progression	mellan	
övningarna	i	varje	kapitel.	Boken	innehåller	även	fingersättningar	för	rena	dur-	och	
moll-skalor	i	samtliga	12	tonarter.	
	
I	och	med	att	min	tredje	frågeställning	fokuserar	på	hur	det	tekniska	övandet	förändrar	
mig	som	improvisatör	på	instrumentet	har	även	Nolgårds	(2004)	bok	Jazzpiano	i	kom-
bination	med	Aebersolds	(1974)	bok	The	II-V-I	Progression	varit	intressanta	för	detta	
arbete.	Varken	Nolgårds	eller	Aebersolds	böcker	innehåller	material	som	presenteras	
som	just	teknikövningar,	men	jag	har	använt	materialet	för	att	utforma	egna	övningar.		
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Nolgårds	(2004)	Jazzpiano	är	en	bok	innehållandes	teoretiska	och	praktiska	exempel	på	
övningar	för	jazzpianister.	Ingenting	i	boken	presenteras	som	rena	teknikövningar	utan	
det	rör	sig	exempelvis	om	att	lära	sig	läsa	och	förstå	jazzharmonik	vid	pianot.	Nolgård	
presenterar	typiska	sammanträngda	ackordläggningar	att	använda	sig	av	när	man	ack-
ompanjerar	sig	själv	och	andra	i	jazzgrupp	samt	förslag	på	hur	dessa	kan	övas.	Aeber-
sold	(1974)	presenterar	i	sin	bok	The	II-V-I	Progression	olika	mönster	och	fraser	att	an-
vända	över	II-V-I-progressioner	och	öva	i	samtliga	tonarter.	Han	poängterar	att	varje	
musiker	som	använder	boken	ska	känna	sig	fri	att	ändra	på	både	tonerna	och	rytmerna	i	
övningarna.	Till	skillnad	från	Nolgårds	(2004)	bok	är	den	inte	bara	riktad	mot	pianister,	
utan	vänder	sig	till	alla	instrumentgrupper.	Således	innehåller	den	endast	enstämmiga	
övningar.	Den	har	inte	heller,	liksom	Nolgårds	(2004),	inget	rent	instrumentaltekniskt	
fokus,	utan	ett	mer	gehörs-	och	musikteoretiskt	sådant.	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Axelsson	(2015)	undersöker	i	en	studie	hur	fyra	yrkesverksamma	pianister	och	pianolärare	
har	nått	sin	nuvarande	instrumentaltekniska	kompetens.	Han	resonerar	kring	vad	pianotek-
nik	innebär	och	menar	att	det	inte	endast	är	begränsat	till	det	rent	fysiska,	utan	även	exem-
pelvis	gehörsutveckling	kopplat	till	notläsning	och	interpretation.		
	
En	kvalitativ	studie	som	undersöker	fyra	gitarrpedagogers	förhållningssätt	samt	strate-
gier	för	att	undervisa	i	gitarrteknik	på	gymnasiet,	gjordes	av	Wiberg	(2012).	Samtliga	
lärare	i	studien	arbetar	på	olika	estetiska	gymnasieskolor	runt	om	i	Sverige.	Wiberg	re-
sonerar	kring	att	det	inom	konstnärliga	ämnen,	såsom	musik,	är	vanskligt	att	prata	om	
absoluta	sanningar,	då	det	till	syvende	och	sist	handlar	om	vad	den	enskilde	musikern	
önskar	uttrycka.	Han	menar	därför	att	teknikövande	är	något	högst	personligt	som	skil-
jer	sig	mellan	olika	musiker.	I	sin	studie	kommer	Wiberg	fram	till	att	de	gitarrlärare	han	
intervjuar	möter	elever	med	många	olika	behov	och	förkunskaper	vilket	gör	att	de	som	
lärare	måste	ha	många	olika	strategier	och	tillvägagångssätt	för	att	förebilda	och	under-
visa	god	teknik	hos	sina	elever.	Studien	pekar	även	tydligt	mot	att	pedagogerna	lär	ut	
teknik	med	hänsyn	till	konstnärliga	aspekter	samt	med	olika	tillvägagångssätt	och	spel-
tekniska	lösningar	på	problem	av	samma	sort.	
	
Jørgensen	och	Hallam	(2012)	menar	att	övningsprocessen	påverkas	av	främst	två	vari-
abler:	kvalitét	och	kvantitet.	Författarna	menar	att	detta	område	är	vanskligt	att	forska	
kring,	då	det	är	svårt	att	uppnå	pålitlig	och	validerad	information	angående	hur	mycket	
övning	som	utförts	under	en	period.	Jørgensen	och	Hallam	har,	trots	detta,	sett	några	
tydliga	tendenser.	En	av	dessa	är	att	musiker	som	uppnår	en	virtuos	nivå	på	sitt	instru-
ment	ofta	har	börjat	spela	mycket	tidigt	i	livet.	I	sin	undersökning	observerade	även	Jør-
gensen	och	Hallam	att	högt	presterande	musiker,	i	sitt	övande	av	något	som	i	slutändan	
skall	spelas	i	ett	högt	tempo,	ofta	började	med	ett	lågt	bpm-värde	för	att	långsamt	öka	
detta	över	flera	övningstillfällen.		
	
I	antologin	Musical	Excellence	diskuterar	Jørgensen	(2004)	att	det	inte	alltid	är	fördel-
aktigt	att	öva	något	i	ett	långsammare	tempo	än	slutresultatet,	eftersom	studier	har	visat	
att	det	ur	en	teknisk	synpunkt	kan	skapa	fel	kopplingar	och	signaler	till	musklerna.	Han	
framhåller	dock	att	det	på	grund	av	andra	aspekter	är	nyttigt	att	jobba	med	ett	material	
vid	låga	metronomtal,	exempelvis	för	att	lära	känna	materialet	bättre.	Vidare	menar	Jør-
gensen	att	organisation	och	ett	aktivt	val	av	vad	som	ska	utföras	i	övningsrummet	är	av	
stor	vikt	för	övningens	kvalitet.	Chaffin	och	Lemieux	(2004)	diskuterar	i	samma	antologi	
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den	så	kallade	”tioårsstudien”,	som	pekar	mot	att	det	tar	tio	år	att	bemästra	ett	område,	
såsom	musik	eller	ett	musikinstrument.	De	poängterar	dock	att	kvantitet	av	övning	inte	
räcker	för	att	bli	expert.	Det	gäller	även	att	övningen	är	kvalitativ.	Chaffin	och	Lamieux	
nämner	som	ett	exempel	på	kvalitativ	övning	att	utövare	har	delmål	och	kan	lokalisera	
samt	koncentrera	sig	på	specifika	”problemområden”	i	sitt	spel,	för	att	kunna	åtgärda	
dessa.		Parry	(2004)	poängterar	vidare	vikten	av	pauser	i	övande.	Parry	menar	att	den	
mänskliga	kroppen	inte	är	designad	att	befinna	sig	i	samma	position	flera	timmar	i	följd	
och	heller	inte	skapad	för	förlängd	muskelspänning,	vilket	kan	leda	till	skador.	Några	
specifika	riktlinjer	för	hur	mycket	övning	per	dag	som	är	rimligt	kan	inte	ges,	då	indivi-
duella	faktorer	och	förutsättningar,	såväl	fysiska	som	koncentrationsmässiga,	spelar	in.		
Dock	tar	Parry	upp	gitarristen	John	Williams	som	ett	exempel.	Williams	övar	aldrig	mer	
än	20	minuter	åt	gången.	Det	tar	honom	4	timmar	att	hinna	med	2,5	timmars	kvalitativ	
övning.	Några	generella	riktlinjer	kring	hur	skador	kan	undvikas	finns	dock.	Exempel	på	
dessa	är	att	ha	en	god	hållning,	ett	positivt	emotionellt	tillstånd	och	attityd	samt	ett	rim-
ligt	perspektiv	på	övningskvantitet.	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	denna	studie	har	jag	valt	att	utgå	från	ett	designteoretiskt	perspektiv,	då	detta	möjlig-
gör	en	analys	av	mitt	lärande	utifrån	de	resurser	och	teckensystem	jag	använder	under	
övningsprocessen.	

2.3.1	Tecken	och	multimodalitet	
Kempe	och	West	(2010)	beskriver	designteorin	som	ett	teoretiskt	perspektiv	på	lärande	vil-
ket	möjliggör	en	analys	av	många	olika	sätt	att	kommunicera	på.	Designteorins	utgångs-
punkt	är	användandet	av	så	kallade	semiotiska	resurser	eller	teckensystem.	Dessa	kan	ses	
som	funktionella	redskap	som	används	i	kommunikation	mellan	människor.	Exempel	på	
dessa	kan	vara	språkets	grammatik.	I	musiksammanhang	kan	skalor,	taktarter	eller	andra	
schabloner	vara	exempel	på	detta.	Fokus	ligger	även	på	att	studera	hur	dessa	tecken	an-
vänds,	uppfattas	och	tolkas.	I	exempelvis	en	lärandesituation	kan	lärarens	ord,	kroppsspråk	
och	mimik	ses	som	olika	typer	av	tecken	(ibid).	I	en	övningssituation	kan	exempelvis	en	met-
ronom,	ett	notpapper	eller	ett	instrument	ses	som	redskap	och	bärare	av	olika	typer	av	kun-
skap	eller	mening	(Rostvall	&	Selander,	2008).	Noter,	text,	gester	och	andra	symboler	bety-
der	ingenting,	i	sig.	De	får	sin	innebörd	först	när	de	sätts	i	ett	större	socialt	sammanhang	och	
kan	tolkas	och	jämföras	i	relation	till	varandra	(Selander	&	Kress,	2010).	
	
Kempe	och	West	(2010)	beskriver	det	som	att	det	fenomen	vi	benämner	och	uppfattar	som	
”musik”	är	svårdefinierat.	Författarna	menar	dock	att	ett	sätt	att	se	på	musik	är	att	det	är	en	
väg	att	i	något	medium	gestalta	ljudande	sekvenser.	Musiken,	precis	som	språk	och	gester,	
menar	de,	kan	ses	som	en	länk	mellan	individen	och	kulturen	och	att	vi	utan	tecken	inte	kan	
få	kännedom	om	varandras	tankar	och	känslor.	Tecken	är	dock	aldrig	någon	direkt	avspeg-
ling	av	det	vi	upplever.	Kempe	och	West	menar	vidare	att	olika	teckensystem,	såsom	musik	
och	språk,	heller	inte	kan	ersätta	varandra	rakt	av.	Exempelvis	är	inte	termer	som	”sorgsen”	
eller	”glad”	exakta	och	kan	inte	fullt	ut	avspegla	en	musikupplevelse.		Inom	designteorin	ses	
därför	språk	och	musik	som	separata	teckensystem	och	som	bärare	av	olika	sorters	inform-
ation.		
	
Multimodalitet	är	ett	begrepp	som	används	för	att	beskriva	det	fenomen	som	innebär	att	
flera	teckensystem	och	resurser	används	parallellt.	Kempe	och	West	(2010)	menar	att	all	
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kommunikation	kan	ses	som	multimodal.	Exempelvis	finns	i	tryckt	text	flera	semiotiska	re-
surser	presenterade,	så	som	teckenstorlek,	layout,	typsnitt	samt	textens	innebörd	i	sig.		

2.3.2	Kunskapsrepresentation	och	transformation	
Enligt	Selander	(2008)	innebär	representation	en	gestaltning	av	hur	någon	förstår	ett	visst	
fenomen	i	världen.	Det	är	via	denna	gestaltning	människan	skapar	olika	teckensystem	(Rost-
vall	&	Selander,	2010).	Selander	(2008)	belyser	vidare	att	ur	detta	teoretiska	perspektiv	på	
lärande	ses	kunskap	som	förmågan	att	på	ett	meningsfullt	sätt	engagera	sig	i	en	social	do-
män.	På	ett	mer	konkret	sätt	definierar	Selander	kunskap	som	förmågan	att	använda	en	viss	
uppsättning	sociala	tecken	på	ett	meningsfullt	vis.	Lärande	ses	då	som	en	ökad	förmåga	att	
kunna	använda	en	viss	uppsättning	sociala	tecken	på	ett	meningsfullt	vis.		
	
Selander	och	Kress	(2010)	nämner	begreppet	tecken	på	lärande,	vilket	de	beskriver	som	det	
val	av	gestaltning	som	en	individ	använder	för	att	visa	hur	den	har	förstått	något	på	ett	nytt	
sätt.	Selander	och	Kress	beskriver	vidare	att	genom	denna	teckenskapande	aktivitet	sker	en	
så	kallad	transformation.	De	förklarar	transformationen	som	ett	sätt	att	bearbeta	och	omge-
stalta	information,	alltså	en	re-design	av	den	information	som	exempelvis	en	elev	har	fått	
gestaltad	för	sig	via	en	lärares	representation.	
	
Kempe	och	West	(2010)	beskriver	kunskapsrepresentationer	på	så	vis	att	exempelvis	en	
bild	endast	representerar	vissa	aspekter	av	ett	fenomen.	Syftet	med	en	representation	är	
att	ge	en	förenklad	överblick	över	ett	komplexare	system.	Ljud	som	inte	tillhör	det	ta-
lade	språket	ges	mening	i	det	sammanhang	där	de	oftast	förekommer	och	får	sin	bety-
delse	i	relation	och	överenstämmelse	med	de	traditioner	de	springer	ur.	Talspråket	kan	
beskrivas	som	ett	komplext	system	av	konventioner	med	högt	utvecklad	precision	i	
tolkning	och	uttryck.	Jämfört	med	detta	kan	musik	beskrivas	som	ett	mindre	precist	so-
cialt	bestämt	system	byggt	av	ljud	som	i	sitt	sammanhang	får	specifik	betydelse.	Kempe	
och	West	beskriver	vidare	hur	begreppet	representation	försöker	beskriva	och	förklara	
hur	vi	skapar	inre	modeller	eller	”scheman”	för	att	forma	nervsystemet	i	vissa	spår	i	re-
lation	till	de	olika	erfarenheter	vi	skapar	över	tid	.	Kempe	och	West	beskriver	olika	typer	
av	scheman,	bland	annat	kognitiva	och	motoriska.	När	musiker,	med	ett	mer	vardagligt	
språk,	talar	om	teknik	är	det	de	adekvata	kopplingar	mellan	motoriska	och	kognitiva	
scheman	som	krävs	för	att	på	respektive	instrument	kunna	musicera,	som	åsyftas.	Vi-
dare	beskriver	Kempe	och	West	scheman	som	automatiska	handlingsmönster	som	blivit	
integrerade	i	långtidsminnet.	Ett	exempel	på	detta,	som	författarna	nämner,	är	att	kunna	
spela	en	välbekant	ackordföljd	utan	att	i	detalj	kunna	redogöra	för	förloppets	delar,	då	
de	följer	på	varandra	i	en	sekvens.		
	
Kempe	och	West	(2010)	beskriver	improvisation	som	en	handling	som	förutsätter	att	
utövaren	har	automatiserat	flera	typer	av	scheman,	såsom	kognitiva	scheman	för	form	
och	periodicitet,	skalor	och	harmonik	samt	motoriska	scheman	på	det	specifika	instru-
mentet.	Utifrån	dessa	scheman	via	momentana	kognitiva	och	motoriska	processer	väljer	
musikern	hur	musikaliska	idéer	ska	omvandlas	till	musik	på	instrumentet.	Detta	i	sin	tur	
färgas	av	de	värdesystem	som	individen	har	utvecklat	i	kontext	till	mer	eller	mindre	lo-
kala	estetiker,	såsom	exempelvis	olika	genrer.		
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2.3.3	Didaktisk	design	
Ordet	design	i	detta	sammanhang	syftar	till	hur	lärare	konstruerar	och	lägger	upp	sin	egen	
undervisning.	Istället	för	att,	som	i	ordets	traditionella	mening,	beskriva	ett	formande	och	
skapande	av	nya	produkter,	beskriver	Rostvall	och	Selander	(2010)	hur	läraren	blir	en	de-
signer,	som	via	olika	teckensystem	och	medier	formar	och	skapar	undervisningssituationer	
så	att	de	passar	såväl	eleverna	som	läraren	i	fråga.	Författarna	poängterar	dock	att	sättet	att	
analysera	lika	väl	kan	appliceras	på	den	lärande	individens	eget	formande	av	förutsättningar	
för	sin	egen	utveckling.	En	självstuderande	elev	skulle	alltså	då	kunna	ses	som	sin	egen	lä-
rare,	som	designar	och	konstruerar	sin	egen	väg	mot	mer	kunnande	och	utveckling.	Selander	
och	Kress	(2010)	menar	att	denna	design	i	lärande	bland	annat	innefattar	ett	fokus	på	vad	
som	fångar	den	lärande	individens	uppmärksamhet	och	hur	olika	val	görs	i	relation	till	soci-
alt	sampel	och	givna	resurser.	Allt	detta	samspelar	i	hur	transformationsprocessen	formar	
en	ny	representation.	Kempe	och	West	(2010)	använder	begreppet	uppmärksamhetsfokus	
och	beskriver	detta	som	att	lärare	riktar	elevers	fokus	mot	antingen	motoriska,	kognitiva,	
expressiva	eller	sociala	aspekter	av	musicerandet.		
	
Didaktisk	design,	menar	Selander	(2008),	kan	vidare	ses	som	en	meningsskapande	social	
inramning.	Ur	en	designteoretisk	synvinkel	kan	inte	meningsskapande	frikopplas	från	soci-
ala	bedömningsprocesser.	Dessa	kan	gälla	exempelvis	vad	som	är	rimligt	eller	orimligt,	ef-
terbildande	eller	nyskapande,	bra	eller	dåligt	och	så	vidare.	
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	beskrivs	de	metoder	jag	har	använt	för	att	dokumentera	min	studie.	Jag	
presenterar	även	designen	av	själva	studien.	

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
I	detta	avsnitt	beskrivs	metoderna	videoobservation	och	loggboksskrivande	samt	mitt	
val	av	metoder.	

3.1.1	Videoobservation	
I	sin	bok	Det	värderande	ögat	radar	Bjørndal	(2005)	upp	ett	antal	fördelar	som	han	ser	
med	videoobservation.		En	av	dessa	fördelar	är	att	ett	videoklipp	i	teorin	kan	observeras	
ett	oändligt	antal	gånger.	Med	dagens	digitala	inspelningsverktyg	blir	detta	ännu	mer	
sant,	då	inspelningarna	inte	slits	när	de	används.	Till	skillnad	från	människans	minne	
påverkas	heller	inte	informationen	i	videoklippet	av	tidens	tand.	Videoobservation	möj-
liggör	även	att	kunna	se	en	situation	från	en	annan	vinkel	än	vad	som	annars	är	fysiskt	
möjligt.	Bjørndal	menar	vidare	att	”observationer	i	den	egna	praktiken”,	det	vill	säga	
observationer	som	görs	i	realtid	i	den	situation	man	befinner	sig	i,	har	sina	begränsning-
ar	i	vart	uppmärksamheten	kan	riktas.		Han	jämför	det	bland	annat	med	en	bilförare,	
som	måste	fokusera	på	det	viktigaste	och	blicka	framåt	för	att	kunna	hålla	bilen	på	
vägen	och	därför	inte	kan	registrera	alla	detaljer	runtomkring	bilen.	Videoinspelningen	
kan	däremot	bevara	många	av	dessa	detaljer,	som	i	stunden	inte	läggs	märke	till.			
	
Bjørndal	(2005)	nämner	dock	inte	enbart	positiva	aspekter	av	videoobservation.	Exem-
pelvis	påpekar	han	att	vare	sig	ljud-	eller	bildinspelningar	någonsin	kan	ge	en	helt	sann	
bild	av	verkligheten,	då	verkligheten	inte	låter	sig	kopieras	utan	endast	representeras.	
En	annan	begränsning	som	Bjørndal	nämner,	gällande	denna	dokumentationsmedod,	är	
att	kamerans	operatör,	via	exempelvis	sitt	val	av	kamerans	placering	och	inställningar,	
styr	och	påverkar	vilken	del	av	verkligheten	som	registreras.	Författaren	nämner	även	
att	vissa	tekniska	begränsningar	kan	göra	sig	påminda,	via	exempelvis	brus	eller	bak-
grundsljud	som	tar	överhand.		
	
Vidare	menar	Bjørndal	(2005)	att	frågan	om	huruvida	kamerans	närvaro	i	sig	påverkar	
den	inspelade	situationen,	är	en	viktig	aspekt	att	ha	i	åtanke.	Det	finns	en	risk	att	medve-
tenheten	hos	de	medverkande	om	att	de	blir	filmade	påverkar	hur	de	beter	sig	och	bi-
drar	till	att	uppförandet	blir	konstlat	och	onaturligt.	Bjørndal	nämner	dock	att	det	finns	
studier	av	inspelningar	som	visar	att	de	medverkande	vänjer	sig	vid	situationen	relativt	
snabbt	och	att	kameran	snart	betraktas	som	en	naturlig	del	av	sammanhanget	och	inte	
påverkar	den	observerade	situationen	nämnvärt.		

3.1.2	Loggbok	
Att	skriva	loggbok	är	en	annan	väg	för	att	dokumentera	information.	Bjørndal	(2005)	
menar	att	loggboksskrivande	möjliggör	ett	strukturerat	sätt	att	ordna	tankar	och	käns-
lor	för	att	vid	ett	senare	tillfälle	lättare	kunna	återgå	till	dessa	reflektioner	och	dra	slut-
satser	eller	utvärdera.		
	
Flera	olika	typer	av	loggböcker	existerar.	Bjørndal	(2005)	nämner	ostrukturerad	och	
strukturerad	loggbok	som	två	exempel.	Att	föra	en	ostrukturerad	loggbok	innebär	att	
den	enda	struktur	som	finns	är	att	datum	och	tidpunkt	för	varje	logg-inlägg	anges.		En-
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ligt	Bjørndal	är	fördelarna	med	en	ostrukturerad	loggbok	att	en	mer	öppen	återgivning	
av	tankar	och	reflektioner	möjliggörs,	till	skillnad	från	i	en	strukturerad	loggbok.	Nack-
delen	är	dock,	menar	Björndal,	att	mängden	text	riskerar	att	bli	större	än	i	en	strukture-
rad	loggbok.	Detta	kan	i	sin	tur	resultera	i	svårighet	att	navigera	sig	i	materialet	samt	att	
det	är	tidsödande.	En	strukturerad	loggbok	har	således	fördelen	att	den	är	enklare	att	i	
efterhand	följa	med	i	och	analysera.	Nackdelen	blir	å	andra	sidan	att	den	strukturerade	
loggboken	riskerar	att	utesluta	tankar	och	känslor	hos	en	själv	som	inte	tidigare	har	ta-
gits	i	beaktning	och	strukturerats	upp	i	exempelvis	en	tabell	

3.1.3	Val	av	metod	
Syftet	med	studien	är	att	studera	min	egen	läroprocess.	För	att	ta	till	vara	på	de	aspekter	
i	mitt	övande	som	jag	är	intresserad	av	valde	jag	att	använda	mig	av	videoobservation	i	
kombination	med	ett	strukturerat	loggboksskrivande.	Jag	valde	dessa	två	metoder	då	jag	
anser	att	de	kompletterar	varandra	väl.	Videoobservationen	bevarar	ljud	och	bild	och	
loggboken	kompletterar	genom	att	låta	andra	parametrar	framträda,	såsom	skildringar	
av	mina	upplevelser,	funderingar,	känslor	och	så	vidare.	Anledningen	till	att	jag	valde	en	
strukturerad	loggbok	över	en	ostrukturerad	dito	var	för	att	underlätta	transkriberings-
arbetet.	Tilläggas	bör	också	att	jag	valde	att	även	i	videoklippen	föra	en	slags	loggbok,	
genom	att	högt	säga	saker	jag	kom	fram	till	eller	tänkte	på	under	min	övning.	Detta	in-
nebär	att	jag	till	viss	del	även	använde	mig	av	en	ostrukturerad	logg.	

3.2	Design	av	studien		
I	detta	avsnitt	beskrivs	mitt	val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt,	val	av	dokumente-
rade	situationer,	genomförandet,	bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	samt	
etiska	överväganden	och	överväganden	om	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet.		

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Det	projekt	jag	har	valt	att	utforska	är	mitt	speltekniska	övande	på	mitt	bifacksinstru-
ment	piano.	I	och	med	att	jag	studerar	piano	med	inriktning	mot	improvisation	vill	jag	
även	undersöka	om,	och	hur,	detta	speltekniska	övningsfokus	utvecklar	mitt	improvise-
rande	på	piano.	Det	finns	såklart	massvis	av	övningar	jag	skulle	kunna	ha	gjort	i	detta	
syfte,	men	för	att	få	en	konkret	process	att	observera	valde	jag	att	i	studien	endast	hålla	
mig	till	två.	Något	att	ha	i	åtanke	är	dock	att	jag	parallellt	med	arbetet	hade	mina	vanliga	
piano-	och	ensemblelektioner	och	övade	inför	andra	mål	än	denna	studie.	I	början	av	
studien	filmade	jag	även	när	jag	improviserade	över	jazz-standarden	How	High	The	
Moon,	vilken	jag	sedan	lät	bli	att	spela	eller	öva	på	under	studiens	gång.		Först	i	slutet	av	
perioden	gjorde	jag	en	ny	videoinspelning	där	jag	improviserar	över	samma	låt.	Detta	
gjordes	för	att	kunna	få	svar	på	min	fråga	om	veckorna	med	teknikövningar	har	utveck-
lat	mitt	sätt	att	improvisera	på	piano.	Jag	valde	medvetet	en	jazzstandard2	som	nästan	
helt	och	hållet	är	uppbyggd	av	II-V-I-progressioner,	eftersom	den	ena	övningen	kretsar	
kring	just	denna	progression.	
	
Övning	1:	II-V-I	i	alla	tonarter	
Med	inspiration	från	Nolgårds	(2004)	Jazzpiano	och	Aebersolds	(1974)	The	II-V-I	Pro-
gression	utformade	jag	den	övning	som	jag	i	arbetet	valt	att	kalla	för	II-V-I	i	alla	tonarter.	
Med	hjälp	av	mobil-applikationen	iRealb	programmerade	jag	en	ackordbakgrund	att	öva	

																																																								
2	Jazzstandard	eller	standard-låt	är	en	benämning	på	låtar	som	traditionellt	ingår	i	repertoaren	
hos	jazzmusiker	och	finns	inspelade	och	framförda	av	många	musiker.	
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till.	Jag	programmerade	II-V-I-progressioner	i	kvintcirkelns	samtliga	tonarter.	Jag	pro-
grammerade	så	att	endast	bas	och	trummor	fanns	med	i	ljudbilden.	Till	detta	spelade	jag	
i	vänsterhanden	ackordläggningar	innehållande	ters,	kvint,	septima	och	nona3,	enligt	de	
läggningar	som	Nolgård	(2004)	kallar	för	praktiska	sammanträngda	ackord.	Såhär	ser	en	
II-V-I-progression	enligt	det	systemet	ut	i	tonarterna	C-dur	och	Bb-dur:	
	

	
Figur	1.	Illustration	av	en	II-V-I-progression	i	tonarterna	C	och	Bb-dur	(Nolgård,	2004,	s.	24)	

	
Nolgård	(2004)	föreslår	att	utövaren	i	kombination	med	denna	vänsterhandsövning	ge-
nom	kvintcirkeln	passar	på	att	göra	en	högerhandsövning.	Jag	valde	att	i	högerhanden	
spela	olika	övningar	ur	Aebersolds	(1974)	bok	The	II-V-I	Progression,	exempelvis	föl-
jande	fras:	
	

	
Figur	2.	Illustration	av	II-V-I-fras	(Aebersold,	1974,	s.	38).		
	
Kombinationen	av	vänster-	och	högerhandsövningarna	syftade	till	att,	förutom	det	rent	
tekniska	momentet	att	kunna	hitta	och	spela	dessa	ackordläggningar	i	samtliga	tonarter,		
att	utveckla	den	koordinationsmässiga	vanan	att	kunna	spela	solofraser	i	höger	hand	
samtidigt.	Valet	av	dessa	övningar	grundar	sig	i	det	tekniska	hinder	jag	upplever	gäl-
lande	att	ackompanjera	mig	samtidigt	som	jag	improviserar.	Även	att	kunna	spela	fra-
serna	i	samtliga	tonarter,	vilket	kräver	olika	fingersättningar,	är	en	teknisk	aspekt.	
Denna	övning	varierades	med	att	jag	exempelvis	spelade	ackordet	på	olika	slag	i	takten	–	
inte	enbart	taktens	”etta”,	det	vill	säga	första	slaget	i	takten	–	och	att	jag	varierade	tem-
pot	med	metronom.	
	
Övning	2:	Stärka	alla	fem	fingrar	
Den	andra	typen	av	övningar	som	jag	konsekvent	använde	mig	av	i	studien	var	övningar	
ur	Hanons	(1900)	The	Virtuoso	Pianist	som	syftar	till	att	stärka	handens	fem	fingrar	lika	
mycket.	De	fingrar	som	får	mest	fokus	i	övningarna	är	ring-	och	lillfingret,	då	Hanon	me-
nar	att	det	är	de	fingrar	som	är	svagast.	Övningarna	varierades	rytmiskt	och	i	tempo.	
När	jag	kände	att	jag	behärskade	en	övning	gick	jag	vidare	till	nästa,	men	återkom	till	
alla	tidigare	spelade	övningar	under	varje	pass.	Detta	rekommenderas	i	boken.	Bokens	
första	övning,	som	alltså	återkommit	varje	övningspass,	ser	ut	såhär:	
	

																																																								
3	Ters,	kvint,	septima	och	nona	=	Tredje,	femte,	sjunde	respektive	nionde	stegen	i	en	skala.	I	ack-
ordsymboler	är	det	steget	i	förhållande	till	ackordets	grundton	som	avses.	
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Figur	3.	Illustration	av	övning	nr.	2	(Hanon,	1900,	s.	3).	
	
Siffrorna	under	och	över	notbilden	representerar	fingersättningarna	som	krävs	för	att	
övningen	ska	vara	optimal.	Alla	övningar	är	byggda	på	att,	som	i	exemplet	ovan,	en	se-
kvens	spelas	från	alla	skalsteg.			

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Jag	valde	att	under	en	period	av	10	veckor,	5	gånger	i	veckan,	öva	ovanstående	övningar.	
Jag	satte	ingen	specifik	tidsgräns	per	tillfälle	men	övningspassen	blev	aldrig	kortare	än	
15	minuter	eller	längre	än	40.	Jag	filmade	i	stort	sett	varje	tillfälle	för	att	vänja	mig	vid	
att	öva	framför	kamera.	Detta	var	för	att	filmningen	i	sig	skulle	påverka	materialet	så	lite	
som	möjligt.	Björndal	(2005)	menar	nämligen	att	kamerans	närvaro	riskerar	att	göra	
filmmaterialet	konstlat	och	onaturligt.		
	
För	att	få	svar	på	min	tredje	frågeställning:	Vilka	förändringar	kan	synliggöras	hos	mig	
som	improvisatör	på	instrumentet	under	denna	övningsprocess?		valde	jag	även	att	filma	
två	tillfällen	där	jag	improviserar	över	How	High	The	Moon.	Jag	filmade	ett	klipp	i	början	
av	processen	och	ett	i	slutet	av	den.			

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Videoobservationerna	genomfördes	med	hjälp	av	webbkameran	på	min	Dell	Laptop	
hemma	i	mitt	vardagsrum	där	jag	har	ett	Yamaha	digitalpiano	ståendes.	I	vissa	av	fil-
merna	visas	min	överkropp	framifrån	och	i	vissa	snett	från	sidan.	Det	jag	uppfattade	
som	viktigt	att	få	med	i	filmerna	var	min	överkropp,	armar,	händer	och	pianots	tangen-
ter.	Allt	detta	syns	i	varje	klipp.	Tidsavgränsningen	i	klippen	syftar	till	att	inte	generera	
orimligt	material	att	i	efterhand	transkribera.	Avgränsningen	berodde	även	på	att	till-
fällena	skulle	vara	rimliga	att	hinna	med,	med	tanke	på	att	jag	utanför	studien	fortsatte	
öva	på	piano	i	andra	sammanhang.	I	videoklippen	finns	även	den	videologg,	som	jag	tidi-
gare	nämnt,	i	form	av	att	jag	i	vissa	klipp	sammanfattar	mina	tankar	i	slutet	av	filmen	
medan	jag	i	andra	klipp	säger	det	jag	tänker	på	under	övningens	gång.	
	
Loggboksdokumentationen	genomfördes	via	dator	i	ett	Word-dokument	där	jag	hade	
två	kategorier.	Den	ena	var	sammanfattning,	där	jag	skrev	lite	mer	fritt	om	exempelvis	
vilken	av	övningarna	jag	gjorde	samt	tankar	och	känslor.	Den	andra	kategorin	döpte	jag	
till	resurser/tecken/design	där	jag	skrev	ner	sådant	jag	kände	kunde	vara	användbar	in-
formation	i	studien	ur	ett	designteoretiskt	perspektiv.	Ett	utdrag	ur	loggboken	kan	se	ut	
exempelvis	såhär:	
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Spelade	övningarna	igen,	denna	gång	som	16-delar	i	60-70	BPM.	Testade	även	
att	spela	som	trioler.	Även	detta	pass	separerade	jag	händerna	först	för	att	se	
till	att	jag	kunde	spela	med	båda.	Behövde	stanna	upp	och	börja	om	färre	
gånger.	Använde	inte	noterna	alls	idag,	mindes	övningen	i	huvudet.	Övade	den	
även	nedåtgående,	mycket	långsammare.	Fick	separera	och	fokusera	väldigt	
mycket	på	vänsterhanden.	Stannade	upp	med	den	och	kollade	vart	i	övningen	
som	det	oftast	gick	fel.	Zoomade	in	och	loopade	bara	det	stället	och	över-
gångar	till	och	från	det	ett	tag.		
Resurser/tecken/design:	Metronom,	piano,	fingrar,	blick,	hörsel,	stampande	
med	fot,	El-Piano	hemma.	Designade	även	mitt	lärande	genom	att	zooma	in	
och	loopa	ställen	som	jag	upplevde	var	krångliga	eller	blev	ett	problem	när	jag	
spelade.	(Utdrag	ur	loggbok	1/9	2016)	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Jag	valde,	inför	bearbetningen,	ut	tre	filmklipp	att	transkribera	och	analysera.		Dessa	
klipp	är	mellan	15	och	25	minuter	långa	och	visar	mig	själv	då	jag	utför	mitt	eget	ihop-
satta	övningsprogram.	Bearbetningen	av	det	insamlade	video-	och	loggboksmaterialet	
gick	till	på	det	vis	att	jag	inför	transkriberingen	av	videofilmerna	skapade	en	tabell	som	
hade	följande	kolumner:	
	

	
Figur	4.	Illustration	av	kolumner	från	transkriptionsdokumentet.	
	
Sedan	iakttog	jag	filmklippen	och	fyllde	i	tabellen	med,	för	studien,	relevanta	händelser.	I	
och	med	att	jag	har	valt	designteori	som	utgångspunkt	och	vill	undersöka	vilka	resurser	
jag	använder	när	jag	övar	piano	samt	hur	jag	använder	dem	var	allt	som	rörde	kommu-
nikation,	resurser	och	tecken	av	intresse.	Jag	började	efter	en	stunds	transkriberande	
ana	vissa	mönster	som	mer	framträdande	och	frekventa	än	andra.	Dessa	ligger	till	grund	
för	de	teman	jag	har	valt	att	dela	upp	resultatkapitlet	i.	Till	en	början	gjordes	transkribe-
ringarna	endast	översiktligt	och	jag	pausade	kontinuerligt	för	att	kunna	anteckna	vad	
som	skedde.	Därefter	tittade	jag	igenom	filmerna	i	sin	helhet	och	gick	parallellt	igenom	
mina	anteckningar	för	att	kunna	fylla	i	eventuella	luckor.	I	kolumnen	”Ev.	Loggbok”	var	
tanken	att	videologgen	skulle	transkriberas,	men	då	denna	i	de	senare	klippen	hade	
övergått	i	att	jag	mer	eller	mindre	istället	pratade	och	reflekterade	under	övningens	
gång	valde	jag	att	anteckna	detta	som	en	kroppslig	resurs	(rösten)	istället.	

Gällande	transkriberingen	och	analysen	av	filmklippen	där	jag	improviserar	iakttog	jag	
klippen	och	skrev	parallellt,	i	realtid.	Jag	använde	mig	då	inte	utav	ovan	nämnda	tabell,	
utan	skrev	fritt	ner	det	jag	kunde	observera	som	kunde	kopplas	till	det	designteoretiska	
perspektivet.	Exempelvis	tolkade	jag	tonhöjder,	rytmer,	takter,	pauser	och	dylikt	som	
olika	teckensystem	och	jämförde	i	efterhand	exempelvis	hur	långa	fraserna	i	de	olika	
klippen	var,	hur	ofta	jag	använde	mig	av	mindre	notvärden,	såsom	sextondelar	jämfört	
med	åttondelar	eller	fjärdedelar	och	hur	ofta	jag	tog	pauser	och	så	vidare.	

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Det	är	enligt	Johansson	och	Svedner	(2010)	viktigt	att	de	observationer	som	görs	är	be-
skrivande	och	detaljrika	och	så	fria	som	möjligt	från	värderingar	och	tyckanden	i	den	
mån	det	är	möjligt.	Objektiviteten	är	en	faktor	som	i	denna	studie	försvåras	något	då	den	
studie	jag	har	utfört	är	en	självobservation	och	i	och	med	det	innehar	jag	både	rollen	
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som	forskare	och	studieobjekt.		Jag	har	gjort	mitt	yttersta	för	att	i	analysen	iaktta	utan	
att	lägga	in	mina	egna	värderingar	och	att	utan	subjektiv	inblandning	ge	en	så	korrekt	
bild	som	möjligt	av	vad	som	sker	i	materialet.	
	
Patel	och	Davidson	(1991)	menar	att	tillförlitligheten	påverkas	av	slumpinflytanden	av	
olika	slag	och	att	reliabiliteten	därför	handlar	om	hur	väl	informationen	har	motstått	
dessa	inflytanden.	När	det	gäller	observationer	är	det	enligt	Patel	och	Davidson	helt	upp	
till	observatörens	förmåga.	De	menar	att	för	att	erhålla	god	reliabilitet	krävs	en	van	ob-
servatör.	I	denna	studie	är	observatören	jag	själv,	som	inte	är	någon	tränad	observatör,	
vilket	alltså	är	en	nackdel	för	studiens	tillförlitlighet.	Å	andra	sidan	menar	Patel	och	Da-
vidson	att	lagrande	av	verkligheten,	där	observationen	kan	göras	i	efterhand	och	
materialet	kan	repriseras	ett	oändligt	antal	gånger,	är	en	bra	förutsättning	för	god	relia-
bilitet.	I	min	studie	lagrade	jag	övningspassen	via	videofilm	och	observerade	i	efterhand,	
vilket	alltså	talar	för	studiens	reliabilitet.	Patel	och	Davidson	menar	vidare	att	en	bra	
struktur	på	observationerna	gör	att	vi	kan	räkna	med	förhållandevis	god	reliabilitet.	Jag	
transkriberade	med	hjälp	av	en	strukturerad	tabell,	vilket	alltså	skulle	kunna	ses	som	en	
god	förutsättning	för	reliabilitet.		
	
Gällande	etiska	överväganden	så	är	en	självobservation	fördelaktig	på	det	vis	att	jag	inte	
behöver	oroa	mig	för	innehållets	eventuella	känslighet.	Jag	kan	inte	föreställa	mig	några	
situationer	där	någon	annan	än	jag	själv	skulle	kunna	bli	på	något	sätt	negativt	drabbad	
eller	exploaterad	med	hjälp	av	information	som	kommer	fram	i	denna	undersökning.		
Jag	har	därför	inte	behövt	överväga	något	gällande	anonymitet	för	studieobjekt	eller	
liknande.	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	jag	har	utfört	gällande	min	läropro-
cess.	I	4.1	presenterar	jag	hur	jag	i	min	studie	designar	olika	vägar	för	att	utveckla	mitt	
instrumentaltekniska	kunnande.	Avsnittet	består	av	två	övergripande	teman.	Design	av	
mitt	instrumentaltekniska	lärande	och	Teckenskapande	resurser.		

4.1	Design	av	mitt	instrumentaltekniska	lärande	
I	min	analys	av	materialet	framkommer	att	jag	i	stort	har	använt	liknande	tillvägagångs-
sätt	i	mitt	övande	studien	igenom.	Det	framgår	även	att	ramfaktorer,	så	som	plats,	in-
strument	och	digitala	resurser,	har	varit	de	samma	genom	processen.	Jag	anser	därför	
att	designen	i	sig	utmärker	sig	som	en	resurs	för	lärande.	Det	framgår	i	resultatet	att	
exempelvis	digital	metronom	och	mobilapplikationer	användes	frekvent	studien	ige-
nom.	Jag	spelade	upp	dessa	ljud	genom	en	högtalare	som	jag	har	stående	vid	mitt	piano	
hemma,	där	jag	även	uppehöll	mig	under	alla	filmade	övningspass.	Således	var	mitt	val	
av	övningsplats	en	underlättande	ramfaktor	som	gjorde	så	att	jag	inte	behövde	förflytta	
några	tekniska	apparater	till	andra	platser	inför	övningspassen.	Jag	använde	även	min	
laptop	för	att	filma	övningstillfällena,	vilket	hade	varit	ännu	en	apparat	som	jag	hade	
behövt	förflytta	och	planera	runt	vid	övning	på	annat	ställe.	Detta	gjorde	även	att	jag	
kunde	fokusera	på	övningsprogrammet	med	en	gång,	istället	för	att	behöva	rikta	mitt	
uppmärksamhetsfokus	mot	att	ställa	upp	och	ordna	med	dessa	apparater	vid	varje	till-
fälle.	Nu	hade	jag	oftast	dessa	stående	på	lämpligt	ställe	redan	innan	övning.	Innan	jag	
påbörjade	min	övningsprocess	satte	jag	även	upp	ett	antal	ramfaktorer.	Exempel	på	
dessa	är	att	jag	satte	en	tidsgräns	på	tio	veckor	och	att	min	övning	skulle	rikta	sig	mot	
att	bli	mer	speltekniskt	kunnig	på	instrumentet.	Även	designen	av	dessa	ramfaktorer	
kan	ses	som	en	resurs	för	lärande.		

4.2	Teckenskapande	resurser	
Utifrån	mina	videotranskriptioner	och	min	loggbok	har	vissa	teckenskapande	resurser	
för	lärande	visat	sig	vara	extra	framträdande.	Dessa	presenterar	jag	i	följande	teman:	
Kroppsliga	resurser,	Digitala	och	materiella	resurser,	Rösten	som	resurs	samt	Mängdträ-
ning,	paus	och	upprepning	som	resurs.	

4.2.1	Kroppsliga	resurser	
En	kroppslig	resurs	som	utkristalliserade	sig	som	tydligt	genomgående	när	jag	transkri-
berade	videofilmerna	var	att	separera	händerna	och	fokusera	på	en	hand	i	taget	för	att	
öva	på	svårigheter	jag	stötte	på	i	varje	hand,	innan	de	kombineras.	Detta	gäller	framför-
allt	i	början	av	processen	då	övningarna	i	sig	var	nya	för	mig.	Exempelvis	i	Hanon-
övningarna	användes	mycket	övningstid	till	att	separera	händerna,	då	samma	melodiska	
sekvens	genererar	olika	fingersättningar	i	respektive	hand.	Det	var	även	väldigt	tydligt	i	
II-V-I-övningen,	där	jag	ägnade	en	stor	del	av	övningstillfällena	i	början	av	perioden	åt	
att	endast	öva	ackordläggningarna	i	samtliga	tonarter.	Detta	skedde	ofta	efter	att	jag	
gjort	övningen	och	gång	på	gång	spelat	fel	i	vänsterhanden	i	någon	specifik	tonart.		
	
Längre	fram	i	studien	blev	denna	separation	av	händerna	aktuell	när	jag	exempelvis	
valde	en	ny	II-V-I-fras	att	spela	i	högerhanden	och	var	tvungen	att	bena	ut	den	i	samtliga	
tonarter	innan	jag	kombinerade	händerna.	Även	i	detta	stadie	av	studien	spelade	jag	då	
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och	då	fel	i	vänsterhanden	när	jag	koncentrerade	mig	på	högerhanden,	vilket	framgår	
exempelvis	i	detta	transkriberingsutdrag:	
	

	

	
Figur	5.	Utdrag	u	
Figur	5.	Utdrag	ur	transkriptionsdokumentet.	
	
Andra	kroppsliga	resurser	som	visade	sig	i	min	transkription	och	analys	var	att	jag	ofta	
blundade	på	ett	meditativt	vis,	som	för	att	koncentrera	mig	och	eventuellt	för	att	koppla	bort	
ett	extra	sinne	–	synen.	Detta	skedde	ofta	i	direkt	anslutning	till	att	jag	antingen	övade	ex-
empelvis	en	ny	II-V-I-fras	eller	när	jag	gång	på	gång	upprepar	ett	moment	som	jag	flera	
gånger	innan	spelat	fel.	Det	var	även	vanligt	förekommande	i	de	tillfällen	då	jag	utmanade	
mig	själv	gällande	exempelvis	tempo.	I	min	analys	av	materialet	uppfattade	jag	det	som	om	
jag	använde	denna	resurs	för	att	kunna	koppla	bort	ett	sinne	(synen)	för	att	kunna	fokusera	
mer	på	att	spela	övningen.		
	
	Även	motsatsen,	att	koncentrerat	följa	handen	och	tangenterna	med	blicken,	visade	sig	vara	
en	resurs	som	jag	flitigt	använde.	I	de	fallen	kan	det	tolkas	som	att	jag	fick	ett	visuellt	hjälp-
medel	för	att	försäkra	mig	om	att	jag	trycker	ner	rätt	tangenter.	Blundandet	som	resurs	vi-
sade	sig	alltså	vara	frekvent	förekommande	när	jag	utmanade	mig	själv	i	att	öka	tempot	på	
en	övning	jag	redan	var	bekant	med	i	fingrarna,	medan	blicken	som	resurs	snarare	användes	
för	att	hjälpa	mig	korrigera	felspel	eller	under	inlärningen	av	ett	nytt	mönster.	Detta	var	
dock	inte	alltid	fallet	och	i	följande	transkriptionsutdrag	är	båda	resurserna	tydliga	vid	ett	
tillfälle	då	jag	utmanade	mig	själv	tempomässigt:	
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Figur	6.	Utdrag	ur	transkriptionsdokumentet.	
	
En	annan	kroppslig	resurs	som	utkristalliserade	sig	i	min	analys	var	att	använda	kroppen	för	
att	befästa	tempo	och	puls.	Detta	kunde	te	sig	som	att	gunga	med	överkroppen	och	huvudet	
eller	stampa	med	fötterna.	I	och	med	den	vinkel	jag	hade	på	kameran	kunde	jag	inte	se	
stampandet	med	fötterna,	jag	kunde	däremot	höra	stampande	ljud	i	puls	med	musiken,	vil-
ket	jag	tolkade	som	fotstamp.	Jag	fick	även	stöd	för	denna	tolkning	i	loggboksanteckningar	
där	jag	nämnde	stampande	i	puls	som	en	använd	resurs.		

4.2.2	Digitala	och	materiella	resurser	
En	annan	sorts	resurser	som	i	filmklippen	framträder	som	prominent	i	mitt	övande	är	
de	digitala.	Det	framgår	i	mina	transkriptioner	att	både	digital	metronom	och	ackord-
bakgrund	användes	en	stor	del	av	mina	övningspass.		
	
En	metronom	är	ett	verktyg	som	möjliggör	ett	övande	gentemot	ett	tempo	som	inte	
sjunker	eller	stiger.	Detta	skiljer	sig	alltså	från	att	spela	med	levande	musiker	där	en	na-
turlig	puls	är	gällande	som	kan	variera	beroende	på	musikernas	erfarenhet	samt	musi-
ken	i	fråga.	Metronomen	kan	sägas	användas	som	en	förövning	för	att	kunna	hålla	en	
stadig	puls.	Detta	möjliggör	en	övning	med	jämt	rytmiskt	flöde	där	underdelningar	och	
rytmer	inte	kan	”slarvas	bort”	på	grund	av	ett	ostadigt	tempo.	Jag	använde	denna	resurs	
för	att	kunna	rikta	mitt	uppmärksamhetsfokus	åt	andra	aspekter	av	de	övningar	jag	ge-
nomförde.	Jag	lämnade	alltså	till	viss	del	över	ansvaret	för	att	hålla	en	stadig	puls	till	en	
digital	resurs.	Denna	hjälpte	mig	att	kunna	fokusera	på	andra	aspekter	av	övningarna.		
Jag	använde	mig	i	min	övning	av	en	metronomapplikation	som	heter	TimeGuru.	En	så-
dan	digital	metronom	har	fördelen	att	den	snabbt	kan	ställas	in	på	önskat	tempo,	till	
skillnad	från	en	analog	dito	som	kräver	lite	mer	kunnande	för	att	manövrera.	
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Figur	7.	Skärmavbild	av	den	metronom	jag	använde	mig	av	i	min	övning.	
	
Den	andra	digitala	resurs	som	visat	sig	vara	flitigt	använd	i	filmklippen	är	en	förpro-
grammerad	ackordbakgrund.	Detta	möjliggjordes	av	mobilapplikationen	iRealb,	vilket	är	
ett	program	där	en	musiker	kan	skriva	in	önskad	ackordföljd,	taktart,	tempo	samt	genre-
mässig	stil	på	ackompanjemanget.	Det	finns	även	flera	förprogrammerade	jazzstandards	
och	vanligt	förekommande	harmoniska	förlopp.	Denna	digitala	resurs	använde	jag	för	
att	få	ett	komp	bestående	av	trummor	och	bas	till	II-V-I-övningarna,	vilket	jag	beskriver	i	
metoddelen	av	arbetet.	Detta	tillät	mig	att	lämna	över	både	fokuset	på	en	stadig	puls,	
precis	som	i	fallet	med	metronomen,	men	även	det	harmoniska	fokuset	gällande	ackor-
dens	bastoner.	Jag	kunde	fokusera	på	att	spela	grundtonslösa	ackordläggningar	i	väns-
terhanden	och	spela	högerhandsövningarna	samtidigt,	utan	att	förlora	helhetsbilden	av	
harmoniken.	Bilden	nedan	visar	hur	en	programmerad	ackordföljd	i	programmet	kan	se	
ut.		
	

	
Figur	8.	Skärmavbild	från	programmet	iRealb.	
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Det	som	är	gemensamt	för	de	digitala	resurser	jag	använder	mig	av	är	att	de	underlättar	
för	mig	som	utövare.	De	fungerar	som	ett	sätt	för	mig	som	utövare	att	kunna	släppa	ifrån	
mig	vissa	aspekter	av	musiken	som	annars	skulle	kunna	ta	fokus	från	övningen	i	sig.	Via	
metronomen	får	jag	en	exakt	puls	att	förhålla	mig	till,	opåverkad	av	den	mänskliga	fak-
torn	och	ackordbakgrunden	ger	mig	både	harmonik,	puls	och	period.	Exempelvis	möj-
liggjorde	ackordbakgrunden	att	jag	kunde	lägga	de	typiska	sammanträngda,	grundtons-
lösa	vänsterhandsläggningarna	och	ändå	få	en	helhetsbild	av	harmoniken.	Denna	resurs	
använde	jag	i	både	II-V-I-övningarna	och	i	improvisationsfilmerna.		
	
Den	materiella	resursen	noter	var	något	som	jag	endast	använde	mig	av	då	och	då	med	
jämna	mellanrum,	exempelvis	då	jag	skulle	lära	mig	en	ny	II-V-I-fras	eller	då	jag	gick	vidare	
till	en	ny	Hanon-övning.	I	de	filmklipp	jag	har	transkriberat	används	inga	noter	och	det	
framgår	i	loggboken	att	jag	memorerade	övningarna	för	att	slippa	att	även	koncentrera	mig	
på	att	läsa	noter	under	övningspassen.	Övriga	materiella	resurser	som	användes	under	min	
övningsprocess	var	det	piano	som	jag	övade	på,	vilket	är	en	viktig	förutsättning	för	att	kunna	
öva	pianospel.	Det	piano	jag	använde	var	ett	digitalpiano	som	står	placerat	i	min	lägenhet.	En	
fördel	med	att	det	är	digitalt	är	att	jag	kunde	välja	att	sätta	ett	volym-mässigt	”tak”,	för	att	
exempelvis,	dynamikmässigt,	matcha	den	ackordbakgrund	jag	övade	till	eller	för	att	inte	
störa	grannar,	utan	att	behöva	anpassa	hur	starkt	jag	faktiskt	spelade.	

4.2.3	Rösten	som	resurs	
En	kroppslig	resurs	som	jag	har	valt	att	ha	som	ett	eget	tema	är	rösten	som	resurs.	Jag	upp-
täckte	genomgående	i	mina	analyser	att	jag	i	min	övning	använde	talet	i	främst	två	samman-
hang.	Det	ena	var	för	att	guida	mig	själv	eller	försäkra	mig	själv	om	var	i	exempelvis	kvint-
cirkeln	jag	befann	mig	i	II-V-I-övningarna.	Jag	gjorde	detta	för	att	inte	tappa	bort	mig.	Det	
kunde	exempelvis	te	sig	så	att	jag	gång	på	gång	tappat	bort	mig	eller	spelat	fel	inför	tonarten	
Gb-dur.	När	jag	då	gjorde	övningen	på	nytt	berättade	jag	för	mig	själv	redan	när	jag	landat	i	
föregående	tonart	vilken	tonart	jag	var	på	väg	till.	Jag	tolkar	detta	som	ett	försök	att	mentalt	
förbereda	mig	för	vilka	ackordläggningar	jag	ska	flytta	handen	till.	Detta	kommenterar	jag	
även	i	loggboken.	Resursen	syns	exempelvis	väldigt	tydligt	i	transkriptionen	nedan:	

 
Figur 9. Utdrag ur transkriptionsdokumentet.	
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Det	andra	sättet	som	jag	frekvent	använde	rösten	i	min	övning	var	för	att	reflektera	över	öv-
ningarna	och	hur	det	gick.		Exempelvis	formulerade	jag	för	mig	själv	vad	som	gått	fel	i	en	
övning	och	vad	jag	ska	tänka	på	eller	om	jag	ska	punktöva	något.	Som	jag	nämnt	tidigare	
valde	jag	att	medvetet	föra	en	videologg	i	form	av	att	jag	sammanfattade	övningspasset	i	slu-
tet	av	varje	klipp.	Jag	iakttog	i	min	transkribering	av	filmerna	att	detta	mer	och	mer	antog	
formen	av	att	jag	istället	kommenterade	vad	som	hände,	vad	jag	kände	och	upplevde	och	
liknande,	i	realtid,	i	direkt	anslutning	till	att	någonting	skedde.	

4.2.4	Mängdträning,	upprepning	och	paus	som	resurs	
I	och	med	att	jag,	redan	innan	studien	började,	bestämde	mig	för	att	endast	hålla	mig	till	
två	övningar,	var	det	ingen	överraskning	att	det	i	mina	transkriptioner	framgick	att	
mängdträning	var	en	framträdande	resurs	i	mitt	övande.	Exempel	på	detta	är	att	jag	
övade	II-V-I-läggningarna	i	vänsterhanden	vid	varje	övningstillfälle,	vilket	innebar	
mängdträning	över	en	längre	tid.	I	och	med	att	jag	med	högerhanden	övade	olika	Aeber-
sold-övningar	över	dessa	ackord	innebar	det	att	vänsterhandsackorden	övades	betydligt	
oftare	än	högerhandsfraserna.		
	
Högerhandsmaterialet	byttes	alltså	ut	under	studiens	gång.	Beroende	på	svårighetsgrad	
av	högerhandsmaterialet	kunde	det	variera	mellan	att	jag	bytte	högerhandsövning	efter	
endast	ett	övningstillfälle	eller	efter	tre	till	fyra	pass.	Högerhandsmaterialet	mängdträ-
nades	alltså	inte	i	en	mer	långsiktig	bemärkelse,	så	som	vänsterhands-materialet	övades.	
Jag	har	istället	valt	att	kalla	den	resurs	jag	använde,	gällande	högerhanden,	för	upprep-
ning.		
	
Vid	analysen	av	videomaterialet	upptäckte	jag	att	en	vanlig	tendens	vid	upprepad	fel-
spelning	är	att	jag	stannar	upp,	tar	en	kort	paus	och	sedan	börjar	om	med	övningen.	
Detta	kan	ses	som	att	det	ger	utrymme	för	exempelvis	händer	och	armar	att	vila,	att	det	
ger	mig	som	utövare	tid	för	reflektion	och	tid	att	hitta	problemområdet	samt	finna	stra-
tegier	för	att	överkomma	detta.	Vid	flera	tillfällen	i	videofilmerna	kommenterar	jag	detta	
och	säger	exempelvis	att	jag	behöver	öva	på	någonting	i	endast	högerhanden.		
	
Något	annat	som	kunnat	urskiljas	i	analysen	är	att	jag	i	det	sista	filmklippet	begår	betyd-
ligt	färre	misstag	i	övningarna	än	i	den	första	filmen.	Denna	progression	skulle	kunna	
tillskrivas	att	övningarna	mängdtränats	och	utförts	vid	varje	övningstillfälle	och	att	jag	
vid	upprepade	felspel	har	pausat	för	att	inte	befästa	dessa	fel.	Att	övningarna	har	övats	i	
låga	tempon	för	att	successivt	öka	metronomtalet	skulle	också	kunna	vara	en	orsak	till	
detta.	Även	i	den	sista	filmen	begår	jag	misstag,	men	det	ter	sig	som	om	jag	gör	det	sna-
rare	utifrån	otålighet.	Faktorer	som	dagsform,	tid	på	dygnet	och	liknande	har	heller	inte	
tagits	i	beaktning	i	denna	studie.	

4.3	Improvisatorisk	progression	som	positiv	konsekvens	av	speltekniskt	
övande	
Här	presenterar	jag	resultatet	som	besvarar	min	tredje	frågeställning.	Efter	transkript-
ion	och	analyserande	kom	jag	fram	till	vissa	förändringar	hos	mig	själv	som	improvisa-
tör.		
	
I	det	första	filmklippet	där	jag	improviserar,	sträcker	sig	fraserna	sällan	över	mer	än	en	
eller	två	takter.	Jag	stannar	ofta	upp	i	högerhandens	improvisation,	som	om	jag	tappar	
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bort	mig	eller	behöver	koncentrera	mig	mer	på	vänsterhanden.	I	det	första	filmklippet	
improviserar	jag	över	låten	i	90	BPM.	
	
I	den	andra	filmen	sträcker	sig	fraserna	oftare	över	längre	tidsspann,	men	även	i	denna	
är	det	ibland	tydligt	att	vänsterhanden	tar	över	fokus	från	min	uppmärksamhet	då	och	
då,	vilket	resulterar	i	en	del	abrupta	avbrott	i	improvisationen.	Dessa	tillfällen	är	dock	
mer	undantag	än	regel,	jämfört	med	första	videon.	Detta	ges	även	stöd	i	loggboken,	där	
jag	vid	flera	tillfällen	mot	slutet	av	studien	kommenterar	att	jag	i	II-V-I-övningarna	be-
höver	koncentrera	mig	mindre	och	mindre	på	vänsterhanden.	I	den	andra	filmen	har	jag	
plockat	upp	tempot	till	120	BPM	och	verkar	vara	bekväm	i	detta.	
	
I	jämförelsen	mellan	de	två	filmklippen	är	det	tydligt	att	en	automatisering	av	såväl	kogni-
tiva	som	motoriska	scheman	har	gjort	sig	gällande.	Det	är	även	tydligt	att	mitt	uppmärksam-
hetsfokus,	desto	mer	vänsterhandens	scheman	har	automatiserats,	har	kunnat	förflytta	sig	
till	högerhandens	melodispel.	Detta	skifte	i	uppmärksamhetsfokus	resulterar	i	att	jag	i	den	
andra	videon	använder	de	teckensystem	jag	känner	till,	i	form	av	exempelvis	skalor	och	
arpeggion,	på	ett	annat	sätt	när	jag	improviserar,	än	i	den	första.	Detta	kan	ses	som	ett	teck-
en	på	lärande.	Denna	automatisering	av	scheman	som	leder	till	högre	tempon	och	ändrat	
uppmärksamhetsfokus	är	inte	enbart	märkbar	i	improvisationsvideorna,	utan	märks	även	i	
jämförelsen	mellan	tidigare	och	senare	videor	där	jag	utför	övningarna.		
	
I	början	av	studien	var	en	stor	del	av	mitt	uppmärksamhetsfokus	riktat	mot	att	lära	känna	
övningsmaterialet	och	att,	exempelvis,	hitta	ackordläggningarna	i	samtliga	tonarter	och	att	
lära	mig	mönstren	i	Hanon-övningarna.	Mot	slutet	av	studien	märks	en	skillnad	i	att	jag	istäl-
let	kunde	rikta	mitt	fokus	mot	själva	utförandet	av	övningarna	samt	att	höja	tempot.	
Detta	är	även	något	som	framgår	i	loggboken,	där	jag	beskriver	att	jag	upplever	II-V-I-
sekvenserna	i	vänsterhanden	som	mer	automatiserade	mot	slutet	av	studien.		

4.4	Sammanfattning	och	slutsatser	
Här	presenterar	jag	några	slutsatser	angående	vilka	resurser	jag	har	uppfattat	som	genom-
gående	i	designen	av	min	läroprocess.	Jag	presenterar	även	slutsatser	kring	min	tekniska	och	
improvisatoriska	progression.		
	
Genomgående	i	min	design	och	lärande	kan	konstateras	att	jag	vid	många	tillfällen	över-
lämnat	vissa	parametrar	till	digitala	resurser.	Exempel	på	detta	är	metronomen,	som	har	
använts	för	att	försäkra	mig	om	ett	stadigt	tempo	vid	inövning.	I	det	fallet	lämnade	jag	
över	parametern	tempo,	vilket	möjliggjorde	en	ökad	förmåga	för	mig	att	kunna	fokusera	
och	koncentrera	mig	på	övningen	i	sig.	Ett	annat	tydligt	mönster	i	min	övningsprocess	är	
att	jag	successivt	ökat	tempot	på	övningarna,	i	detta	anseende	har	metronomen	hjälpt	
mig	att	hålla	koll	på	vilka	bpm-värden	jag	övat	i	under	tidigare	övningstillfällen.	Något	
annat	som	är	tydligt	är	en	automatisering	av	kognitiva	och	motoriska	scheman	kring	
övningarna.	Detta	är	förmodligen	en	naturlig	följd	av	den	övningstid	som	lagts	ned.	Även	
hur	övningarna	har	utförts	har	förmodligen	spelat	roll.	Förutom	mer	utvecklad	fysisk	
teknik	vittnar	det	högre	tempot	alltså	om	mer	utvecklade	mentala	scheman	kring	öv-
ningarnas	struktur.	Detta	gäller	både	övningarna	i	sig	och	gällande	att	jag	mot	slutet	av	
studien	inte	behövde	rikta	lika	mycket	uppmärksamhetsfokus	mot	den	kompande	väns-
terhanden,	som	i	början	av	studien.	Detta	skifte	i	uppmärksamhetsfokus	har	även	visat	
sig	bana	väg	för	att	jag	i	högerhanden	ska	kunna	spela	längre	fraser,	utan	att	abrupt	av-
bryta	fraser	på	grund	av	att	jag	måste	fokusera	på	vad	jag	gör	i	vänsterhanden.	
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Vissa	kroppsliga	resurser	har	även	genomsyrat	de	filmer	jag	analyserat.	Exempelvis	an-
vänder	jag	rösten	för	att	guida	mig	genom	övningar	och	även	till	viss	del	för	att	föra	
loggbok.	Att	blunda,	gunga	eller	stampa	med	fötterna	i	puls	har	också	visat	sig	vara	nå-
got	som	återkommer	i	mitt	övande.	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	relation	till	den	litteratur	som	presenterats	i	bak-
grunden,	arbetets	betydelse	samt	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
Här	diskuterar	jag	resultatet	utifrån	följande	teman:	Design	och	motivation,	Att	proble-
matisera	övningsprocessen,	Paus	som	resurs,	Tempo	som	resurs	Uppmärksamhetsfokus,	
Automatisering	i	övningen	samt	Kunskapsrepresentationer.	

5.1.1	Design	och	motivation	
Jag	beskriver	i	resultatdelen	de	resurser	jag	i	mitt	instrumentaltekniska	lärande	har	an-
vänt	mig	av.	Dessa	resurser	delade	jag	in	i	kroppsliga	resurser,	digitala	resurser,	rösten	
som	resurs	samt	mängdträning,	paus	och	upprepning.	Rostvall	och	Selander	(2010)	me-
nar	att	designen	av	undervisning	inte	är	bunden	till	exempelvis	ett	klassrum	utan	att	en	
självstuderande	elev	kan	designa	och	konstruera	sin	egen	väg	mot	kunnande	och	ut-
veckling.	Selander	(2008)	menar	vidare	att	människor	behöver	skapa	individuella	vägar	
för	att	designa	sitt	eget	lärande.	Ur	det	perspektivet	kan	de	resurser	som	utgjorde	de	
olika	temana	i	resultatdelen,	ses	som	den	design	jag	utformat	för	min	egen	erövring	av	
nya	kunskaper	och	färdigheter.	Goodrick	(1987)	resonerar	kring	att	exempelvis	en	öv-
ningsbok	endast	är	till	nytta	via	utövarens	egen	kreativitet.	I	min	studie	har	jag	satt	ihop	
ett	eget	övningsprogram	utifrån	material	från	olika	böcker	och	det	är	ganska	tydligt	att	
det	som	självstuderande	musiker	går	att	skräddarsy	och	designa	sin	egen	väg	mot	in-
strumentalteknisk	utveckling.	Detta	går	även	hand	i	hand	med	vad	Wiberg	(2012)	me-
nar.	Han	resonerar	kring	att	teknikövande	är	något	högst	personligt,	då	det	i	slutändan	
handlar	om	vad	den	enskilde	musikern	önskar	att	uttrycka.	I	mitt	fall	var	det	större	fri-
het	på	instrumentet	gällande	improvisation,	som	var	målet.	Även	Schenk	(2000)	har	
tankar	om	vikten	av	självmotivation	hos	den	som	övar.		Han	hävdar	exempelvis	att	
kroppens	mentala	och	emotionella	välbefinnande	vid	övning	gynnar	även	det	fysiska	
tillståndet	vilket	hjälper	till	att	övervinna	fysiska	hinder	i	spelet.	Detta	välbefinnande,	
menar	Schenk,	kan	bero	på	exempelvis	självmotivation	och	förståelse,	till	skillnad	från	
känslan	av	press	eller	stress	utifrån.	I	min	studie	har	jag	varit	min	egen	lärare	och	har	
övat	utifrån	ett	fysiskt	hinder	som	jag	själv	upplever.	Detta	skulle	kunna	tolkas	som	att	
jag	övat	utifrån	självmotivation	och	förståelse.	Inget	av	detta	talar	emot	att	en	lärare	
eller	annan	person	guidar	eller	stöttar	i	processen,	men	Schenk	(2000)	menar	att	det	i	
slutändan	är	svårt	att	utvecklas	utan	egen	motivation	och	vilja.	Min	egen	motivation	till	
denna	studie	är,	förutom	att	jag	själv	vill	utvecklas	som	pianist,	grundad	i	att	jag	vill	
kunna	hjälpa	framtida	elever	och	vara	en	god	förebild	för	dem	gällande	pianospel.	And-
reas	Wiberg	(2012)	skriver	vidare	att	det	inom	musikämnet	är	svårt	att	tala	om	absoluta	
sanningar,	på	grund	av	ämnets	estetiska	natur.	Därmed	kan	det	vara	svårt	att	avgöra	när	
någon	är	”klar”	med	en	övning	i	ett	specifikt	tempo.	I	och	med	att	jag	i	denna	studie	har	
varit	min	egen	lärare	har	det	varit	upp	till	mig	själv	att	samla	ihop	material,	utforma	öv-
ningar	och	även	utvärdera	mig	själv.	Det	är	jag	själv	som	behövt	bedöma	när	jag	är	redo	
att	höja	bpm-värde	på	metronomen,	exempelvis.	Det	är	troligt	att	detta	har	påverkat	min	
utvecklingskurva	under	övningsperioden	och	med	en	annan	person	som	coach	eller	lä-
rare	under	processen	hade	progressionen	förmodligen	sett	ut	på	ett	annat	sätt.		
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Selander	och	Kress	(2010)	beskriver	hur	användandet	av	flera	resurser	och	teckensy-
stem	parallellt	kan	ses	som	en	multimodal	kommunikation.	Detta	skapar	ett	samman-
hang	där	information	kan	uppfattas	och	tolkas	utifrån	en	helhet.	I	resultatdelen	av	detta	
arbete	framgår	att	jag	parallellt	med	kroppsliga	resurser,	såsom	att	gunga	med	kroppen	
för	att	befästa	tempo	och	puls	eller	att	separera	händerna	i	övningen,	använde	mig	av	
digitala	resurser	i	forma	av	olika	mobilapplikationer.	Dessa	resurser	i	kombination	är	
alltså	en	multimodal	del	av	min	övning.	Även	andra	resurser,	såsom	rösten	som	resurs,	
användes	i	kombination	med	de	redan	nämnda.	

5.1.2	Att	problematisera	övningsprocessen	
Upprepning	som	resurs	kan	ses	som	att	ha	möjliggjort	ett	säkrare	spel	och	ett	högre	
tempo	i	övningarna.	Schenk	(2000)	menar	att	ju	fler	gånger	något	utförs,	desto	enklare	
blir	det	att	utföra	det	likadant	igen.	Schenk	menar	att	detta	även	gäller	aspekter	av	ens	
spel	som	inte	önskas	bibehållas,	såsom	felspel.	I	mina	transkriptioner	framgår	att	jag	vid	
upprepade	felspel	oftast	pausar,	reflekterar	och	sedan	antingen	spelat	övningen	i	ett	
lägre	tempo	eller	väljer	att	fokusera	på	exempelvis	endast	vänsterhanden,	om	det	var	
där	jag	tenderade	att	spela	fel.	Detta	skulle	kunna	ses	som	en	metod	för	att	motverka	att	
automatisera	de	aspekter	av	mitt	spel	som	jag	inte	upplevde	som	önskvärda.	Detta	går	
även	igen	i	att	jag	i	resultatet	observerat	färre	felspel	och	misstag	längre	fram	i	studien,	
jämfört	med	i	början.	Schenks	(2010)	tankar	och	resultatet	av	mina	transkriptioner	
skulle	kunna	gå	att	koppla	till	det	Chaffin	och	Lemieux	(2004)	nämner	om	den	så	kallade	
tioårsstudien.	Studien	visar	på	att	det	oftast	tar	tio	år	att	verkligen	bemästra	exempelvis	
ett	musikinstrument.	De	poängterar	dock	att	kvantiteten	allena	inte	gör	någon	till	ex-
pert.	Kvalitén	av	övningen	är	minst	lika	viktig.	Både	Jørgensen	(2004)	och	Chaffin	och	
Lemieux	(2004)	nämner	att	ett	aktivt	val	av	vad	som	ska	utföras	i	övningsrummet	är	av	
största	vikt.	Chaffin	och	Lemieux	förklarar	mer	konkret	att	det	är	viktigt	för	utövaren	att	
ha	delmål	och	att	lokalisera	problemområden	i	sitt	spel,	för	att	kunna	koncentrera	och	
fokusera	övningen	mot	dessa	områden.	I	resultatdelen	av	min	studie	framgår	att	en	fre-
kvent	använd	resurs	i	mitt	övande	är	att	separera	händerna	för	att	kunna	fokusera	på	
specifika	problemområden.	Denna	separation	skulle	kunna	ses	som	ett	exempel	på	att	
lokalisera	problemområden	i	spelet	och	fokusera	övningen	mot	dessa.	Rent	hypotetiskt	
skulle	alltså	en	musiker	under	en	tioårsperiod,	utan	medvetenhet	om	vikten	av	övnings-
kvalité,	kunna	öva	och	upprepa	tillvägagångssätt	som	endast	motverkar	hens	bemäst-
rande	av	instrumentet.	En	medvetenhet	om	vad	målet	är	med	övningen,	pauser	för	att	
kunna	reflektera	och	lokalisera	problemområden	som	för	tillfället	är	i	vägen	för	målet,	
samt	ett	fokus	på	dessa	problemområden,	tror	jag	därför	är	av	stor	vikt	vid	övning,	både	
gällande	såväl	tekniska	aspekter	som	andra	moment	

5.1.3	Paus	som	resurs	
Paus	som	resurs	har	jag	redan	diskuterat	ur	den	synvinkeln	att	det	möjliggör	reflektion	
och	tid	att	lokalisera	problemområden.	Enligt	Fostås	(2002)	finns	det	även	en	fysisk	för-
del	med	detta.	Han	nämner	att	för	en	god	instrumentalteknik	ska	muskelarbetet	vara	
organiserat	på	så	vis	att	det	är	rationellt	ur	fysiologisk	synpunkt.		Vad	Fostås	menar	med	
detta	är	att	utövaren	inte	ska	överdriva	exempelvis	statiskt	muskelarbete.	Något	som	
kan	tolkas	som	ett	statiskt	muskelarbete	i	mitt	övningsprogram,	är	vänsterhandens	ack-
ordspel	i	II-V-I-övningen.	Att	ta	pauser	från	detta	statiska	muskelarbete	skulle	alltså	
kunna	vara	fördelaktigt	för	utvecklandet	av	en	god	teknik.	Både	kortare	pauser	mellan	
nedtryckandet	av	tangenterna	(pauser	i	musiken)	och	pauser	i	övandet	(att	inte	spela	på	
instrumentet)	är	något	som	jag	i	min	övning	använder.	Pauserna	i	musiken	skulle	även	
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kunna	ses	som	ett	exempel	på	vad	Selander	(2008)	kallar	för	sociala	bedömningsproces-
ser	inom	ett	visst	socialt	sammanhang.	I	detta	fall	går	det	att	tolka	det	som	att	jag	har	
gjort	kopplingar	mellan	motoriska	och	kognitiva	scheman	gällande	hur	ackompanje-
mang	utförs	rent	rytmiskt	i	det	sociala	sammanhanget	jazzmusik.	Detta	skulle	kunna	
komma	från	tidigare	kunskap	jag	har	fått	av	att	ha	spelat	mitt	huvudinstrument	gitarr	
och	lyssnat	på	inspelningar.		Även	Parry	(2004)	poängterar	vikten	av	pauser	och	menar	
exempelvis	att	den	mänskliga	kroppen	inte	är	designad	för	förlängd	muskelspänning,	
vilket	därför	kan	vara	skadligt.		

5.1	4	Tempo	som	resurs	
I	resultatet	av	min	studie	framgår	att	jag	successivt	ökat	metronomantalet	på	övningar-
na,	något	som	Jørgensen	och	Hallam	(2012)	i	sin	forskning	också	har	observerat.	Enligt	
dem	börjar	ofta	högpresterande	musiker	sina	övningar	i	långsamma	tempon,	som	ökas	
successivt	över	en	längre	tid.	Detta	var	något	jag	gjorde	oberoende	av	Jørgensen	och	Hal-
lams	forskning	på	området.	Å	andra	sidan	diskuterar	Jørgensen	(2004)	att	det	inte	alltid	
är	fördelaktigt	att	öva	i	långsamma	tempon,	då	studier	visar	att	det	ur	en	teknisk	syn-
punkt	kan	skapa	fel	signaler	och	kopplingar	till	musklerna.	Även	Werner	(1996)	menar	
att	det	i	långsamma	tempon	är	lätt	att	göra	bristfälliga	tekniska	lösningar,	som	fungerar	
vid	låga	metronomtal,	för	att	sedan	inte	fungerar	lika	smidigt	när	tempot	ökas.	I	resul-
tatdelen	av	min	studie	framgår	att	en	digital	metronom	är	något	som	jag	konsekvent	
använt	i	min	övning.	Detta	för	att,	förutom	hålla	ett	stadigt	tempo	under	övning,	också	
hålla	reda	på	vilka	specifika	tempon	(bpm-värden)	jag	övat	i	tidigare	pass.		

5.1.5	Uppmärksamhetsfokus	
Jag	nämnde	metronomen	som	en	digital	resurs	jag	konsekvent	använt	mig	av	i	min	öv-
ning.	En	annan	digital	resurs	som	genom	hela	övningsprocessen	användes	var	en	digital	
ackordbakgrund	via	mobilapplikationen	iRealb.	Både	metronomen	och	ackordbakgrun-
den	kan	ses	som	att	de	möjliggör	för	mig	som	utövare	att	kunna	koncentrera	mig	på	
färre	tecken	åt	gången.	Kempe	och	West	(2010)	beskriver	att	didaktisk	design	banar	väg	
för	lärande	på	det	vis	att	den	lärande	individens	uppmärksamhet	och	fokus	riktas	mot	
specifika	detaljer.	I	en	undervisningssituation	kan	detta	exempelvis	innebära	att	en	lä-
rare	inte	distraherar	eleven	med	onödiga,	störande	moment	utan	gör	val	i	relation	till	
socialt	samspel	och	givna	resurser	som	riktar	elevens	fokus	mot	det	som	för	lärandet	är	
relevant.	Då	jag	i	denna	undersökning	var	min	egen	lärare	blev	jag	tvungen	att	rikta	mitt	
eget	uppmärksamhetsfokus	och	i	största	möjliga	mån	se	till	att	inte	distrahera	mig	själv	
med,	för	övningarna,	irrelevanta	moment.		

5.1.6	Automatisering	i	övningen	
Selander	(2008)	definierar	kunskap	som	förmågan	att	använda	en	viss	uppsättning	sociala	
tecken	på	ett	meningsfullt	vis.		Lärande	definierar	han	vidare	som	en	ökad	förmåga	att	kunna	
använda	dessa	tecken	på	ett	betydelsefullt	sätt.	I	analysen	av	det	filmade	material	där	jag	
improviserar	över	How	High	The	Moon	kunde	skillnader	ses	gällande	att	jag	exempelvis	spe-
lade	fraser	som	sträckte	sig	över	längre	tidsspann	än	tidigare.	Detta	skulle	kunna	ses	som	ett	
exempel	på	att	jag	med	ökad	förmåga	använder	en	uppsättning	teckensystem.	I	det	aktuella	
fallet	kan	exempelvis	typiska	skalor	till	den	givna	harmoniken	ses	som	en	uppsättning	teck-
en.	Jag	använder	inga	nya	teckensystem	i	form	av	exempelvis	andra	skalor	eller	ackord	jäm-
fört	med	första	videoklippet,	den	skillnad	som	finns	ligger	i	hur	jag	använder	dem.		Detta	i	sig	
betyder	så	klart	inte	att	fraserna	är	mer	meningsfulla,	men	vad	som	är	tydligt	i	den	första	
videon,	som	även	stöds	i	loggboken,	är	att	avbrott	i	fraserna	och	improvisationen	ofta	sna-
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rare	berodde	på	ett	byte	av	fokus	till	vänsterhandens	ackordspel	snarare	än	att	jag	avfrase-
rade.	Denna	förändring	gällande	uppmärksamhetsfokus	skulle	kunna	kopplas	till	det	Kempe	
och	West	(2010)	skriver	om	när	det	gäller	motoriska	och	kognitiva	scheman.	När	dessa	
scheman	kombineras	uppstår	automatiska	handlingsmönster,	integrerade	i	långtidsminnet.	
Författarna	tar,	som	exempel,	upp	att	som	instrumentalist	kunna	spela	ett	inövat	harmoniskt	
förlopp.	Förloppet	har	blivit	så	automatiserat	att	utövaren	inte	medvetet	behöver	fokusera	
på	varje	ackord.	Istället	sker	hela	förloppet	som	en	automatiserad	följd.	I	min	studie	kan	de	
II-V-I-sekvenser	jag	övat	på	ses	som	exempel	på	dessa	scheman.	Detta	skulle	även	kunna	gå	
att	koppla	till	det	Fostås	(2002)	skriver	gällande	god	instrumentalteknik.	Han	menar	att	ett	
sätt	att	definiera	god	instrumentalteknik	är	att	de	rörelsemönster	vi	övar	ger	oss	kineste-
tiska	förnimmelser	som	hamnar	i	vårt	kinestetiska	minne.	En	annan	skillnad	mellan	film-
klippen	som	skulle	kunna	kopplas	till	motoriska	scheman	är	att	jag	i	det	andra	klippet	väljer	
ett	högre	tempo	att	spela	i.	Detta	skulle	kunna	ses	som	ett	tecken	på	att	jag	inför	inspelning-
en	kände	mig	bekväm	att	spela	i	ett	högre	tempo	än	innan,	men	det	behöver	för	den	delen	
inte	betyda	att	jag	faktiskt	var	mer	bekväm	i	det	tempot.	Något	som	stödjer	teorin	om	att	
utvecklandet	av	automatiserade	scheman	påverkade	mitt	val	av	ett	högre	tempo	inför	det	
andra	filmklippet,	är	att	jag	under	studiens	gång	successivt	ökade	tempot	på	både	II-V-I-
övningen	och	Hanon-övningarna.	Jag	beskriver	även	i	loggboken	att	jag	upplever	en	pro-
gression	tempomässigt.		

5.1.7	Kunskapsrepresentationer	
Kempe	och	West	(2010)	beskriver	kunskapsrepresentationer	som	ett	sätt	att	ge	en	för-
enklad	överblick	över	ett	komplext	system.	Ackordbakgrunden	i	de	filmer	där	jag	im-
proviserar	skulle	kunna	tolkas	som	en	kunskapsrepresentation	av	en	levande	komp-
grupps	kunskaper.	Kempe	och	West	(2010)	beskriver	att	representationer	påverkas	av	
de	värdesystem	som	är	gällande	i	en	specifik	kontext.	Sättet	som	ackordbakgrunden	är	
programmerad	skulle	kunna	tolkas	som	schabloner	färgade	av	standardiserade	sätt	att	
ackompanjera	jazz	på	traditionellt	vis,	både	tonalt	och	rytmiskt	sett.	Dock	betonar	
Kempe	och	West	(2010)	att	kunskapsrepresentationer	aldrig	är	exakta	avspeglingar	av	
verkligheten.	Exempelvis	kan	den	digitala	bakgrunden	inte	agera	och	reagera	så	som	en	
levande	kompgrupp	skulle.	Den	digitala	bakgrunden	hittar	aldrig	andra	musikaliska	av-
vikelser	än	de	slumpvisa,	förprogrammerade	och	den	förhåller	sig	aldrig	till	vad	jag	spe-
lar,	varken	dynamiskt,	rytmiskt	eller	harmoniskt,	vilket	en	verklig	kompgrupp	skulle	
kunna	göra.	Både	solisten,	som	i	detta	fall	är	jag,	och	kompgruppen	skulle	alltså	kunna	
sägas	ha	ett	improvisatoriskt	förhållningssätt	till	musiken	och	reagera	på	vad	medmusi-
kerna	spelar	utifrån	deras	egna	erfarenheter.	Musikerna	i	ett	improvisatoriskt	samman-
hang	reagerar	alltså	utifrån	kopplingar	mellan	kognitiva	och	motoriska	scheman	som	
har	formats	genom	övning	och	exponering	för	de	värdesystem	som	detta	sociala	sam-
manhang	besitter.	Selander	(2008)	resonerar	också	kring	detta	och	menar	att	menings-
skapande	inte	kan	frikopplas	från	sociala	bedömningsprocesser	gällande	vad	som	ex-
empelvis	är	rimligt	eller	orimligt	och	bra	eller	dåligt.	

5.2	Arbetets	betydelse	
Jag	hoppas	att	via	denna	studie,	förutom	att	ha	utvecklats	som	musiker,	ha	utvecklat	min	
förståelse	för	hur	teknik,	med	inriktning	mot	improvisation,	kan	övas	på	piano.	Denna	
fördjupade	insikt	hoppas	jag	kan	hjälpa	mig	som	framtida	musiklärare,	genom	att	ge	mig	
förståelse	för	hur	jag	kan	designa	vägar	för	utveckling	åt	framtida	elever.	Jag	hoppas	
även	att	det	hjälper	mig	att	kunna	ge	dem	verktyg	för	att	själva	designa	sitt	övande	på	
ett	meningsfullt	sätt.	Jag	har	även	under	studiens	gång	lagt	märke	till	att	jag	inte	lyckats	
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hitta	någon	tidigare	forskning	med	just	detta	fokus,	om	hur	teknikövning	i	sig	kan	ut-
veckla	en	musikers	improvisatoriska	kunskaper.	Därför	kan	kanske	arbetet	vara	av	in-
tresse	för	andra	musiker	och	musiklärare.	Videoobservation	har	i	denna	studie	hjälpt	
mig	att	få	syn	på	dessa	aspekter	i	mitt	eget	övande	och	jag	hoppas	att	denna	observation	
av	mig	själv	kan	hjälpa	mig,	som	blivande	musiklärare,	att	guida	framtida	elever	till	en	
kvalitativ	övning.		

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Det	skulle	vara	intressant	att	utföra	en	liknande	studie	på	flera	pianister	samtidigt.	Pia-
nisterna	skulle	kunna	väljas	utifrån	att	de,	som	i	denna	studie,	har	stor	vana	vid	att	im-
provisera,	men	i	huvudsak	spelar	ett	annat	instrument	till	vardags.	Det	skulle	kunna	
vara	intressant	som	underlag	för	att	kunna	utveckla	strategier	åt	lärare	som	möter	ele-
ver	som	har	kort	erfarenhet	på	instrumentet	piano	men	har	lång	erfarenhet	av	att	spela	
musik	på	andra	instrument.	Detta	scenario	kan	jag	se	som	troligt	på	alla	sorters	skolor	
och	stadier,	både	kulturskola,	gymnasieskola,	högskola	och	folkhögskola.	
Pianisterna	skulle	även	kunna	väljas	utifrån	att	de	har	stor	vana	på	instrumentet,	men	
inte	av	att	improvisera.	
	
Det	vore	även	intressant	att	göra	studien,	mer	eller	mindre,	baklänges,	det	vill	säga,	att	
undersöka	hur	improvisation	i	sig	kan	utveckla	instrumentaltekniken.	Exakt	hur	en	sån	
studie	skulle	kunna	utformas	har	jag	i	nuläget	inga	idéer	på,	men	jag	tror	att	studien	
skulle	kunna	vara	intressant	för	alla	instrumentallärare.	Kan	regelbunden	improvisation	
under	instrumentallektioner	gynna	den	tekniska	utvecklingen	hos	elever?			
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