
 
 
 

	

	

När övningen blir meningsfull 

En självobservationsstudie av instuderingsprocessen av en modern operaaria 

When the practice becomes meaningful 
A self-observation study of the learning process of a modern opera aria 

 
Anna Hoogland 
	

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Institutionen för konstnärliga studier 

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan 

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp 

Handledare: Ingegerd Hultén 

Examinator: Ragnhild Sandberg-Jurström 

Datum: 2018-03-20 



 2	

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att studera min lärandeprocess vid instuderingen av en mo-
dern operaaria. Studien utgår från ett designteoretiskt perspektiv på lärande med begreppen 
design, multimodalitet och semiotiska resurser i fokus. Processen pågick under tre veckor 
under hösten 2017 med totalt 14 övningspass. För att dokumentera lärandeprocessen under 
dessa övningspass användes metoderna videoobservation och loggbok. I resultatet beskrivs 
lärandeprocessens design med hjälp av två teman: Kreativt ostrukturerad och Strävan efter 
helhetsupplevelsen. Resultatet visar också att kroppsliga resurser användes under lärandepro-
cessens gång för att förkroppsliga musikaliska parametrar, medan materiella resurser använ-
des för att på ett konkret sätt komplettera de kroppsliga resurserna. I diskussionen diskuteras 
resultatet i förhållande till ett designteoretiskt perspektiv på lärande samt till tidigare forsk-
ning om övning och instudering. Några aspekter som berörs är betydelsen av en ljudande för-
laga att lyssna till kopplat till helhetsaspekten samt den kreativt ostrukturerade lärandeproces-
sens inverkan på progressionen i övningen.    
 
Nyckelord: övning, lärandeprocess, designteori, videoobservation, loggbok, självobservation 
 
Abstract  
The purpose of the present study is to examine my own learning process with a modern opera 
aria. The study is based on a design theoretical perspective on learning with focus on the con-
cepts design, multimodality and semiotic resources. The process went on for three weeks dur-
ing the autumn 2017 with a total of 14 practising sessions. To be able to document the learn-
ing process during these practising sessions, the methods video observation and logbook were 
used. The design of the learning process is described in the result by two different themes; 
Creatively unstructured and The endeavour to the overall experience. The result also shows 
that physical resources were used during the learning process to embody musical parameters, 
while material resources became a complement to the physical resources in a concrete way. In 
the last section, the result is discussed relative to a design theoretical perspective on learning 
and to previous research on practise and rehearsal methods. Some aspects are the meaning of 
a sounding example to listen to relative to the aspect of the overall experience, and the crea-
tively unstructured learning process and its impact on the practice progression. 
 
Keywords: practice, learning process, design theory, video observation, logbook, self-
observation 
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Förord		
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Ia Hultén som har hjälpt mig att 
vidga mina perspektiv på sånginstudering och uppmuntrat mig till att vara nyfiken. 
 
Tack till Eli Hellsten som har stöttat mig genom denna process och peppat mig till att tro på 
min egen förmåga. 
 
Sist men inte minst: tack till Karin Rehnqvist och Kerstin Perski för musiken! Jag hoppas att 
ni fortsätter att skriva banbrytande musik som kan inspirera fler unga kvinnor till att skapa 
och musicera. 
 
 
 
Anna 
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1 Inledning  
I detta kapitel följer en kortfattad beskrivning av intresset för det valda ämnesområdet. Vidare 
presenteras studiens syfte och problemformulering tillsammans med de valda forskningsfrå-
gorna samt en beskrivning av studiens betydelse för det egna utbildningsområdet. 

1.1 Inledande text 
”Titta på den här sången till nästa vecka” är en fras som jag ofta har fått höra av lärare under 
sånglektioner. Jag har också kommit på mig själv med att använda just den här frasen i under-
visningssituationer, utan att riktigt veta vad jag själv menar med den. Vad är egentligen inne-
börden av frasen? Vad är det eleven ska titta på? Vad är första steget i instuderingsprocessen 
av en ny sång?  
 
Det är dessa frågor som har kommit att bli utgångspunkt för denna självobservationsstudie, 
som handlar om inlärningsprocessen av en modern operaaria. När det kommer till instudering 
av sånger inom klassisk musik upplever jag att det är svårt att veta hur jag ska börja öva när 
jag väl kommer till övningsrummet. Lärare har sagt till mig att jag har väldigt lätt för att lära 
mig ny repertoar, men jag har ingen aning om hur jag gör för att instudera nya stycken. Därför 
tror jag att det skulle vara bra för min egen utveckling att undersöka min lärandeprocess och 
därmed förhoppningsvis kunna underlätta och även effektivisera framtida övningspass. Ytter-
ligare en anledning till att jag anser att det är betydelsefullt med en sådan här typ av studie är 
att jag i min lärarroll ofta upplever att det är svårt att förklara för en sångelev hur denne ska 
instudera ett nytt stycke. Av erfarenhet vet jag att elever gärna använder någon digital inter-
netbaserad musiktjänst som YouTube eller Spotify för att lyssna på det stycke som har blivit 
tilldelat dem inför nästa lektionstillfälle. Även jag brukar lyssna på nya stycken det första jag 
gör, eftersom det enligt mig är ett effektivt sätt att snabbt få en helhetsbild av stycket. Dagens 
tekniska möjligheter gör det också väldigt bekvämt, men är det tillräckligt att bara ha lyssnan-
det på ett stycke som instuderingsmetod? Det skulle vara spännande att ta reda på mer om 
olika instuderingsmetoder och vad som händer när den bekväma, lyssnande instuderingsmet-
oden byts ut till någon annan. Hur kan ett stycke studeras in om det inte finns tillgång till 
några musiktjänster på internet? Hur kan ny musik läras in om det inte finns någon inspelning 
av stycket att tillgå? Det var just med de här frågorna i bakhuvudet som jag valde Vampyr-
arian ur operan Sötskolan av Rehnqvist och Perski som föremål för denna självobservations-
studie. Det var svårt att hitta någon inspelning av arian, och därför bestämde jag mig för att 
studera in stycket. Jag drog slutsatsen att det troligtvis skulle bli mer utmanande för mig att 
studera in ett stycke utan att på förhand veta hur det låter. Min förhoppning var också att bli 
mer medveten om olika instuderingsmöjligheter, vilket i sin tur skulle kunna hjälpa mig i mitt 
framtida arbete som sånglärare. 
 
Att med en observationsstudie undersöka hur jag själv gör för att lära mig en sång tror jag kan 
vara till stor hjälp inför framtida möten med elever. Om jag själv vet vilka metoder som fun-
gerar när jag ska instudera ett stycke, finns det en möjlighet att jag lättare kan bemöta och 
handleda mina elever i deras instuderingsprocesser. Den föreliggande studien kan även 
komma att bli betydelsefull för andra musiklärare som eftersöker mer kunskap om övning och 
instudering att förmedla till sina elever. Studien kan också vara av vikt för musiker som vill 
utveckla eller effektivisera sina instuderingsmetoder och få nya perspektiv på övning.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Med denna studie vill jag undersöka hur det går till när jag lär mig ett nytt sångstycke. Jag är 
medveten om att jag har lätt för att lära mig olika stycken, men jag vet inte alls hur jag går 
tillväga för att lära mig. Jag vill därför i detta arbete studera olika strategier för övning och 
instudering och utforska hur sådana kan användas i min lärandeprocess. Dessutom vill jag 
undersöka vilka resurser jag använder mig av i instuderingsprocessen, men även ta reda på 
hur de används för att bidra till lärandet. Min förhoppning med denna studie är att den ska 
underlätta mina egna och andras framtida instuderings- och övningsprocesser, men även ge 
redan verksamma sånglärare nya perspektiv på hur de kan hjälpa sina elever till meningsfull 
instudering av nya sånger.  
 
Syftet med arbetet är att studera min lärandeprocess vid instuderingen av en modern ope-
raaria. Mina tre forskningsfrågor lyder: 
 
1. Hur designar jag min egen lärandeprocess? 
 
2. Vilka resurser använder jag mig av i min lärandeprocess?  
 
3. På vilka sätt används resurserna? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras litteratur om övning, övningsstrategier och instudering. Vidare pre-
senteras tidigare forskning inom nämnda områden och det teoretiska perspektiv som är 
centralt för det föreliggande arbetet.  

2.1 Litteratur inom området  
Inledningsvis presenteras litteratur som berör övning och övningsstrategier ur ett allmänt per-
spektiv. Därefter introduceras litteratur som berör nämnda ämnen samt instudering ur ett 
sångarperspektiv. Anledningen till att litteratur om övning, övningsstrategier och instudering 
har valts för detta arbete grundar sig i att dessa ämnesområden kan vara till hjälp vid analysen 
av den egna lärandeprocessen vid instuderingen av det valda musikstycket. Att studera olika 
strategier för övning och instudering skulle kunna ge en ökad förståelse för lärandeprocessens 
utformande.  

2.1.1 Övning och övningsstrategier 
Enligt Schenck (2000) kan övning liknas vid att undervisa sig själv. Han menar att både 
undervisning och övning bör vara stimulerande för att ge positiva och kvalitativa resultat. För 
att uppnå denna stimulans menar Schenck att de två parametrarna lust och självmotivation är 
högst väsentliga. Schenck poängterar dock att en lustfylld övning inte behöver vara det 
samma som en kravlös övning.  
 
När det kommer till strategier för övning hävdar Schenck (2000) att sådana grundar sig på 
förståelsen av övningsprinciper. Eftersom den föreliggande studien handlar om att studera 
olika strategier för övning och instudering kan det därför vara betydelsefullt att först få kun-
skap om de övningsprinciper som Schenck beskriver. Ett exempel på en övningsprincip är 
stigen i snön. Schenck förklarar principen som att vid varje utförande av ett moment ökar 
sannolikheten att personen som utför det kommer att kunna utföra det precis likadant ännu en 
gång. Den andra gången kommer det dessutom enligt honom utföras på ett säkrare och fortare 
sätt, eller med bättre kvalitet och med mer inlevelse. Det skapas nya banor och mönster i akti-
viteten, vilka också kan benämnas som nya stigar i snön. Schenck menar att dessa nya stigar 
som ”trampas upp” både kan vara medvetna och omedvetna. Någon som till exempel utför en 
rörelse på ett felaktigt sätt, kommer enligt Schenck ha lättare för att göra om samma rörelse en 
gång till eftersom den redan har registrerats i minnet och rent motoriskt. Att upprepa samma 
fel blir det samma som att trampa upp en oönskad stig, och det kan enligt Schenck innebära 
en oönskad inlärning. Vidare menar han att rädslan för att göra fel när det kommer till övning 
inte får ta över viljan att öva. Enligt Schenck är också misstag en väsentlig del i varje persons 
övande, eftersom misstag kan vara upphov till nya upptäckter och lärdomar.  
 
Att få kunskap om olika övningsstrategier kan betraktas som väsentligt i detta arbete eftersom 
det skulle kunna innebära en ökad medvetenhet gällande utformandet av den egna övningen. 
En övningsstrategi som Schenck (2000) kopplar till övningsprincipen stigen i snön är att 
”skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att musicera efter dina intentioner” (s. 172). En-
ligt Schenck handlar det om att forma övningen så att eventuella hinder som kan befästa 
oönskade rörelsemönster minimeras. Att genomföra kortare övningspass istället för att öva 
under lång tid åt gången är ännu en strategi som kan kopplas till stigen i snön. Ett övningspass 
som pågår för länge kan enligt Schenck leda till trötthet och brist på koncentration, som i sin 
tur kan leda till negativa mönster som blir till oönskade stigar i snön. Vidare menar Schenck 
att kvantitet bör uppstå ur kvalitet istället för tvärtom. Om ett övningspass är kort och kvalita-
tivt är det troligt att det leder till en önskan om att öva mer och på så sätt blir övningen kvanti-



 9	

tativ på sikt. Det samma gäller för allt för många upprepningar i övningen. Att upprepa ett 
moment tre eller fyra gånger med god kvalitet är bättre än att göra en mängd upprepningar, 
eftersom det annars finns en risk att det skapas ovanor till följd av att nya stigar har trampats 
upp. Ännu en övningsstrategi som Schenck beskriver är att använda sig av kort- och långsik-
tiga mål. Långsiktiga mål kan hjälpa till att få en överblick över övandet på sikt, medan kort-
siktiga mål kan göra den dagliga övningen mer strukturerad och meningsfull.   
 
Att känna glädje i att spela eller sjunga något som redan är befäst är ytterligare en strategi som 
beskrivs av Schenck (2000). Denna strategi har ett samband med övningsprincipen jag-kan-
känslan, som enligt Schenck handlar mycket om att känna självförtroende i sin utveckling. 
För att förstärka jag-kan-känslan krävs det att progressionen i övningen är successiv eftersom 
det skapar förutsättningar för en god inlärning. Att gå framåt för snabbt kan enligt Schenck 
leda till att inlärningen hindras, eftersom det inte ges utrymme för att förstå ett moment innan 
ett annat tar vid. För att det ska kunna ske en positiv utveckling i övningen behöver det därför 
finnas en balans mellan lättare och svårare moment samt nytt och gammalt material. Schenck 
påtalar vikten av att ta sig an utmaningar, men också ha något tryggt att falla tillbaka på. Att 
öva helt utan jag-kan-känsla kan enligt honom leda till ett obalanserat resultat.  

2.1.2 Övning, övningsstrategier och instudering för sångare 
Eftersom den föreliggande studien handlar om övning och instudering utifrån ett sångarper-
spektiv kan det betraktas som väsentligt att få kunskap om strategier inom dessa områden som 
riktar sig specifikt till sångare. Att öva sång handlar enligt Arder (2006) om två olika områ-
den: sångteknik och instudering. Den sångtekniska delen av övningen inverkar också på in-
studeringen, menar hon. En viktig del av instuderingen av nya stycken är enligt henne att 
kunna tillämpa sångtekniska parametrar på den musik som är i fokus för inlärningen. Instude-
ringsprocessen är något som enligt Arder tar tid eftersom det är mycket som ryms inom denna 
process. Förutom att kunna sjunga sången rent tekniskt behöver sångaren studera sångens text 
och arbeta med interpretation. Vidare menar Arder att sångaren bör sätta sig in i den stil som 
sången är komponerad i samt de av kompositören noterade dynamiska och harmoniska be-
teckningar.  
 
När det gäller en sångares övningsvanor hävdar Arder (2006) att det är bättre med kvalitativ 
övning än kvantitativ. Några få minuters fokuserad övning är enligt Arder att föredra framför 
timslånga pass då sångaren inte är medveten om vad hen gör. Vidare skriver hon att det är av 
största vikt att sånglärare diskuterar olika övningsstrategier med sina elever. Exempel på hur 
detta kan göras i praktiken är att en sånglärare ställer frågor till sin elev på dennes lektion om 
hur det har gått att öva i veckan, hur eleven har övat, vad som var svårt och vad som gick bra. 
På detta sätt kan sångelever enligt Arder utveckla ett mer självständigt förhållningssätt till 
övning och även få en mer objektiv syn på sin egen röst.  
 
Janzon (2007) har arbetat fram en modell som ska hjälpa sångare med att instudera ny reper-
toar. Hon menar att det kan vara en fördel att lyssna på nya sånger för att få en helhetsbild av 
musiken. Ytterligare en fördel med att lyssna på inspelningar av sånger som ska övas in är 
enligt Janzon att skapa förebilder i andra sångare och inspireras till möjliga tolkningar av mu-
siken. Vidare påtalar Janzon vikten av att dela upp den nya sången i mindre delar, lära in 
dessa för att sedan sätta ihop delarna till en helhet. Det första steget är enligt Janzons modell 
att lära in sångens rytmer och sjunga dem på enstaka stavelser och sedan på den text som står. 
Tonhöjden studeras in för att sedan sättas ihop med rytmerna och därefter övas melodi och 
text tillsammans i enlighet med notbilden. Detta är enligt Janzon grunden för sånginstudering. 
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Efterföljande steg i hennes modell är att kartlägga eventuella svårigheter med sången, lära sig 
sången utantill och arbeta med frasering.  

2.2 Tidigare forskning inom området 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom övning, övningsstrategier och sånginstude-
ring. En kortfattad redogörelse för de olika studiernas resultat presenteras och hur dessa kan 
komma att bli relevanta för den föreliggande studien. Eftersom det i arbetets inledande kapitel 
framkommer att jag önskar få mer kunskap om strategier för övning och instudering, kan 
forskning inom dessa områden komma att bli betydelsefull när det gäller att analysera den 
egna lärandeprocessen.  

2.2.1 Övning och övningsstrategier 
När det kommer till forskning om övning och inlärning har StGeorge, Holbrook och Cantwell 
(2012) genomfört en intervjustudie där både barn och vuxna har fått svara på frågor som rör 
övningsstrategier i relation till personliga egenskaper och hur detta kan påverka övningen och 
inlärningen. Den här typen av forskning kan betraktas som betydelsefull för det här arbetet 
eftersom den kan bidra till ytterligare perspektiv på övning och övningsstrategier. I undersök-
ningen uppkommer det olika mönster kring hur deltagarna tänker kring övning och lärande. 
En deltagare jämför till exempel övning med läsning och menar att processen med att först 
lära sig bokstäver, sedan kunna forma ett ord med bokstäverna och till slut en hel mening lik-
nar processen att genom övning skapa en musikalisk helhet av enstaka noter. En av de slutsat-
ser som StGeorge et al. kommer fram till i den här studien är att kombinationen av vilja, över-
tygelser samt identifierade strategier formade deltagarnas syn på övning och musikaliskt lä-
rande. Vidare framkommer det att det bör finnas en vilja hos lärare att både informera sina 
studenter om övningsstrategier, men också att informera om i vilka sammanhang dessa strate-
gier lämpar sig bäst för att uppnå en så effektiv övning som möjligt.  
 
Vikten av att lärare informerar sina studenter om övningsstrategier är även något som Jørgen-
sen (2004) påtalar. Han lyfter fram en studie som gick ut på att fråga studenter vid ett musik-
konservatorium hur mycket hjälp med övning de hade fått av tidigare lärare. Det visade sig att 
ungefär 40 % av studenterna saknade hjälp med övning i sin tidigare undervisning. Att kunna 
bemöta sina studenter och se till varje individs behov av övning och vilka strategier som bör 
tillämpas, är enligt Jørgensen en stor utmaning för lärare.  
 
Jørgensen (2004) presenterar även ett flertal strategier som kan vara användbara när det gäller 
enskild övning. Enligt Jørgensen kräver enskild övning en stark tilltro till sig själv att göra 
framsteg, eftersom övningsmomentet är en ensam aktivitet. Om utövaren har tillgång till ett 
flertal olika övningsstrategier kan momentet bli lättare och mer effektivt. De strategier som 
lyfts fram av Jørgensen är inte bara anpassade till övningsmomentet, utan kan även tillämpas 
före och efter övningspass. Strategierna är följande: planerande och förberedande strategier, 
verkställande strategier och strategier för att utvärdera övningen. Att övningsstrategier enligt 
Jørgensen inte behöver vara anpassade till övningsmomentet kan vara betydelsefullt att veta 
eftersom detta arbete handlar om att få kunskap om olika typer av övningsstrategier. Vidare 
påpekar Jørgensen att det är väldigt individuellt med övningsstrategier och dess utformande. 
Hur effektiv en strategi är beror enligt honom på varje individs förmåga att använda strategin 
samt personens tidigare erfarenheter och utbildningsnivå.  
 
Nielsen (2001) har genomfört en studie som handlar om hur inlärningsstrategier kan självre-
gleras när det kommer till enskild instrumentalövning. Föremål för studien var två musikhög-
skolestudenter på avancerad nivå som skulle förbereda varsitt musikstycke som de senare 
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skulle framträda med. Studenternas övningspass videofilmades och studenterna rapporterade 
verbalt både under och efter varje övningspass hur övningen fortgick och vad de fokuserade 
på. Det Nielsen kommer fram till i studien är att studenterna var skickliga på att självreglera 
sina inlärningsstrategier, vilket ledde till framsteg i övningen. Några exempel på självregle-
rande metoder som studenterna använde sig av är strategisk planering, självinstruktioner och 
självutvärdering. För att gå närmare in på den förstnämnda strategin menar Nielsen att den 
handlar om att kunna välja vilka strategier som lämpar sig bäst för varje moment under öv-
ningen. När det gäller självinstruktioner går de ut på att verbalt guida sig själv för att kunna 
förverkliga sina inlärningsstrategier på bästa sätt. Självinstruktioner kan också göra det lättare 
att behålla fokus, hålla motivationen uppe och att utföra en strategi korrekt. Att utvärdera sig 
själv kunde bland annat innebära att jämföra nuvarande resultat av övningen med tidigare 
erfarenheter. En av studenterna kom till exempel fram till att hen hade en tendens till en för 
snabb progression i sina stycken, vilket ofta ledde till misstag vid genomspelningar.  
 
För att gå närmare in på de slutsatser som Nielsen (2001) presenterar i sin studie, menar hon 
att det bör betraktas som grundläggande för lärare att träna sina studenter till att fokusera på 
självreglerande inlärningsstrategier vid övning. På så sätt kan studenter lära sig att ta eget an-
svar för sin individuella instrumentalövning. Vidare menar Nielsen att studenter kan öka sitt 
medvetande angående problem som uppstår i övningen genom att ställa verbala frågor till sig 
själva under tiden. Exempel på sådana frågor kan vara Vad är mitt problem?Hur kan jag lösa 
det? och Hur gör jag?   

2.2.2 Övning, övningsstrategier och instudering för sångare 
Lerme (2015) har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med fem sånglärare verksamma på 
gymnasienivå om hur de talar med sina elever om begreppet musikalisk instudering. Lerme 
hävdar att hon själv som sångstudent har mött sånglärare som påtalat vikten av att öva, men 
att det inte har funnits vidare förklaringar på hur övningen ska gå till i praktiken. Syftet med 
Lermes studie är att få verktyg för instuderings- och övningsstrategier i sin gärning som sång-
lärare.  
 
I undersökningen framkommer det att alla intervjuade lärare använder sig av egna utformade 
metoder för instudering i sin undervisning. Lyssning är enligt Lerme (2015) den instudering-
smetod som användes mest frekvent bland de intervjuade sånglärarna, men andra metoder 
som har sin utgångspunkt i lyssning förekom också. Förutom detta användes texttolkning, 
interpretation, visuella bilder och notbild som redskap för att studera in nytt material. Vidare 
ansåg lärarna att elevers egna reflektioner kring övning och instudering var väsentliga och att 
en individanpassad modell för övning var nödvändig.  
 
Något som Lerme (2015) lyfter fram i sin diskussion är att alla intervjuade lärare ansåg att det 
var viktigt att handleda sina elever i skapandet av bra övningsstrategier, men hur dessa strate-
gier skulle utformas mer konkret fick ingen vidare förklaring i intervjustudien. Enligt Lerme 
uteblev även tydliga åsikter från lärarnas perspektiv gällande tidsaspekten kopplat till övning. 
 
Den forskning som har presenterats i detta kapitel kan vara relevant för det föreliggande arbe-
tet om en instuderingsprocess eftersom forskningen lyfter fram olika perspektiv på strategier 
för övning och instudering. All forskning har berört aspekten om övnings- och instuderings-
metoder kopplat till en lärar-elev-relation. Eftersom målet med denna studie är att underlätta 
framtida elevers instuderingsprocesser, kan denna information bli intressant på sikt.   
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2.3 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som utgör grunden för den föreliggande studien är det designteore-
tiska perspektivet. Perspektivet kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar, eftersom 
studien lägger stor vikt vid olika resurser och hur människan kan designa sitt eget lärande.  

2.3.1 Ett designteoretiskt perspektiv på lärande 
I takt med att samhället förändras omvandlas också lärandets villkor. Detta hävdar Selander 
(2008), som också menar att dagens skola behöver forma sig efter det informations- och tjäns-
tesamhälle som råder. Enligt Selander har den tidigare auktoritära, exkluderande skolformen 
bytts ut mot en mer inkluderande och mångsidig sådan. Detta har i sin tur har medfört en 
mängd möjligheter angående organiserandet av skolan, eftersom det inte längre är självklart 
hur skolan ska se ut. Enligt Selander har detta lett till att lärare fått en mer aktiv roll gällande 
formandet av skolan. Även eleverna har blivit mer aktiva i att forma sina egna vägar till kun-
skap och förståelse, vilket kan bero på en ökad medvetenhet om egna styrkor och svagheter i 
och med den förändrade skolan. Denna formande lärandeprocess som både rör elever och 
lärare, förklaras av Selander som grunden i det designteoretiska perspektivet. En av anled-
ningarna till att det designteoretiska perspektivet har valts för denna studie är att jag ämnar 
studera hur jag designar min egen lärandeprocess i instuderingen av en modern operaaria. 
Eftersom Selander menar att designen av lärandeprocesser är grundläggande i det designteore-
tiska perspektivet, kan perspektivet vara bra att utgå från vid analysen av lärandeprocessen. 

2.3.2 Den teckenskapande människan 
Förutom att handla om att forma förutsättningar för lärande, kan det designteoretiska perspek-
tivet enligt Selander (2008) också förklaras som ett perspektiv som grundar sig på människans 
teckenskapande aktiviteter. Detta menar även Selander och Kress (2010), som också skriver 
att det är genom dessa teckenskapande aktiviteter som människan har möjlighet att ge uttryck 
för sin egen förståelse. Vidare hävdar Kempe och West (2010) att det alltid har legat i männi-
skans natur att använda sig av olika signaler för att skapa sammanhang, och dessa signaler har 
sedan utvecklats till symboliska tecken. Kempe och West menar att alla tecken härstammar 
från en större helhet, så kallade teckensystem. Tack vare dessa teckensystem blir det enligt 
författarna möjligt att tolka enskilda tecken. De skriver att en notbild är ett exempel på ett 
tecken som kan förmedla information från det ursprungliga ljudande teckensystemet. Vidare 
menar de att teckensystem har utvecklats i takt med att människans fysiska och sociala förhål-
landen har förändrats. Selander (2008) menar att de tecken som människan använder för att 
förstå världen kan vara språkliga tecken som till exempel ljud, bokstäver och rörelser, men 
också olika typer av medier som böcker eller fysiska rum. Ytterligare exempel på tecken kan 
enligt Selander och Kress (2010) vara ytor, linjer och färgskalor. Teckensystemen kan enligt 
Kempe och West (2010) även benämnas med termen semiotiska resurser. Eftersom jag i 
denna studie vill identifiera vilka resurser som används när jag studerar in ett nytt stycke, kan 
en utgångspunkt i det designteoretiska perspektivet betraktas som relevant.   

2.3.3 Multimodal kommunikation 
När olika teckensystem eller semiotiska resurser med olika typer av information samverkar 
sker något som enligt Kempe och West (2010) kan benämnas som multimodal kommunikat-
ion. Vidare hävdar de att det i alla kommunikativa situationer används en mängd olika resur-
ser eftersom det handlar om att förmedla mycket på en och samma gång, och därför kan all 
kommunikation betraktas som multimodal. Multimodalitet exemplifieras av Kempe och West 
med en lärandesituation där läraren använder sig av flera ensembler av semiotiska resurser för 
att introducera något nytt moment för sina elever. Det kan till exempel innebära att läraren 
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berättar om det nya momentet samtidigt som hen gestikulerar och visar bilder. Kempe och 
West menar att det är lärarens val av resurser som avgör vilken typ av mening som eleverna 
får tillgång till, men också vad eleverna väljer att fokusera på. Musikundervisning är ytterli-
gare ett exempel på multimodal kommunikation som lyfts fram av författarna, eftersom en 
sådan typ av undervisning kan bestå av musik, noter, gester, blickar och tal. Kempe och West 
menar att alla dessa semiotiska resurser bidrar till att göra musikundervisningen särskilt 
kommunikativ. Den föreliggande studien handlar om att identifiera vilka resurser som an-
vänds i min lärandeprocess vid instuderingen av en modern operaaria, men också att ta reda 
på hur dessa resurser används. Eftersom det designteoretiska perspektivet belyser olika resur-
ser och hur de kan samverka för att bidra till lärande, kan perspektivet betraktas som väsent-
ligt att utgå från i denna studie. 
 
För att gå närmare in på begreppet mening i förhållande till multimodalitet, hävdar Selander 
och Kress (2010) att olika resurser så som gester, ord och symboler kan betraktas som me-
ningsfulla först när de är del av ett större socialt sammanhang. Multimodalitet är enligt förfat-
tarna något som grundar sig i olika former av resurser ”som finns till hands för att tolka värl-
den och skapa mening” (s. 26). Vidare menar de att multimodal kommunikation är något som 
alltid har funnits, men att det blir allt mer betydelsefullt. Selander och Kress berör till exempel 
textbegreppets digitaliserade förändring i samhället som något som kan ha betydelse för mul-
timodal kommunikation. För att klargöra hävdar författarna att mycket av den skriftbaserade 
informationsförmedlingen har blivit multimodal tack vare bildskärmens möjligheter. En bild-
skärm är enligt dem en plattform för flera teckensystem och visuella uttryck jämfört med 
tryckt skriven text. Att arbeta vid en dator förklaras av Selander och Kress som ett typexem-
pel på multimodalitet, eftersom det går att klippa och klistra in bilder och text samt navigera 
mellan olika informationskällor på ett smidigt sätt.  

2.3.4 Transformation, representation och meningsskapande 
Tidigare i detta kapitel har människan förklarats som en teckenskapande varelse (Selander, 
2008). Selander och Kress (2010) menar att människan genom teckenskapande aktiviteter och 
transformationer synliggör det egna lärandet. Med anledning av detta kan det designteoretiska 
perspektivet betraktas som relevant för denna studie, eftersom syftet är att studera min egen 
lärandeprocess och därmed synliggöra lärandet vid instuderingen av en modern operaaria. För 
att gå närmare in på begreppet transformation, förklaras det av Selander och Kress som en 
process där information bearbetas och omformas till en ny tolkning, en slags re-design. En 
sådan transformationsprocess kan till exempel vara att läsa en text och sedan skriva en ny text 
för att beskriva den lästa texten. Selander och Kress påpekar dock att om den lästa texten om-
gestaltas till ett annat medium som till exempel en teaterpjäs, sker istället en transduktion. För 
att gå in på transformation i förhållande till en lärandesituation, menar Kempe och West 
(2010) att en elevs transformationsprocess kommer att bli annorlunda beroende på vilka se-
miotiska resurser som läraren väljer att använda. Den kunskap som människor kommer i kon-
takt med och sedan transformerar, benämner Selander (2008) som olika representationer. En 
representation kan vara allt från beskrivningar och berättelser till foton och filmer. Vidare 
menar han att det finns en uppfattning om att en representation skulle vara en exakt kopia av 
något, men i själva verket är representationer endast gestaltningar av någon annans förståelse.  
 
Att transformera befintliga representationer till nya sådana kallas enligt Selander och Kress 
(2010) för en meningsskapande aktivitet. Vidare menar Kempe och West (2010) att menings-
skapande är en nödvändig del av en läroprocess. I en musikundervisningssituation kan detta 
förklaras på följande sätt:  
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Den	som	lär	sig	måste	tolka	tecknen	–	ofta	bokstavligen	i	notbilden	eller	i	sin	
lärares	gester,	vilka	visar	hur	instrumentet	ska	hanteras	–	och	transformera	
dem	för	att	designa	en	gestaltning	av	sin	förståelse	så	att	de	enskilda	tecknen	
fogas	samman	till	meningsfulla	enheter	(Kempe	&	West,	2010,	s.	60).	
	

Vidare hävdar Kempe och West (2010) att en meningsskapande process både är beroende av 
den som utför teckenskapande aktiviteter och av den som tar emot och transformerar dessa 
tecken. Författarna förklarar också att skilda semiotiska resurser möjliggör mening på olika 
sätt, och att det därför alltid finns flera val att ta ställning till i en meningsskapande process.  
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för att dokumentera studien och hur stu-
dien genomfördes. En mer ingående skildring av valet av gestaltande projekt presenteras 
också. Dessutom beskrivs bearbetningen och analysen av de dokumenterade situationerna. 
Vidare diskuteras etiska överväganden och studiens tillförlitlighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
Under dokumentationen av studien har de två metoderna videoobservation och loggbok an-
vänts. Detta för att bidra till en mer nyanserad bild av instuderingsprocessen. 

3.1.1 Videoobservation 
En av fördelarna med videoinspelning som observationsmetod är enligt Bjørndal (2005) att en 
lärandesituation kan sparas för eftervärlden. Detta är en anledning till att videoobservation 
valdes som metod för den föreliggande studien, eftersom det på så vis skulle bli möjligt att 
titta på övningspass i efterhand och identifiera hur den egna lärandeprocessen designas och 
vilka resurser som används. Vidare menar Björndal att en filmad lärandesituation även medför 
möjligheten att spola fram och tillbaka för att fokusera extra noga på något som sker. För att 
återknyta till den föreliggande studien skulle detta till exempel innebära att fokusera på sär-
skilda resurser eller mönster som förekommer, vilket är ännu en anledning till att videoobser-
vation valdes som metod för studien. Andra fördelar med videoobservation är enligt Bjørndal 
den stora detaljrikedom som bevaras och bidrar till nya upptäckter varje gång filmen visas 
samt att människans minnesförmåga inte är avgörande för att situationen ska bli bevarad. 
Även Sandberg Jurström (2009) lyfter fram flera fördelar med videoinspelning som observat-
ionsmetod. Att observera lärandesituationer med hjälp av video kan enligt Sandberg Jurström 
underlätta förståelsen av hur rörelser, handlingar och uttryck samverkar. För att koppla video-
observationsmetoden till det designteoretiska perspektivet, menar Sandberg Jurström att me-
toden kan vara särskilt betydelsefull i sammanhang där fokus ligger på att undersöka samspe-
let och variationen mellan olika teckensystem. Eftersom den föreliggande studien grundar sig 
i det designteoretiska perspektivet och delvis handlar om att undersöka vilka resurser som 
används i den egna lärandeprocessen och hur de används, kan videoobservation därför betrak-
tas som en väsentlig metod för studien.  
 
Ytterligare en fördel med videoinspelning som observationsmetod som Bjørndal (2005) lyfter 
fram, är att metoden kan underlätta mycket när man önskar nå en högre självkännedom. 
Bjørndal menar att man genom videoobservationsmetoden ser sig själv från samma perspektiv 
som andra, vilket i sin tur kan leda till en djupare förståelse för hur andra personer uppfattar 
ens beteende och handlingar. Syftet med den här studien är att studera min egen lärandepro-
cess, vilket skulle kunna betraktas som att söka efter en högre självkännedom. Även detta är 
en anledning till att videoobservation kan betraktas som en relevant metod i denna studie. 
 
För att gå närmare in på videoobservationens nackdelar, menar Bjørndal (2005) att metoden 
inte enbart är positiv eftersom en filminspelning aldrig kan bli en exakt spegling av den läran-
desituation som är i fokus. Hur kameran är placerad spelar stor roll för vad som kommer att 
representeras av situationen och det är också viktigt att ta i beaktande att sinnesintrycken lukt, 
smak och känsel inte går att fånga på film. Detta hävdar även Sandberg Jurström (2009), som 
också diskuterar hur en videoinspelning kan påverka den situation som är i fokus för observat-
ionen. Enligt Sandberg Jurström kan det finnas en önskan hos den observerade personen att 
göra så bra ifrån sig som möjligt för att på bästa sätt leva upp till studiens syften, och detta 
kan i sin tur påverka slutresultatet av den observerade situationen. Den här typen av risker kan 
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dock enligt Sandberg Jurström medföra något positivt och göra en studie mer intressant. Om 
en person i en observerad situation överdriver sina handlingar kan det innebära att handling-
arna förtydligas och på så sätt bli lättare att analysera i efterhand.  

3.1.2 Loggbok 
Användandet av loggbok är enligt Bjørndal (2005) ett enkelt och tidseffektivt sätt att obser-
vera och reflektera kring den egna praktiken. Genom att själv beskriva och reflektera i skrift 
över vad som har hänt blir det enligt Bjørndal möjligt att nå en djupare förståelse för sig själv 
och sitt lärande. Eftersom syftet med denna studie är att studera den egna lärandeprocessen 
och därmed få en ökad förståelse för lärandet, kan loggbok därför betraktas som en relevant 
observationsmetod. Vidare menar Bjørndal att loggboksskrivande är betydelsefullt för upp-
rätthållandet av människans inre dialog, eftersom det handlar om att skriva för sig själv. På så 
sätt kan loggboken fungera som ett samtal med det egna jaget. Bjørndal hävdar att loggbok är 
en högst personlig observationsmetod, vilket har sina fördelar. Eftersom ingen utomstående 
har rätt att läsa och bedöma en annan persons loggbok blir det enligt Bjørndal lättare att uttala 
eventuella känslor. Ytterligare fördelar med loggbok som observationsmetod, som Bjørndal 
lyfter fram, är att metoden öppnar upp det egna medvetandet samt att händelser och skeenden 
går lättare att analysera efteråt eftersom det skrivs ned. Detta är en anledning till att loggbok 
valdes som observationsmetod förutom videoinspelning, eftersom loggboken skulle kunna ge 
en mer nyanserad bild av de mönster som uppstår under övningspassen. En nackdel med me-
toden är enligt Bjørndal att det inte alltid går att se snabba resultat, och därför blir metoden 
ofta bortprioriterad.  
 
Vad gäller utformandet av loggboken, lyfter Bjørndal (2005) fram ett flertal modeller för 
detta. Ett exempel på en strukturerad loggbok är processloggboken, som enligt Bjørndal kan 
möjliggöra reflektioner kring information som registrerats i en pedagogisk situation. Denna 
loggbok består av frågor om vad som hände i situationen, men även hur den undersökande 
personen kände sig och vilka lärdomar som situationen förde med sig. Fördelen med en struk-
turerad loggbok framför en ostrukturerad är enligt Bjørndal att det underlättar det analyse-
rande arbetet eftersom det finns tydliga ramar att utgå från. När det gäller ostrukturerade 
loggböcker menar Bjørndal att sådana är svårare att analysera, men å andra sidan medför såd-
ana typer av loggböcker ett öppet förhållningssätt inför nya upptäckter.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt samt genomförande och bear-
betning av dokumentationen. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Som musikaliskt gestaltande projekt för den här studien valdes musikstycket Vampyrarian ur 
operan Sötskolan av Rehnqvist och Perski. Arian hämtades ur samlingen Svenska operaarior 
1874-2009 / Swedish opera arias 1874-2009: Mezzosopran/alt och piano 1898-2007 (2012). 
För att gå närmare in på operan Sötskolan, förklaras den av Bartosch Edström, Biel, Betancor, 
Jacobsson och Irving (2012) som en operarysare för barn som handlar om flickan Bella vars 
mamma ska gifta om sig. Bella ska vara brudtärna men känner sig inte alls fin trots att hon är 
uppklädd. Hon flyr in i fantasins värld där hon möter flera märkliga figurer, däribland Vam-
pyren som badar i unga flickors blod för att bevara sin ungdomliga skönhet. Det är detta 
Vampyrarian handlar om.  
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Det finns flera anledningar till varför Vampyrarian valdes som musikaliskt gestaltande pro-
jekt. Tidigare instuderingsprocesser av sångstycken har ofta börjat med att jag har lyssnat på 
en förlaga av stycket ifråga på Spotify eller YouTube. För att få en större utmaning i arbetet 
och ha möjlighet att utforska andra instuderingsmöjligheter än lyssnandet, valdes ett stycke 
som inte gick att finna på någon av nämnda musiktjänster. Målet var att uppnå ett så objektivt 
förhållningssätt till stycket som möjligt och därför inte heller ha någon förlaga att lyssna till. 
En annan anledning till varför Vampyrarian valdes är för att det är en modern, svensk ope-
raaria. En personlig uppfattning är att modern musik är komplicerad i både tonspråk, rytmik 
och form. I och med denna studie fanns en möjlighet att utmana denna uppfattning, och därför 
valdes just en svensk modern operaaria som studieobjekt. Ytterligare en anledning till varför 
Vampyrarian valdes är att det länge har funnits en önskan om att instudera ett stycke med 
både musik och text skrivna av kvinnor, eftersom det enligt mig är viktigt att tillämpa ett jäm-
ställt förhållningssätt gällande valet av repertoar. När det kommer till operaarior är jag van vid 
att sjunga om kärlek i olika former, vilket kan bli enformigt i längden. Därför kändes det be-
friande att välja en aria som handlar om något helt annat. 
 
För att gå närmare in på upplägget av det musikaliska projektet, valde jag att under en tre-
veckorsperiod i oktober öva på musikstycket en halvtimme om dagen från måndag till fredag.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Efter varje övningspass dokumenterades händelser och upplevelser i loggboken. När det gäl-
ler videoobservationen mynnade studien ut i nio filmer; det blev en film varje måndag, onsdag 
och fredag under treveckorsperioden. Anledningen till att filma tre övningspass varje vecka 
var att det skulle bli lättare att upptäcka en progression mellan veckorna när materialet bear-
betades. Det fanns även en förhoppning om att mängden filmer skulle kunna leda till flera 
intressanta upptäckter. Att dokumentera det allra första övningspasset på film var särskilt vik-
tigt eftersom det enligt mig skulle vara intressant att analysera det absolut första mötet med 
det valda musikstycket. Att även filma övningspasset den sista fredagen var för att få en in-
blick i hur mycket som hade lärts in när observationsperioden var slut. Anledningen till att 
spela in de sju övningspassen däremellan var att ha så mycket inspelat material som möjligt 
när bearbetnings- och analysprocessen skulle ta vid. Det fanns ingen tanke om vad som skulle 
övas på under varje övningspass, utan valet av dokumenterade situationer var helt beroende 
av progressionsaspekten. Anledningen till att skriva loggbok efter varje pass var att alltid ha 
något dokumenterat även vid de tillfällen som inte videoinspelades.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Dokumentationen ägde rum under tre veckor i oktober månad. Observationsperioden skulle 
bestå av 15 övningspass, men eftersom det vid ett tillfälle inte fanns ork till att öva blev det 
sammanlagt 14 övningspass. Detta påverkade dock inte de dokumenterade situationerna. Un-
der processens gång filmades totalt nio övningspass, ett varje måndag, onsdag och fredag. 
Vad gäller längden på övningspassen var min ursprungliga tanke att öva exakt en halvtimme 
varje gång, men efter några övningspass märkte jag att det kändes krystat och onaturligt. Det 
fanns inte något direkt syfte med att öva just 30 minuter. Därför valde jag att öva så länge jag 
kände för i stunden och för det mesta landade övningstiden då på mellan 20 och 40 minuter. 
Övningspassen ägde rum i olika övningsrum på Musikhögskolan Ingesund under olika tid-
punkter på dygnet.  
 
Filmerna spelades in med min dator, en Macbook Air, via foto- och filmprogrammet Photo 
Booth. För att få en bättre ljudkvalitet på filmerna var en inspelningsapparat inkopplad i da-
torn vid alla filmningstillfällen. De digitala verktygen var oftast placerade på ett bord i det 
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övningsrum jag befann mig i och i vissa fall på fönsterkarmen. Innan jag började spela in kon-
trollerade jag att datorn var placerad så att jag själv, pianot och en stor del av rummet syntes 
väl. Eftersom jag inte visste hur jag skulle öva på stycket eller vilka resurser jag skulle an-
vända mig av, ville jag få med så mycket som möjligt av rummet för säkerhets skull.  
 
När det gäller loggboksskrivandet ägde det rum i samma övningsrum som övningen. I denna 
studie har den form av loggbok som Bjørndal (2005) benämner som processloggbok använts. 
Anledningen till att loggbok valdes som metod var att få ett komplement till videoobservat-
ionen. Loggboken skulle till exempel kunna bidra till ökad förståelse för varför vissa resurser 
användes i övningen. Frågorna som formulerades i loggboken var: Vad hände?, Vad kände 
jag?, Vad lärde jag mig? och Övrigt. Punkten övrigt fanns med för att möjliggöra doku-
mentation av eventuella företeelser som inte passade in under någon av de andra frågorna. 
Exempel på sådana företeelser kunde vara hur dagsformen var, om det hade förekommit nå-
gon uppsjungning direkt innan eller om det hade varit en hektisk dag. På detta sätt skulle olika 
beteenden under övningspassen kunna förklaras, vilket sedan skulle kunna tas i beaktande när 
det var dags att analysera de dokumenterade situationerna. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Det första steget i att bearbeta det dokumenterade materialet var att titta på alla filmer och 
skriva minnesanteckningar om vad som registrerades. I detta stadium fanns arbetets forsk-
ningsfrågor med i tanken, eftersom det som fokuserades på vid observationen var vilka resur-
ser som användes och hur de bidrog till lärandet, samt hur lärandeprocessen var designad. 
Under observationen registrerades vissa mönster, som till exempel att kroppsliga resurser var 
återkommande. Något annat som registrerades var att resurser ofta kombinerades. 
 
Nästa steg i bearbetningen var att läsa igenom loggboken för att även där söka efter speciella 
mönster, samt kontrollera att anteckningarna stämde överens med det som hänt i filmerna. 
Loggboken fungerade som ett komplement till videoobservationen, eftersom det i loggboken 
kunde finnas med information som inte gick att se i filmerna. Därför var det nödvändigt att 
jämföra loggboksanteckningarna med det inspelade materialet.  
 
Efter den första genomläsningen av loggboken valdes några få filmsekvenser ut som transkri-
berades mer noggrant, med syfte att få ytterligare förståelse för de förekommande mönstren. 
De sekvenser som valdes ut bedömdes vara särskilt intressanta i förhållande till studiens 
forskningsfrågor. Till transkriptionen användes ett tidsbaserat schema med olika kategorier 
för de resurser som användes i filmerna. Anledningen till att den här typen av schema valdes 
var för att kunna konkretisera de förekommande mönstren så mycket som möjligt, samt att 
kontrollera kombinationen av resurser i lärandet. Kategorierna hade bestämts sedan den första 
observationen av filmerna och var följande: röst, kroppsrörelser och positioner, gester, an-
siktsuttryck och blickar samt materiella resurser.  
 
När materialet analyserades lades fokus på att förklara förekomsten av de mönster som hade 
registrerats med hjälp av transkriptionen. Detta gjordes i relation till varje övningspass och 
dess utformande. Om ett mönster till exempel registrerats i början av varje nytt moment under 
ett övningspass kunde jag göra en analys som grundade sig i att mönstrets uppkomst hade att 
göra med ett moments början. Under analysprocessen fanns hela tiden det formulerade syftet 
med arbetet med i tanken, liksom de formulerade forskningsfrågorna. Syftet fungerade som en 
övergripande hjälp för att minnas vad det var som skulle undersökas, medan forskningsfrå-
gorna fungerade som en mer specifik vägledning. Två av forskningsfrågorna i det här arbetet 
handlar om vilka resurser som används i lärandeprocessen och på vilka sätt de används. Vid 
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analysen av dokumentationen uppmärksammades att olika moment i övningen kunde kopplas 
samman med skilda resurser av både kroppslig och materiell karaktär. Nästa steg var att för-
söka förstå hur användandet av resurserna kunde bidra till lärandet. Det som uppmärksamma-
des var till exempel att en kroppslig resurs ofta förekom när övningen kretsade kring att för-
stärka fraseringar i musikstycket, medan en materiell resurs ofta förekom när melodin skulle 
läras in. Vid detta steg i analysprocessen förankrades det dokumenterade materialet även i det 
designteoretiska perspektivet, eftersom användandet av resurser blev allt tydligare. Något 
annat som uppmärksammades var att det förekom mönster i övningen som var av mer över-
gripande karaktär och inte var beroende av skilda moment eller kunde kopplas till specifika 
resurser. I detta skede blev kopplingen till det designteoretiska perspektivet tydlig eftersom de 
övergripande mönstren kunde förklaras som en design av hela lärandeprocessen, vilket på så 
sätt blev ett svar på den första forskningsfrågan. Den övergripande designen sorterades in i två 
teman som berörde strukturen av lärandeprocessen och vikten av ett helhetstänk i övningen.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
När det gäller etiska överväganden i en undersökning menar Johansson och Svedner (2010) 
att det i ett forskningsarbete bör tillämpas ett respektfullt förhållningssätt till de personer som 
deltar. Vidare påtalar Kvale och Brinkmann (2009) vikten av att informera eventuella under-
sökningspersoner om vad det innebär att vara del av forskningsstudien. Detta kan enligt Kvale 
och Brinkmann innebära att göra deltagarna medvetna om både risker och fördelar som deras 
medverkan i studien kan medföra. Kvale och Brinkmann skriver också att etiska övervägan-
den inte bara handlar om ett så kallat informerat samtycke som beskrivits ovan, utan även om 
den enskilda forskarens beteende i förhållande till moraliska frågor samt forskningens veten-
skapliga kunskap.  
 
Eftersom denna observationsstudie inte innefattar någon annan person än jag själv, finns det 
inget behov av att ta ställning till det informerade samtycke med andra personer som Kvale 
och Brinkmann (2009) beskriver. Däremot behöver jag vara medveten om att mitt eget för-
hållningssätt till studien kan påverka dess resultat. 
 
För att gå närmare in på termen giltighet, eller validitet som det också kallas, menar Kvale 
och Brinkmann (2009) att det sanna och riktiga i ett yttrande kan förklaras som giltigt. Vidare 
skriver Kvale och Brinkmann att ett argument är giltigt först när det är försvarbart, överty-
gande och bygger på starka grunder. Om en metod undersöker vad den utger sig för att under-
söka är det enligt Kvale och Brinkmann en giltig metod. För att en studie ska betraktas som 
giltig hävdar Kvale och Brinkmann att ett kritiskt förhållningssätt till den egna analysen är 
något att eftersträva. Enligt Kvale och Brinkmann är det också viktigt att som forskare vara 
tydlig med vilket perspektiv som används i studien, samt att undvika att betrakta ämnet utifrån 
egna föreställningar om vad som önskas upptäckas. Vad gäller termen tillförlitlighet är det 
samma sak som reliabilitet och kan enligt Kvale och Brinkmann handla om huruvida ”ett re-
sultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (s. 263). Johansson och 
Svedner (2010) berör också begreppet reliabilitet och menar att hur noggrann en forskare har 
varit vid mätningen i en observationsstudie kommer att påverka hur tillförlitligt resultatet blir.  
 
Föreliggande observationsstudie kan betraktas som giltig eftersom den undersöker det som 
var tänkt att undersökas och är analyserad på ett kritiskt sätt. Observationsstudien grundar sig 
på ett teoretiskt perspektiv och tidigare forskning, vilket kan bidra till att styrka dess trovär-
dighet. Eftersom arbetet handlar om en personlig lärandeprocess kommer dess resultat inte att 
kunna reproduceras av någon annan, vilket kan bidra till att arbetet blir mindre tillförlitligt. 
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Mätningen och undersökningen av materialet har dock utförts med största noggrannhet, vilket 
skulle kunna bidra till en ökad grad av tillförlitlighet.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts efter bearbetningen av min 
instuderingsprocess. 

4.1 Designen av lärandeprocessen 
Detta första avsnitt berör designen av den egna lärandeprocessen i instuderingen av en mo-
dern operaaria och är uppdelat i två teman: Kreativt ostrukturerad och Strävan efter helhets-
upplevelsen.  

4.1.1 Kreativt ostrukturerad 
Vid analysen av det dokumenterade materialet framkom att jag under hela min instuderings-
process av operaarian Vampyrarian sällan gjorde klart ett moment innan jag började på nästa. 
I början av det första övningspasset finns det dock en tendens till att öva ett moment grundligt 
först innan nästa tar vid, men detta blir inte långvarigt. Momentet som till en början är i fokus 
är instuderingen av rytmer, men efter en stund flyttas uppmärksamheten istället till melodin. 
Detta är ett återkommande tema under de veckor som självobservationen fortgår. Temat syn-
liggörs på liknande sätt som under det första övningspasset, men med olika moment. Det kan 
till exempel vara att sångtexten studeras in men att momentet nästan direkt övergår till att 
fokusera på någon rytm som ännu inte lärts in, eller att tonbildningen av en viss ton är i fokus 
för att sedan gå över till att arbeta mer med det uttrycksmässiga i sången. Övningspassen är 
utformade på ett ostrukturerat sätt och det finns ingen planering för i vilken ordning olika 
moment ska studeras in. Att lärandeprocessen betraktas som kreativt ostrukturerad handlar om 
att de moment som lärs in förefaller vara i ett ständigt kreativt flöde. Det finns ingen planering 
för vad som ska göras, men att döma av transkriptionerna skapar detta förutsättningar för att 
vara kreativ i instuderingsprocessen. Detta gäller både vad som ska studeras in och på vilket 
sätt detta visar sig. Vid flera tillfällen under lärandeprocessens gång kombinerade jag till ex-
empel rösten tillsammans med mimik, gester och kroppsrörelser för att snabbt gestalta ett 
känslouttryck. Detta händelseförlopp kan benämnas som en slags spontan gestaltning, ef-
tersom det uppenbarade sig när som helst och utan någon större eftertanke. Det som är signi-
fikant för denna kombination av röst, mimik, gester och kroppsrörelser är att resurserna inte 
enbart uppkommer för att arbeta med interpretation, utan för att bidra till ett ökat flöde i 
sången. Att gestaltning med hjälp av flera uttryck kan underlätta för skapandet av flöde kan 
bero på att det tar fokus från sångtekniska parametrar, som i vissa fall kan upplevas som hin-
der för sången. I loggboken har den spontana gestaltningen reflekterats över på följande sätt: 
 

Sceniska	uttrycket	var	med	till	och	från	/---/	Jag	får	bättre	flöde	i	långa	fraser	
av	att	lägga	på	sceniskt	uttryck.	Att	jag	lägger	in	sceniskt	uttryck	som	en	hjälp	
mer	än	att	”nu	kan	jag	stycket	så	nu	ska	jag	jobba	sceniskt”.	(Loggbok	2017-
10-17)	

 
Detta citat visar att det finns en parallell mellan den spontana gestaltningen och designen av 
lärandeprocessen som kreativt ostrukturerad, eftersom det handlar om att växla mellan flera 
olika moment snarare än att arbeta grundligt med ett moment tills det är klart. Det visar också 
att gestaltningen av ett stycke inte nödvändigtvis behöver tas i beaktande som sista moment i 
en lärandeprocess. 
 
Ett annat exempel på en situation där den kreativt ostrukturerade designen synliggörs, är när 
jag under ett övningspass kommer på att jag kan spela pianoackompanjemanget till arian sam-
tidigt som jag lyssnar på min egen inspelade sång, som en del av instuderingen. Den kreativt 
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ostrukturerade lärandeprocessen skulle kunna bidra till att jag lär mig det sångstycke som är i 
fokus, men också att jag utvecklar min förmåga att uppfinna kreativa lösningar på hur jag ska 
studera in musiken.  

4.1.2 Strävan efter helhetsupplevelsen 
Det andra temat som har uppkommit gällande designen av den egna lärandeprocessen handlar 
om betydelsen av en helhetskänsla under övningspassen. Vid genomläsningen av loggboksan-
teckningarna gjordes upptäckten att jag efter nästan varje övningspass nämnde något som 
kunde kopplas till ett helhetsbegrepp. Det kunde till exempel vara anteckningar om att jag 
sjungit igenom hela stycket, tittat igenom alla notblad och markerat taktartsbyten, spelat ige-
nom stycket på pianot från början till slut eller skrivit ned hela texten till stycket. Även de 
videoinspelade övningspassen visade på en tydlig strävan efter en helhetsupplevelse, inte 
minst vid det nionde övningspasset då jag spelade upp min inspelade röst samtidigt som jag 
spelade en del av pianoackompanjemanget. Detta är alltså samma händelse som redan beskri-
vits en gång i anknytning till det föregående temat. Filmsekvensen av denna händelse visar på 
en uppgivenhet över att inte förstå hur sången ska låta i förhållande till pianoackompanje-
manget. När mobilen används för att spela in sången, som i sin tur spelas upp till pianoack-
ompanjemanget, tycks uppgivenheten dock bytas ut mot ett lugn. Händelsens betydelse för 
lärandeprocessen beskrivs på följande sätt i loggboken: 
 

Började	spela	pianoackompanjemanget,	delar	av	det.	Vill	få	en	känsla	av	hel-
heten	/---/	Kändes	bra	att	kolla	på	pianoackompanjemanget.	Fick	en	aha-
upplevelse	av	att	höra	de	tonerna.	Styckets	helhet	blev	lite	klarare	och	det	gav	
mig	en	skön	känsla	av	trygghet.	(Loggbok	2017-10-13)	
	

En ytterligare aspekt på strävan efter helhetsupplevelsen är något som går att koppla till det 
föregående temat, kreativt ostrukturerad. Detta tema visade att jag under övningspassen ofta 
bytte fokus från ett moment till ett annat, vilket innebar att koncentrationen aldrig var riktad 
mot endast ett moment under ett övningspass. Mängden av moment under övningspassen i 
samband med oftast snabba byten dem emellan kan betraktas som en del i strävan efter hel-
hetsupplevelsen. Att ha kontroll på flera olika aspekter av musiken samtidigt skulle kunna 
bidra till att den klangliga världen upplevs mer sammanhängande, till skillnad från om jag till 
exempel enbart hade ägnat ett övningspass åt att lära in rytmer eller öva in texten. 

4.2 Kroppsliga resurser och dess användning 
Bearbetningen av det dokumenterade materialet visade att det under lärandeprocessen använ-
des kroppsliga resurser, vilka har delats upp i följande underkategorier: kroppsrörelser, ges-
ter, mimik och röst. Nedan följer ytterligare beskrivningar av dessa kategorier och på vilka 
sätt de har använts i lärandeprocessen.  

4.2.1 Kroppsrörelser  
Under instuderingsprocessen av Vampyrarian har jag omväxlande spontant eller medvetet 
använt mig av olika slag av kroppsrörelser. Transkriptionerna av filmerna visade att detta 
kunde gestalta sig på flera sätt. I de första filmerna används kroppsrörelser som ett sätt att 
känna in musiken. De medvetna kroppsrörelserna är till exempel att stampa pulsen med foten, 
knäppa pulsen med fingrarna och att klappa pulsen med händerna. Att gunga med i musiken 
och gå runt i rummet samtidigt som jag sjunger, är exempel på kroppsrörelser som uppkom-
mit spontant. Ytterligare ett spontant användningsområde för kroppsrörelserna är att förstärka 
fraseringar och dynamik i musiken, vilket uppenbarar sig senare i lärandeprocessen. I takt 38 
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till 40 i Vampyrarian är det ett fortissimo mezzopiano1 som sedan byggs upp i ett crescendo2 
som leder till nästa takt där det blir ett forte fortissimo3. Detta forte fortissimo övergår sedan i 
ett diminuendo4. En transkription av en sekvens i den femte filmen visar att jag förstärker 
detta dynamiska förlopp genom att luta mig framåt, rygga tillbaka snabbt för att sedan göra en 
framåtrörelse med kroppen igen. Figur 1 visar det dynamiska förloppet så som det är noterat:  
 

 
 
Figur 1. Utdrag ur Vampyrarian av Rehnqvist och Perski (2012).  

4.2.2 Gester  
Att använda olika typer av gester i lärandeprocessen är något som återkommer under alla fil-
mer. Gestiken används på ett spontant sätt för att förstärka notbildens fraseringar och under-
lätta sångens flöde. Ett exempel på detta förekommer i den andra filmen då jag i början av 
varje ny fras gör snabba rörelser med högerhanden som om jag vill hjälpa sången framåt. Se-
nare i denna sekvens ser det ut som att jag slår av sista tonen i en fras genom att föra ihop 
båda händerna och göra en liten rörelse samtidigt som jag slutar sjunga.  
 
Förutom att förstärka fraseringar och underlätta sångens flöde används gester som ett hjälp-
medel för att forma klangen på vissa toner. Även den här typen av gestik sker på ett spontant 
sätt. I de flesta fall innebär detta att jag för isär båda händer framför överkroppen som ett ver-
tikalt dragspel samtidigt som jag sjunger tonen ifråga. Det kan också vara att jag för båda ar-
marna åt sidorna som för att forma klangen. Ett exempel på detta, som dessutom handlar om 
att sångens text förstärks med hjälp av gester, är när jag i en sekvens i den sjunde filmen 
sjunger frasen: ”Förgrena dig själv, gör dig smal, gör dig bred!” (Rehnqvist & Perski, 2012, s. 
121). När jag sjunger ordet ”bred” för jag båda armarna åt sidorna för att gestalta texten. Det 
som händer är dock att klangen förändras och blir varmare och fylligare jämfört med tidigare i 
klippet när jag sjungit samma fras. Gestiken fungerar alltså både som en gestaltning av texten 
och som ett hjälpmedel för att forma den sångliga klangen – och ibland sker detta samtidigt.  

4.2.3 Mimik 
Vid flera tillfällen under lärandeprocessens gång finns ansiktets mimik med för att förstärka 
en känsla. Flera av de transkriptioner av filmsekvenser som har gjorts har visat att längtande, 
ondskefulla, arga och njutningsfulla uttryck har funnits med under vissa övningspass. I dessa 
situationer har jag haft som intention att närma mig en känsla, och de nämnda ansiktsuttryck-
en har uppstått som en förlängning av inlevelsen.  
 
Ett spontant användande av blickar har också fungerat som resurs under lärandeprocessen. Att 
blicka uppåt och att fästa blicken mot något som tycks vara långt borta i fjärran är sådant som 
har förekommit ofta, liksom att sluta ögonen helt i sångögonblicket. Blickarna och slutna 
                                                
1 Med fortepiano menas en stark tonansats som genast övergår till en svag fortsättning (Nationalencyklopedin, 2018). 
2 Crescendo är en musikbeteckning för en ton som ökar successivt i styrka (Nationalencyklopedin, 2018). 
3 Fortissimo är en musikbeteckning och syftar till att något ska spelas eller sjungas mycket starkt (Nationalencyklopedin, 
2018). 
4 Diminuendo är motsats till crescendo och är en musikterm för successivt avtagande tonstyrka (Nationalencyklopedin, 
2018). 
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ögon fungerar som resurs för att fokusera och nå en högre koncentration, men kan också fun-
gera som ytterligare hjälp för att närma sig en känsla.  

4.2.4 Röst 
Rösten som resurs handlar till stor del om att sjunga den sång som är i fokus och tolka notbil-
den, men det finns fler användningsområden än så. Under de första övningspassen fungerar 
rösten som ett stöd för inlärningen av rytmer och tonhöjd. I den allra första loggboksanteck-
ningen har jag till exempel skrivit att jag använde mig av Sprechgesang5 för att förstå rytmer-
na i det nya stycket. När jag har arbetat med inlärningen av tonhöjden har jag nynnat med i 
den melodi jag håller på att lära mig. Dessutom har jag sjungit melodin på taktslagens siffror 
för att få en ökad förståelse för sambandet mellan rytmer och melodi i en takt.  

4.3 Materiella resurser och dess användning 
Förutom de kroppsliga resurser som har beskrivits ovan, har även materiella resurser haft be-
tydelse för lärandeprocessen av stycket Vampyrarian. Dessa materiella resurser och deras 
användning beskrivs nedan i följande underrubriker: piano, digitala medier, tryckta medier 
och spegel. 

4.3.1 Piano 
Pianot har varit en central del under instuderingsprocessen. Till en början fungerade instru-
mentet som en resurs för att lära in musikstyckets melodi och rytm. Vid det allra första öv-
ningspasset är det på detta sätt jag får kontakt med sången för första gången, eftersom jag inte 
har någon förlaga att lyssna till. På detta sätt blir pianot en förutsättning för att lärandeproces-
sen kan fortskrida.  
 
Som tidigare har nämnts i avsnittet om designen av lärandeprocessen, byter jag snabbt fokus 
från ett moment till ett annat. Vid det första mötet med operaarian läggs fokus på att lära in 
och förstå rytmerna i stycket genom att sjunga och klappa dem utan tonhöjd. Efter tre minuter 
sätter jag mig istället vid pianot för att byta fokus till inlärningen av melodin. Pianot kommer 
med andra ord in tidigt i instuderingsprocessen och finns efter detta första möte med vid alla 
övningspass. Förutom att lära in melodin genom att spela den använder jag mig ibland av en 
metod som går ut på att sjunga melodin, men precis efter att jag har tagit en ton spelar jag 
samma ton på pianot. På detta sätt blir jag tryggare som sångare, eftersom pianot hela tiden 
finns med som extra stöd. 
 
Trots att melodin spelas på pianot under de första övningspassen händer det att jag senare 
under processens gång sjunger någon passage felaktigt eftersom jag har glömt hur melodin är. 
En sådan situation uppstår vid det åttonde övningspasset under andra veckan av självobservat-
ionen. Det är ett nedåtgående språng med en oktavs omfång som inte låter helt rätt. Lösningen 
blir att ta den rätta tonen på pianot, spela det nedåtstigande intervallet en gång för att sedan 
sjunga samma sak tre gånger tills det har satt sig i muskelminnet. Att använda pianot på det 
här sättet förekommer vid flera tillfällen under lärandeprocessens gång. 
 
Förutom att vara en resurs för inlärning av tonhöjd, fungerar även pianot som kontroll för 
intonation. Som sångare finns det inga tangenter eller klaffar att trycka ned för att få till en 
exakt ton och därför kan det ibland låta orent. När detta händer tar jag den rätta tonen på pia-
not för att förstå på ett ungefär hur långt ifrån jag befann mig från tonen ifråga och för att få 
                                                
5 Sprechgesang eller talsång är ett slags mellanting mellan tal och sång och utgår från språkets rytm, melodi och intonation 
(Nationalencyklopedin, 2018).  
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något nytt att förhålla mig till. Att använda pianot för att ta ton förekommer väldigt ofta under 
övningspassen, både för att kontrollera intonationen men också för att ta ut rätt startton innan 
jag ska börja sjunga en fras.  
 
En sekvens som har berörts tidigare i detta kapitel är när jag spelar pianoackompanjemanget 
för att få en helhet av musiken att förhålla mig till. På samma sätt som att inlärningen av me-
lodin med hjälp av pianot underlättade den fortsatta lärandeprocessen, blev även spelandet av 
ackompanjemanget en förutsättning för att komma vidare eftersom musikens helhet blev tyd-
ligare.   

4.3.2 Digitala medier 
Två betydelsefulla digitala medier som har använts under lärandeprocessen är min metronom 
och inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. Metronomen användes från början för att ha 
en fast puls att förhålla mig till i inlärningsmomentet av olika rytmfigurer i musikstycket. Till 
en början höll jag pulsen själv, men märkte snart att det var för svårt att göra det samtidigt 
som jag skulle fokusera på rytmerna. Metronomens andra funktion var att återge det noterade 
grundtempot på 56 slag i minuten. Det förekom ofta att jag startade metronomen för att känna 
in tempot när jag skulle börja sjunga, för att sedan stänga av den och fortsätta på egen hand. 
När jag kommit en bit in i stycket startade jag metronomen igen för att kontrollera om jag 
hade hållit tempot. Att kontrollera grundtempot på detta sätt är något som fanns med ända till 
det sista övningspasset, men då hade jag vant mig så mycket vid tempot att jag inte behövde 
kontrollera efter halva stycket att tempot var det samma som i starten. 
 
Mobiltelefonen användes bara under ett övningspass, men effekterna av dess användning gav 
nya upplevelser av musiken som kan ha påverkat det fortsatta övandet. Mobiltelefonen an-
vändes för att spela in den egna sångrösten och spela upp den samtidigt som jag spelade pia-
noackompanjemanget, men den användes även på ett annat sätt. Transkriptionen av denna 
sekvens visade att jag efter att ha spelat in mig själv lyssnar en gång på inspelningen utan att 
spela pianoackompanjemanget. Istället följer jag med i noterna, klappar pulsen med ena han-
den och kontrollerar intonationen på vissa toner i inspelningen genom att ta toner på pianot. 
Genom att lyssna på mig själv och samtidigt följa med i noterna, utan att sjunga, får jag en 
helt ny upplevelse av musiken. Att kontrollera intonationen på detta sätt gör att jag får vetskap 
om eventuella orena toner som jag kanske inte hade hört annars.   

4.3.3 Tryckta medier  
Tryckta medier och skrivna ord har under lärandeprocessens gång fungerat som resurser på 
olika sätt. Eftersom jag lärde in Vampyrarian med hjälp av noter blev dessa en central del i 
lärandet. Trots att filmerna visar att jag släpper noterna ganska snabbt i instuderingsprocessen 
för att försöka sjunga utantill, fanns de ändå med vid varje övningspass som ett stöd. Noterna 
gav mig information som jag behövde veta för att kunna sjunga stycket. Information om ton-
höjd, rytmer, dynamik, harmonik, text samt tempobeteckningar och andra anvisningar fanns 
med i noterna för att bidra till musikens formande. Förutom denna typ av information gjorde 
jag själv noteringar i notbilden för att underlätta min lärandeprocess. I den första loggboksan-
teckningen skriver jag till exempel att jag ritade en ring runt alla takter med sju eller nio åt-
tondelar, medan jag ritade en fyrkant runt beteckningarna för fjärdedelstakterna. Anledningen 
till nedtecknandet av dessa symboler var att få en snabb överblick över de olika taktartsby-
tena. Figur 2 visar ett exempel på detta: 
 



 26	

 
 
Figur 2. Utdrag ur Vampyrarian av Rehnqvist och Perski (2012).  
 
Vid det tionde övningspasset skriver jag ned texten till Vampyrarian som en slags minnesträ-
ning och den skrivna texten blir därmed en resurs för utantillinlärning. Förutom att skriva ned 
texten till arian ur minnet skriver jag också en slags förklaring till vad arian handlar om. Efter 
detta sjungs arian igenom, med anteckningarna på notstället bredvid. Anteckningarna fungerar 
som noter med ny information som hjälper mig att interpretera sången.  
 
Vampyrarian är ett stycke som bygger på taktarten sju åttondelstakt, en taktart som jag själv 
inte är van vid när det kommer till klassisk sång. Arian har dessutom flera taktartsbyten mel-
lan sju åttondelstakt, nio åttondelstakt, tre fjärdedelstakt, fyra fjärdedelstakt och två fjärde-
delstakt. I de fyra första loggboksanteckningarna uttrycks en frustration och osäkerhet angå-
ende taktartsbytena och takterna med åttondelar som grund, men också en frustration över att 
inte ha någon förlaga att lyssna till för att på så sätt få vetskap om hur taktarterna och dess 
rytmer ska vara. Det femte övningspasset blir en vändpunkt eftersom jag kommer på att jag 
kan använda Palmqvists (2006) bok The Refinement of Rhythm som hjälp. Detta är en bok 
som har använts tidigare vid Musikhögskolan Ingesund under gehörslektioner med fokus på 
att förstå rytmer. I bokens förord skriver Rogers (2006) att författarens syfte med de olika 
metoderna i boken är att känslan och flödet i de olika rytmerna ska sätta sig i kroppen istället 
för att utföras på ett mekaniskt sätt.  
 
The Refinement of Rhythm blir en resurs i min lärandeprocess för att få ökad förståelse för 
uppbyggnaden av de taktarter som grundar sig på åttondelar. Under övningspasset används 
några olika rytmetyder från boken i sju åttondelstakt på skilda sätt. Rytmetyderna både spelas, 
sjungs och klappas för att jag ska bli bekant med taktarten ifråga. Efter en stund kopplas 
Vampyrarian in i processen och de nya lärdomarna kan appliceras på musikstycket. The Re-
finement of Rhythm används endast vid detta övningspass, men effekten av det blir avgörande 
för den fortsatta processen eftersom det skapas en helt ny förståelse för musiken. I de efterföl-
jande filmerna blir det tydligt att det femte övningspasset har satt sina spår, eftersom rytmerna 
arbetas med på ett noggrant sätt. I loggboksanteckningen efter det femte övningspasset har jag 
dessutom gjort en understrykning under formuleringen ”Ville inte sluta öva” (Loggbok 2017-
10-06), vilket visar på en positiv effekt av övningspasset med rytmboken. 

4.3.4 Spegel 
I de övningsrum som övningspassen har ägt rum har det funnits speglar, och dessa speglar har 
använts frekvent i lärandeprocessen. Efter det åttonde övningspasset har jag skrivit ned lär-
domen om att ”spegeln är en viktig resurs både när det gäller tonbildning och att hitta ett sce-
niskt uttryck” (Loggbok 2017-10-11). Detta citat innebär att spegeln har fungerat som resurs 
gällande att kontrollera rörelser i förhållande till kroppen som instrument, men också som en 
tydlig punkt att rikta sig mot i sångögonblicket. Vad gäller det första användningsområdet 
visar filmerna till exempel att jag ibland står framför spegeln med händerna placerade vid 
käken. Det står även i loggboksanteckningar att spegeln har använts för att kontrollera mun-
nens form vid en viss passage, samt för att kontrollera hur mycket munnen öppnar sig vid 
formandet av vissa ord och huruvida detta hindrar flödet i sången. Spegeln har på detta sätt 
kunnat medvetandegöra kroppsliga företeelser kopplade till sången, som jag inte hade fått 
vetskap om annars.  
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Vad gäller det andra användningsområdet visar filmerna att jag vid flera tillfällen söker mig 
till spegeln för att ha en tydlig punkt att rikta mig mot, som kan liknas vid att sjunga inför en 
publik. Vid spegeln skapas en kontakt som bidrar till koncentration och fokus. Spegeln funge-
rar också som ett bollplank gällande interpretation, eftersom jag ofta närmar mig spegeln för 
att pröva ett ansiktsuttryck som ska återge en känsla. Det kan också vara att jag närmar mig 
spegeln för att undersöka om det är möjligt att betrakta en inlevelse i sången bara av att 
frammana speciella tankar.  

4.4 Kombination av resurser 
Hittills i detta kapitel har flertalet skilda resurser nämnts som hjälpmedel i lärandeprocessen. 
Vid bearbetningen av det dokumenterade materialet har det även framkommit att dessa resur-
ser sällan används för sig själva, utan snarare att det är vanligare att de används tillsammans 
med varandra. Kombinationen av resurser har dock sett olika ut beroende på situation. 
 
En analys av en filmsekvens under det första övningspasset visar att jag vid inlärningen av 
melodin spelar melodin på pianot samtidigt som jag nynnar den, stampar pulsen med foten 
och markerar taktslagen med vänsterhanden. Allt detta görs samtidigt som blicken följer med 
i notbilden och registrerar all information som den återger. I detta exempel är det alltså resur-
serna pianot, rösten, kroppsrörelser i form av fotstamp, gester, blick och notbild som kombin-
eras. Ett annat exempel på kombinationen av resurser är när jag använder mig av boken The 
Refinement of Rhythm. I den situationen spelar jag en rytmetyd i sju åttondelstakt på pianot 
samtidigt som jag försöker förstå grupperingen av åttondelarna i notbilden och stampar åtton-
delarna med högerfoten. Pianot, kroppsrörelser i form av fotstamp, blick och notbild är alltså 
de resurser som används i kombination med varandra. Att kombinera kroppsliga och materi-
ella resurser på detta sätt har skett på ett medvetet sätt i ett försök att bidra till lärandet på flera 
sätt. Båda dessa exempel visar att kombinationen av flera resurser är vanligt förekommande i 
början av ett moment som är helt nytt, men att kombinera resurser förekommer också när det 
handlar mer om att repetera något som lärts in tidigare.  
 
När det handlar om att repetera en redan inlärd fras är det resurser som röst, kroppsrörelser, 
gester och mimik som ofta har kombinerats. Vid flera övningspass har jag sjungit en passage 
samtidigt som jag har rört kroppen i olika positioner för att markera fraser eller dynamik, 
samtidigt som jag har gjort gester för att skapa flöde i sången och tittat åt olika håll för att 
hitta fokus. Detta har skett på ett spontant sätt. I den här typen av situationer har även spegeln 
tillkommit och utökat kombinationen av resurser. 

4.5 Sammanfattning 
Vad gäller designen av lärandeprocessen i instuderingen av Rehnqvists och Perskis Vampyr-
arian, har denna varit formad på ett kreativt ostrukturerat sätt samtidigt som den har präglats 
av strävan efter att skapa en helhet i lärandet. Det har inte funnits någon planering över vad 
som ska övas eller i vilken ordning det ska ske, men det som har övats in har skett på ett krea-
tivt sätt där det har varit fokus på att uppnå ett musikaliskt sammanhang. 
 
För att designa lärandeprocessen på ovan nämnda sätt, har en mängd resurser av både kropps-
lig och materiell karaktär använts. Gemensamt för de kroppsliga resurserna är att de har för-
kroppsligat musikaliska parametrar i lärandeprocessen, men detta har inte alltid skett på ett 
medvetet sätt. Kroppsrörelser har till exempel använts som en spontan förstärkning av frase-
ringar och dynamik, men även för att medvetet underlätta inlärning av exempelvis rytmer. 
Gester förstärkte också fraseringar och skapade flöde i sången på ett spontant sätt. Mimik har 
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fungerat som en förlängning av inlevelse gällande olika känslouttryck, men har också tilläm-
pats för att uppnå en högre grad av fokus. Röstens huvudsakliga användningsområde har varit 
att uttrycka sången. Gemensamt för de materiella resurser som har använts är att de på ett 
konkret sätt har kompletterat de kroppsliga resurserna. Pianot har fungerat som resurs gäl-
lande kontroll av intonation, melodi, rytm och ackompanjemang. Digitala medier i form av 
metronom och mobiltelefon har kontrollerat tempo och inspelning av sång medan de tryckta 
medierna har bidragit med konkret information i noter och skrift för att föra lärandeprocessen 
framåt. Spegeln har också fungerat som en konkret resurs i lärandeprocessen eftersom den har 
visat hur uttryck och rörelser egentligen ser ut.  
 
Något som är gemensamt för alla resurser oavsett karaktär är att de har kombinerats med 
varandra oftare än de har verkat i enskilda syften. I början av ett nytt moment har både mate-
riella och kroppsliga resurser kombinerats, medan det i repetitionsstadier har varit vanligare 
att endast kombinera kroppsliga resurser med varandra.   
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet av de analyser som har gjorts av självobservationen. Dis-
kussionen grundar sig på den litteratur och forskning som har berörts tidigare i bakgrunds-
kapitlet. Arbetets betydelse samt fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras 
också.  

5.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt förs en diskussion om lärandeprocessens design och användandet av resurser i relat-
ion till tidigare nämnd litteratur och forskning om övning och övningsstrategier, instudering för 
sångare samt det designteoretiska perspektivet på lärande.  

5.1.1 En design med kreativt ostrukturerade transduktioner 
I resultatet framkom att jag har designat min lärandeprocess i instuderingen av Rehnqvists och 
Perskis Vampyrarian efter två teman: Kreativt ostrukturerad och Strävan efter helhetsupple-
velsen. För att gå närmare in på det första temat, framkom att det fanns en progression i öv-
ningen trots avsaknaden av en planering för hur övningen skulle utformas. Varje övningspass 
präglades av kreativa lösningar på problem som utformades i stunden. Enligt Jørgensen 
(2004) kan planerande och förberedande strategier vara positivt för den egna övningen. Jør-
gensen påtalar även vikten av verkställande strategier som formas under övningspasset, samt 
strategier för att utvärdera övningen efteråt. Eftersom den egna lärandeprocessen i detta fall 
var ostrukturerad skedde ingen planering eller förberedelse före övningspassen, vilket kan 
betraktas som negativt och ineffektivt för övningen. Det skulle kunna vara så att jag hade 
kunnat fokusera mer på andra saker om övningen hade skett på ett planerat sätt. Det hade till 
exempel kunnat innebära att lägga mer tid på att interpretera stycket på ett djupare plan, istäl-
let för att låta interpretationen och gestaltningen vara något spontant som mestadels fungerade 
som en resurs för något annat. Selander (2008) menar att det designteoretiska perspektivet 
grundar sig på att designa sin egen väg till kunskap. Trots att min ostrukturerade design av 
lärandeprocessen kan betraktas som negativ eftersom den inte var beroende av någon plane-
ring eller förberedelse, var det ändå den väg jag valde för att forma min egen förståelse. Där-
för skulle den kreativt ostrukturerade designen kunna betraktas som positiv, eftersom jag li-
tade på min egen förmåga till att designa en helt egen väg som skulle leda mig till kunskap. 
Ytterligare en anledning till att den ostrukturerade utformningen kan ses som positiv är att den 
gav upphov till att utforma kreativa verkställande strategier i stunden. Om det istället hade 
funnits en plan för övningen är det inte säkert att sådana kreativa strategier uppkommit. Ex-
empel på kreativa, verkställande strategier som utformades i lärandeprocessen är att klappa 
rytmer och sjunga taktslag, tillämpa en spontan gestaltning för att skapa bättre flöde i sången 
eller skriva ned arians handling och använda som noter.  
 
De resurser som jag använde mig av i min lärandeprocess var av både kroppslig och materiell 
karaktär. Tryckta medier räknades till de materiella resurserna och användes på olika sätt för 
att föra lärandeprocessen framåt. Ett exempel på en situation när tryckta medier användes var 
när jag skrev ned texten till Vampyrarian som en slags minnesträning. Den skrivna texten 
blev därmed en resurs för utantillinlärning. Förutom att skriva ned texten till arian ur minnet 
skrev jag också en slags förklaring till vad arian handlar om. Efter detta sjöngs arian igenom, 
med anteckningarna på notstället bredvid. Anteckningarna fungerade som noter med ny in-
formation som hjälpte mig att interpretera sången. Att läsa en text för att sedan skriva en ny 
beskrivande text om den första texten som jag gjorde kan enligt Selander och Kress (2010) 
betraktas som en transformationsprocess, eftersom det handlar om att inhämta information 
som sedan omformas till en re-design. När texten till arian lästes och omvandlades till en för-
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klarande text till dess handling, skedde därför en sådan transformationsprocess. Denna nya 
text blev i detta fall en ny representation, eftersom detta begrepp förklaras av Selander och 
Kress (2010) som en gestaltning av en tidigare förståelse. Vidare menar Selander och Kress 
att processen där något transformeras till en ny representation kan betraktas som en menings-
skapande aktivitet. Efter att ha skrivit en text om arians handling användes den nya texten 
som resurs för att interpretera sången. Detta händelseförlopp kan betraktas som en transdukt-
ion, eftersom det enligt Selander och Kress (2010) innebär att omgestalta något till ett annat 
medium. Att ta till mig information från noterna och sjunga skulle kunna vara ett ytterligare 
exempel på en transduktion som har ägt rum under lärandeprocessens gång. Vid ett annat till-
fälle använde jag resursen kroppsrörelser för att synliggöra en dynamisk förändring i notbil-
den, vilket också skulle kunna betraktas som en transduktion.  
 
En slutsats som kan dras är att de verkställande övningsstrategier som har formats under öv-
ningspassen har varit kreativt ostrukturerade eftersom de i de flesta fall har transducerats från 
ett medium till ett annat.  

5.1.2 Individuellt anpassad övning utan ramar 
För att återgå till det första temat för lärandeprocessens design, kreativt ostrukturerad, fanns 
det ingen planering över vad som skulle övas eller hur övningen skulle utformas. Med den 
kreativt ostrukturerade designen uppstod övningsstrategierna allt eftersom och var därför end-
ast av verkställande karaktär. Jørgensen (2004) menar att övningen kan underlättas och effek-
tiviseras med flera typer av övningsstrategier. Med detta i beaktande skulle övningen kunna 
betraktas som bristfällig, men å andra sidan varierades de verkställande strategierna och an-
passades till situation och moment vilket skulle kunna betraktas som något positivt. Vidare 
menar Jørgensen att ett övningsmoment är beroende av att utövaren känner en stark tilltro till 
sig själv och sin egen förmåga att göra framsteg. Att det kunde ske framsteg i övningen trots 
avsaknaden av planerande, förberedande och även utvärderande strategier, skulle kunna bero 
på att det fanns en stark tilltro till den egna förmågan att lyckas, som Jørgensen (2004) beskri-
ver. Jørgensen menar också att en persons tidigare erfarenheter samt utbildningsnivå kan ha 
en inverkan på övningen. Att jag studerar på högskolenivå och har flera års erfarenhet av att 
öva skulle därför kunna ha en inverkan på de kreativa strategierna som utformades under öv-
ningspassens gång, trots att lärandeprocessen var ostrukturerad. Vidare påpekar Jørgensen 
(2004) att övning är högst individuellt, vilket också bör tas i beaktande gällande kvaliteten på 
övningen. Även Arder (2006) framhåller vikten av att utveckla ett självständigt förhållnings-
sätt till övning. I Lermes (2015) kvalitativa intervjustudie berörs denna aspekt från de inter-
vjuade lärarnas perspektiv och samtliga lärare framhåller vikten av att individanpassa öv-
ningsmodeller.  
 
En möjlig slutsats skulle kunna vara att mina tidigare erfarenheter av övning samt min utbild-
ningsnivå och tro på mig själv bidrog till progressioner i lärandeprocessen trots att den var 
kreativt ostrukturerad.    

5.1.3 Lust, motivation och vikten av att göra misstag 
Förutom att det fanns en avsaknad av planering i den kreativt ostrukturerade designen av lä-
randeprocessen, handlade den också om att jag ständigt växlade mellan olika moment och inte 
utförde varje moment grundligt innan nästa påbörjades. Enligt Schenck (2000) är övnings-
principen jag-kan-känslan beroende av en försiktig progression i varje persons övande för att 
skapa de bästa förutsättningarna för inlärning. En allt för snabb progression där det inte ges 
utrymme till att förstå ett moment ordentligt innan nästa tar vid, kan enligt honom motverka 
inlärningen. Med anledning av detta kan den kreativt ostrukturerade designen av lärandepro-
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cessen betraktas som negativ. Vidare menar Schenck (2000) att det bör finnas lust och själv-
motivation för att övning ska kunna bedrivas på ett stimulerande sätt. Att öva på ett kreativt 
ostrukturerat sätt som i mitt fall kan ha varit det som krävdes för att jag skulle känna lust och 
motivation. Om jag hade bestämt mig för att förstå varje moment helt innan jag påbörjade 
nästa, är det inte säkert att jag hade motiverats att fortsätta utan istället tröttnat på övningen. 
För att betrakta lust och självmotivation i förhållande till övning utifrån ett större perspektiv, 
är det inte självklart att den kreativt ostrukturerade övningsmodellen skulle fungera för andra. 
Det kan vara så att vissa personer känner en större känsla av motivation av att bemästra ett 
moment i taget istället för att arbeta med flera moment samtidigt. Detta skulle kunna kopplas 
till Jørgensens (2004) tes om att övning är något väldigt individuellt. I mitt framtida yrke som 
sånglärare behöver jag vara medveten om att olika övningsmodeller passar olika bra för olika 
elever. Att min egen självmotivation ökar av att öva på ett kreativt ostrukturerat sätt behöver 
inte betyda att en sådan modell även fungerar för mina elever.  
 
I resultatet framkom det att jag vid flera tillfällen under lärandeprocessens gång glömde hur 
melodin var. Detta löste jag genom att spela den aktuella frasen korrekt på piano för att sedan 
sjunga passagen tre gånger för att den skulle befästas. Denna typ av strategi kan kopplas till 
Schencks (2000) övningsprincip stigen i snön, eftersom han menar att ett moment inte bör 
upprepas fler än tre till fyra gånger eftersom det annars finns en risk att nya ovanor skapas.  
 
Lärandeprocessen med instuderingen av Vampyrarian kan betraktas som utmanande eftersom 
det var ett för mig okänt, modernt stycke som jag bestämde mig för att inte lyssna på innan 
jag började studera in det. Resultatet visar att det i början av lärandeprocessen uppstår svårig-
heter i att förstå de olika taktarternas uppbyggnad i förhållande till vissa rytmer i stycket, vil-
ket ledde till bristande självförtroende. Det skulle kunna betraktas som att jag övade helt utan 
jag-kan-känsla eftersom utmaningen var för stor och övningen bara gick ut på att utöva något 
helt obekant, vilket enligt Schenck (2000) kan leda till obalans i övningen. Schenck påpekar 
dock att även utmaningar är viktiga på sitt sätt. När Palmqvists (2006) bok The Refinement of 
Rhythm användes för att få bukt med taktarterna skrev jag i loggboken att jag inte ville sluta 
öva. Detta skulle kunna innebära att jag-kan-känslan förstärktes och att lusten och självmoti-
vationen som Schenck (2000) skriver om i förhållande till övning, kom tillbaka. Trots att pro-
blemet med de svåra taktarterna löstes efter ett tag, kvarstår faktum att jag under de första 
övningspassen sjöng fel på grund av bristande förståelse. För att gå in på övningsprincipen 
stigen i snön, kan flera felaktiga upprepningar enligt Schenck (2000) liknas vid att trampa upp 
en oönskad stig vilket är det samma som en oönskad inlärning. Schenck menar dock att det är 
genom misstagen i övningen som nya upptäckter och lärdomar möjliggörs, vilket i mitt fall 
innebar att upptäcka att The Refinement of Rhythm kunde hjälpa mig att komma vidare. Detta 
skulle även kunna kopplas till Nielsens (2001) studie om självreglerande inlärningsstrategier i 
enskild instrumentalövning, eftersom en av deltagarna i studien fick nya lärdomar efter att ha 
spelat igenom ett stycke med ett flertal misstag. Genom att utvärdera sig själv förstod deltaga-
ren att hen gick för snabbt fram i inlärningsmomentet. Eftersom jag kom på att jag kunde an-
vända The Refinement of Rhythm efter att först ha skrivit i loggboken om att jag inte klarade 
av att sjunga stycket på rätt sätt, skulle det kunna tolkas som att jag genomförde den typ av 
självutvärdering som Nielsen (2001) beskriver.  
 
En möjlig slutsats är att den kreativt ostrukturerade utformningen av lärandeprocessen var en 
förutsättning för att skapa motivation och för att bidra till viktiga lärdomar som förde utveckl-
ingen framåt.  
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5.1.4 Helhetsaspekten i förhållande till multimodalitet och lyss-
nande 
I resultatet framkom att jag i min lärandeprocess har använt mig av flera olika resurser för att 
studera in det valda stycket Vampyrarian. Förutom att använda mig av flera resurser i min 
lärandeprocess, användes resurserna även i kombination med varandra. Detta förekom mer 
frekvent jämfört med användandet av enskilda resurser. En kombination av både kroppsliga 
och materiella resurser förekom i början av nya moment som skulle läras in. När jag till ex-
empel skulle lära in melodin spelade jag den på pianot samtidigt som jag nynnade melodin, 
stampade pulsen och markerade taktslag med vänsterhanden. När moment skulle repeteras 
användes mestadels en kombination av kroppsliga resurser. Det kunde till exempel vara att 
använda rösten för att sjunga en fras samtidigt som jag förstärkte dynamik och fraseringar 
med kroppsrörelser, blickade uppåt för att skapa koncentration och använde gester för att 
skapa flöde i sången. När flera semiotiska resurser med olika typer av information används 
tillsammans menar Kempe och West (2010) att det uppstår en multimodal kommunikation. 
Eftersom mitt användande av resurser till stor del handlar om att kombinera dem för att skapa 
flera förutsättningar för lärande, skulle min lärandeprocess kunna betraktas som multimodal. 
Detta skulle kunna betraktas som något positivt eftersom mängden av resurser medför flera 
möjligheter till lärande. Att skapa flera möjligheter till lärande skulle kunna kopplas till 
Kempe och Wests (2010) exempel med läraren som introducerar ett nytt moment för sina ele-
ver genom att både visa bilder och använda sig av gester. En eventuell nackdel med att kom-
binera resurser skulle kunna vara att det blir rörigt för hjärnan att inhämta all information. I 
den här lärandeprocessen har det inte upplevts som negativt att kombinera resurser med 
varandra, men i framtida möten med sångelever kan det vara betydelsefullt att tänka på att 
människor behöver olika många resurser för att designa sitt lärande. Kempe och West (2010) 
menar dock att all musikundervisning i någon mening är multimodal eftersom den innehåller 
flera komponenter så som musik, noter, gester, blickar och tal. För att återknyta till exemplet 
med den multimodala läraren menar Kempe och West (2010) att det är lärarens val av resurser 
som bestämmer vilken typ av mening som eleverna ska få ta del av. För att koppla detta till 
mitt eget lärande i denna studie, skulle det kunna vara så att mitt eget val av resurser var avgö-
rande för vilken typ av mening som jag fick ta del av. I resultatet framkom det till exempel att 
jag medvetet valde att använda en kombination av både kroppsliga och materiella resurser vid 
inlärningen av ett nytt moment. Om jag istället hade valt att använda till exempel enbart mate-
riella resurser vid dessa tillfällen, hade jag kunnat få ta del av en annan typ av mening.  
 
I resultatdelen framkom att jag i de första loggboksanteckningarna uttryckt en frustration och 
osäkerhet angående att inte förstå hur Vampyrarian skulle låta eftersom det inte fanns någon 
förlaga att lyssna till. Att välja ett stycke som inte gick att lyssna på var dock något som be-
stämdes tidigt i processen, med anledning av förhoppningen om att på så via blir mer med-
veten om andra alternativa instuderingsmetoder. Att lyssna på en sång innan den övas in kan 
dock betraktas som något positivt enligt Janzon (2007), som menar att det på så sätt kan bli 
lättare att skapa en helhetsbild av musiken. För att koppla detta till temat strävan efter hel-
hetsupplevelsen som rör lärandeprocessens design, skulle det kunna vara så att strävan efter 
helhetsupplevelsen blev särskilt betydelsefull eftersom jag var tvungen att skapa en musika-
lisk helhet på andra sätt när helheten inte kunde uppnås genom lyssnande på det sätt som Jan-
zon beskriver. Min önskan om att uppnå en helhet i musiken på andra sätt än genom lyss-
nande visade sig till exempel genom att jag ofta sjöng igenom hela stycket, skrev ned hela 
texten till stycket eller spelade upp min inspelade röst samtidigt som jag spelade en del av 
pianoackompanjemanget. Det sistnämnda exemplet kan kopplas till att enstaka noter blir till 
en musikalisk helhet när de förs in i ett sammanhang, vilket uttrycks av en deltagare i StGeor-
ges et al. (2012) studie. Exemplet med pianoackompanjemanget visar också tydligt att flera 
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resurser kombinerades, vilket kan kopplas till det som Kempe och West (2010) beskriver som 
multimodalitet. Vidare hävdar Selander och Kress (2010) att det är först när olika resurser blir 
del av ett större sammanhang som de blir meningsfulla. Detta skulle kunna betyda att det 
finns en koppling mellan strävan efter helhetsupplevelsen, multimodalitet och mening. Det 
skulle kunna vara så att mängden resurser som användes i min lärandeprocess, samt kombi-
nationen av dem, fungerade som kompensation för att uppnå ett musikaliskt sammanhang när 
jag inte hade möjlighet att lyssna på en inspelning av arian. 
 
En möjlig slutsats är att resurser kombinerades för att skapa ett musikaliskt och meningsfullt 
sammanhang i lärandeprocessen, eftersom det inte fanns någon ljudande förlaga att lyssna till 
som kunde bidra till en musikalisk helhet. 

5.1.5 Att instudera musik med fokus på helhet 
Några av de musikaliska beståndsdelar som har funnits med i instuderingsprocessen av Vam-
pyrarian är dynamik och interpretation, vilka också benämns av Arder (2006) som betydelse-
fulla delar inom sånginstudering. Vad gäller interpretationen, fungerade den i min instude-
ringsprocess mestadels som en resurs för att skapa flöde i sången. Detta skedde när alla de 
kroppsliga resurserna röst, kroppsrörelser, gester och mimik kombinerades i en spontan ge-
staltning som ett resultat av den kreativt ostrukturerade designen. Det kan betraktas som nega-
tivt att interpretationen användes för något annat på detta sätt, eftersom det innebär att gestalt-
ningen inte hade så stort egenvärde i denna lärandeprocess. Å andra sidan skapade den spon-
tana gestaltningen en ny form av interpretation som gav positiv effekt för övningen, eftersom 
jag lärde mig att den spontana gestaltningen kunde tillämpas för att skapa flöde i sången. 
Dessutom var den spontana gestaltningen ett resultat av kombinationen av flera resurser, vil-
ket enligt Kempe och West (2010) är en multimodal kommunikation som enligt Selander och 
Kress (2010) skapar mening i situationen. Därmed skulle min användning av interpretation 
ändå kunna betraktas som positiv. Eftersom den spontana gestaltningen var ständigt närva-
rande kan den också betraktas som ett resultat av strävan efter helhetsupplevelsen. Den kan 
dessutom betraktas som ett resultat av den kreativt ostrukturerade lärandeprocessen, eftersom 
den blev en kreativ, spontan lösning på hur gestaltning kan bidra till flöde i sången.  
 
För att gå närmare in på helhetsaspekten i förhållande till sånginstudering, handlade det i mitt 
fall om att vara flexibel i variationen av moment under ett övningspass, men det kunde även 
handla om att få en överblick över hela operaarian under varje övningspass samt att tillämpa 
strategier som hade ett samband med begreppet helhet. Det var alltså betydelsefullt för mig att 
direkt skapa en känsla av helhet, medan Janzon (2007) hävdar att det kan vara av betydelse att 
dela upp sången i mindre delar först för att sedan föra samman dessa delar till en helhet. Detta 
kan även kopplas till Schencks (2000) tes om att inte tillämpa en för snabb progression i öv-
ningen, vilket har berörts tidigare. Med anledning av detta kan min design som präglades av 
en helhetskänsla betraktas som negativ och ineffektiv för lärandeprocessen.  
 
För att återgå till Janzons (2007) strategi för att skapa helhet i musiken, har hon utarbetat en 
modell som utgörs av att först lära sig rytmerna för att sedan fortsätta med melodi, text, utan-
tillinlärning och frasering. I likhet med denna modell började min instuderingsprocess med 
inlärning av rytmer, men momentet byttes snart ut till inlärning av melodin innan rytminlär-
ningen var klar. Rytminlärningen var också något som återkom senare i lärandeprocessen. 
Alla steg från Janzons modell för instudering fanns med under lärandeprocessen, men inte 
nödvändigtvis i den ordning som beskrivs av Janzon. Arbetet med utantillinlärning och frase-
ring fanns till exempel med under hela processens gång, liksom textarbetet. Att olika moment 
var igång samtidigt under instuderingsprocessen kan bero på att det fanns en önskan om att 
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skapa ett musikaliskt sammanhang, som kan ha uppfyllts genom att ha kontroll på flera av 
musikens beståndsdelar på samma gång. Att skapa ett musikaliskt sammanhang genom att ha 
kontroll på flera moment samtidigt kan betraktas som positivt eftersom det skulle kunna leda 
till att musiken blir mer meningsfull, vilket i sin tur kan kopplas till Selander och Kress 
(2010) tes om att resurser blir meningsfulla när de är del av ett större sammanhang. Lärande-
processens design som grundar sig på en känsla för helhet bör därmed inte ses som negativ 
och ineffektiv för övningen.  
 
En slutsats som kan dras är att strävan efter helhetsupplevelsen var så stark att instuderings-
processen blev kreativt ostrukturerad istället för att jag följde ett strukturerat schema där ett 
moment fokuserades på åt gången i en bestämd ordning.  

5.2 Arbetets betydelse  
Denna självobservationsstudie kan bli betydelsefull för mig både i rollen som musiker och 
som musiklärare. Genom att genomföra detta arbete har jag blivit medveten om hur jag for-
mar min egen väg till förståelse när det gäller att instudera ny musik. Detta skulle kunna leda 
till att framtida instuderingsprocesser underlättas och effektiviseras. Min ökade medvetenhet 
gällande övning kan även innebära att jag fortsättningsvis reflekterar mer över mina strategier 
i förhållande till den egna övningen. På sikt skulle detta kunna leda till att jag utvecklas till en 
mer medveten musiker. 
 
För att gå närmare in på hur denna självobservationsstudie kan bli betydelsefull för mig som 
musiklärare, kan kunskapen om övnings- och instuderingsstrategier bidra till att underlätta 
framtida möten med sångelever. Att veta vilken typ av övning som fungerar för mig kan inne-
bära att jag kan hjälpa mina framtida elever med övningssvårigheter och komma med kon-
kreta förslag på möjliga instuderingsmetoder. Att studera min egen lärandeprocess har lett till 
en ökad förståelse för att övning är något väldigt individuellt, vilket kan vara till hjälp i fram-
tida elevsamtal om övning. Med detta i beaktande kan denna självobservationsstudie även bli 
betydelsefull för andra musiklärare när det gäller att samtala med sina elever om övning och 
tillsammans utforma individuellt anpassade övningsstrategier. 
 
Denna studie har visat hur en lärandeprocess kan formas utan tillgång till en ljudande förlaga 
som en del i instuderingsprocessen. Eftersom studien lyfter fram andra instuderingsmetoder 
som kanske inte skulle kommit till uttryck annars, kan den fungera som inspiration till andra 
blivande och verksamma musiklärare när det gäller att utveckla kreativa instuderingsmetoder. 
Det skulle också kunna innebära att fler börjar reflektera mer kring fördelar och nackdelar 
med ljudande förlagor kopplat till instudering.    

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Eftersom denna studie endast har handlat om lärandeprocessen i förhållande till instuderingen 
av ett sångstycke, skulle ett möjligt fortsatt forsknings- eller utvecklingsarbete vara att studera 
hur flera stycken lärs in och arbetas med. Ett exempel på ett sådant fortsatt arbete skulle 
kunna vara att öva in två likvärdiga stycken, men på olika sätt. Det ena sättet skulle kunna 
vara att öva helt ostrukturerat medan det andra skulle kunna vara att planera övningen. Ef-
tersom aspekten lyssnande har berörts i denna självobservationsstudie i form av att inte lyssna 
på en förlaga som en del i instuderingsprocessen, skulle ett möjligt forskningsarbete kunna 
handla om att studera två lärandeprocesser där lyssnande antingen används som instuderings-
metod eller inte används alls för att instudera det valda stycket. I en sådan studie skulle det 
vara möjligt att studera skillnaderna i lärandeprocessernas utformande när ett stycke lyssnas 
eller inte lyssnas på i förväg. Det skulle dessutom vara möjligt att studera fördelar och nack-
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delar med lärandeprocessernas utformande i förhållande till lyssning. Ytterligare ett exempel 
på ett fortsatt forsknings- eller utvecklingsarbete är att studera en lärandeprocess som består 
av att lära in ett stycke enbart med lyssnandets hjälp. En sådan gehörsbaserad studie skulle 
kunna belysa för- och nackdelar med lyssningsaspekten utifrån ännu fler perspektiv.	
 
Det musikstycke som har fokuserats på i denna studie är den moderna operaarian Vampyr-
arian av Rehnqvist och Perski. Det är inte säkert hur mycket lärandeprocessen har påverkats 
av det faktum att det gestaltande projektet har varit just en modern operaaria. Ett möjligt fort-
satt forskningsarbete skulle därför kunna vara att belysa övning och instudering i förhållande 
till andra genrer inom klassisk musik, men även inom andra genrer inom pop-, rock- och 
jazzmusik. Även i sådana möjliga forskningsarbeten skulle lärandeprocesser kunna studeras i 
förhållande till hur strukturerad eller ostrukturerad övningen är, samt i förhållande till olika 
aspekter av lyssnande kopplat till instudering. 	
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