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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att, genom självobservation, få en ökad förståelse för tidig 
utveckling på ett brassinstrument samt studera tillägnandet av instrumentspecifika tekniker. 
Studien behandlar en lärandeprocess i trombon på nybörjarnivå under instrumentallektioner 
och enskild övning som ägt rum på en svensk musikhögskola. Metoden som använts i förelig-
gande studie är självobservation genom videodokumentation. Bearbetning och analys av vide-
odokumenterat material har genomförts med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, i 
vilket lärande förstås genom socialt samspel och användande av medierande redskap. Resulta-
tet presenteras utifrån transkriptionsanteckningar från det observerade videomaterialet med 
betoning på hur centrala redskap använts under processens inledning, mitt och slutskede. Re-
sultatet visar en påtaglig relation mellan svårigheters uppkomst och tillägnande av nya färdig-
heter. I diskussionen diskuteras slutligen studiens resultat i förhållande till det sociokulturella 
perspektivet. 
 
Nyckelord: Musikaliskt lärande, trombon, sociokulturellt perspektiv, självobservation, video-
observation. 
	
Abstract  
The aim of the present study is to, through self-observation, obtain a deeper understanding of 
early progress on a brass instrument and to study the acquisition of instrument specific tech-
niques. The study processes a learning process in trombone at the beginner level during in-
strumental lessons and individual exercise, both of which have taken place at a Swedish acad-
emy of music. The method used in present study is self-observation through video documen-
tation. Processing and analysis of the video content is based on a sociocultural perspective, in 
which learning is comprehended by social interaction and the use of mediating tools. The pre-
sented result is based on transcription notes from observation of the video content with focus 
on how tools have been used during the prelude, the middle and the final stage of the process. 
The result shows a remarkable relation between the appearance of difficulties and the acquisi-
tion of new abilities. The result of the study is eventually discussed in relation to the sociocul-
tural perspective on learning. 
 
Key words: Musical learning, trombone, sociocultural perspective, self-observation, video 
documentation.  
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Förord		
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna Öhman för flitig korrespondens, många 
visdomsord och givande synpunkter genom hela min skrivprocess. Annas handledning öpp-
nade ofta mina ögon för alternativa tankegångar och möjligheter som jag själv inte förmått 
mig att se. Jag vill också tacka examinator Ragnhild Sandberg Jurström för stöd och råd vid 
planering av mitt valda projekt och givande kommentarer i slutet av min arbetsprocess. Ett 
stort tack vill jag även rikta till min lärare i trombon som genom sin medverkan vid videodo-
kumenterade lektionstillfällen möjliggjorde föreliggande arbete. Slutligen vill jag tacka Nils, 
som trots mycket arbete med sin egen självobservation, engagerade sig i mitt arbete och upp-
muntrade mig att både skriva bra och mindre bra. Tack vare dig har jag börjat inse att det vik-
tigaste är att bara fortsätta skriva. 
 
”När det här problemet är löst, är det ganska enkelt” (Okänd). 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs det valda ämnet i en inledande text. Sedan presenteras föreliggande ar-
betes syfte med tillhörande frågeställningar. 

1.1 Inledande text 
När jag var åtta år gammal började jag att spela valthorn, ett brassinstrument1 som spelas med 
hjälp av tre ventiler. Efter åratal av musicerande på valthornet befinner jag mig för närvarande 
under pågående utbildning på Musikhögskolan Ingesund där jag studerar till valthornslärare. 
Jag har på senare tid insett att jag, som färdigutbildad lärare, förväntas kunna behärska grund-
läggande instrumentfärdigheter på övriga brassinstrument och har därför valt att utöka min 
kompetens genom att även ta lektioner i tuba, trumpet och trombon. Både tuba och trumpet 
spelas, i likhet med valthornet, med hjälp av tre ventiler för att reglera tonhöjd. Trombonen 
spelas däremot med hjälp av ett drag som ändrar tonhöjd på samma sätt som ventilerna hos de 
övriga brassinstrumenten. Denna instrumentspecifika skillnad innebär att jag betraktar trom-
bonen som olik andra brassinstrument jag tidigare kommit i kontakt med. Med andra ord inne-
bär mitt gryende lärande i trombon att jag befinner mig i en process av att lära mig ett nytt in-
strument. Denna studie kommer således att studera processen då jag lär mig att behärska 
trombon.  
 
Observationer av mina nyvunna färdigheter och tidiga utveckling på trombon skulle kunna 
tänkas spela en avgörande roll för mig i mitt kommande yrkesliv, eftersom det möjligen kom-
mer underlätta observation av mina kommande elevers utveckling. Förhoppningsvis kan be-
skrivningar av min lärandeprocess även kunna relateras till musikaliskt lärande som inte är 
förknippat med trombon och därmed vara till nytta för utbildningsområdet generellt. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Under min utbildning på Musikhögskolan Ingesund musicerar jag framförallt på valthorn, 
som är mitt huvudinstrument. Varje läsår börjar jag dessutom att studera ännu ett nytt brassin-
strument och har hittills, förutom valthorn också spelat trumpet. Läsåret 2017/2018 började 
jag studera trombon, vilket för mig blev en helt ny kontext då mina tidigare tekniska instru-
mentkunskaper på valthorn och trumpet bara delvis underlättade min inlärningsprocess.  
 
Redan sedan tidigare föreställde jag mig att de instrumentspecifika egenskaperna hos trombo-
nen skulle skilja sig avsevärt från valthornets. Med annan munstycksstorlek och ett drag med, 
för mig, okänd systematik anade jag att det skulle uppstå komplikationer. Hur skulle det 
kunna vara möjligt för mig att i framtiden kunna undervisa en trombonelev? Jag som inte ens 
visste hur man höll en trombon. Tvivlen och frågorna var många men för att strukturera mitt 
tillägnande av det nya musikaliska hantverket valde jag att observera mig själv, både under 
egen övning och under lektioner för att kunna definiera min begynnande utveckling av trom-
bonspecifika färdigheter. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en ökad förståelse kring 
framtida elevers kunskapsutveckling och kamp med instrumentspecifika svårigheter, möjligen 
inte bara för mig utan också för andra brasslärare i samma situation som jag.  
 
Syftet med arbetet är att, genom självobservation, få en ökad förståelse för tidig utveckling på 
ett brassinstrument och att studera tillägnandet av instrumentspecifika tekniker. För att uppnå 
studiens syfte kommer följande frågeställningar att tillämpas: 

                                                
1 Brassinstrument: Även bleckblåsinstrument. Blåsinstrument av metall med speciell läppteknik för frambringan-
det av toner (Nationalencyklopedin, 2018). 
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• Vilka instrumentspecifika svårigheter påträffas under övnings- och lektionstillfällen? 
• Hur tillägnas nya instrumentspecifika färdigheter under övnings- och lektionstill-

fällen? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av instrumentet trombon, tidigare forskning om mu-
sikaliskt lärande och det teoretiska perspektiv som legat till grund för föreliggande studie. 

2.1 Instrumentet trombon 
För att förstå föreliggande studies ämne och få insikt i de situationer som observerats present-
eras i detta avsnitt några instrumentspecifika egenskaper knutna till trombon, men också 
brassinstrument generellt. Ely och Van Deuren (2009) skriver om de olika brassinstrumenten 
trumpet, horn, trombon, euphonium och tuba. Ely och Van Deuren inleder med ett kapitel om 
brassinstrumentens gemensamma nämnare. Exempelvis förklarar författarna att brassinstru-
menten delar vissa utseendemässiga kännetecken i form av munstycke2, munrör, ventiler eller 
drag och slutligen klockstycke. I sitt kapitel om trombonen beskriver Ely och Van Deuren 
däremot trombonen som olik alla andra blåsinstrument på grund av sitt drag. Draget möjliggör 
enligt författarna att trombonens rörlängd förlängs och därmed förändras också tonhöjden. Vi-
dare skriver Ely och Van Deuren att trombonens drag innebär en enorm flexibilitet för musi-
kern, i synnerhet gällande intonation3 och musikaliska effekter. Författarna beskriver yrsel 
som vanligt vid begynnande musicerande på låga brassinstrument så som trombon då musi-
kern ännu ej lärt sig kontrollera och bruka luftströmmen effektivt. Slutligen bör nämnas att 
musik skriven för trombon oftast, enligt författarna, noteras i f-klav.4 

2.2 Tidigare forskning om musikaliskt lärande 
Texterna som presenteras i detta avsnitt berör musikaliskt lärande och kan på olika sätt relate-
ras till föreliggande studies syfte och frågeställningar. 
 
Saar (1999) skriver i sin avhandling om lärande i olika musikaliska miljöer. Författaren har 
studerat ett antal musiker i varierande situationer och miljöer och sedan analyserat deras hand-
lingar, tankar och utsagor. Som avhandlingens titel avslöjar, har Saar uppmärksammat det 
musikaliska lärandets dimensioner och presenterar i sin resultatdel tre dimensioner som visar 
musikers musikaliska medvetenhet. Saar benämner dessa som kontextuella, evaluativa och 
temporala dimensioner. Den kontextuella dimensionen behandlar den musikaliska strukturen 
och dess sammanhang, den evaluativa dimensionen berör musikerns musicerande i relation 
till förebilder och ideal och den temporala dimensionen handlar om musikaliska tidsmönster 
och sekvenser. Saar skriver att det i varje dimension finns någon form av medierande redskap 
som enligt författaren kan uppfattas som olika sätt att relatera till sitt eget musicerande. I re-
sultatets andra del skriver Saar om det situationsrelaterade lärandet, vilket författaren beskri-
ver som samspelet mellan musicerande och sammanhang. Saar skriver i denna del att utveckl-
ing kan förstås som nya musikaliska situationer skapade av nya redskap. I resultatets tredje 
och sista del skriver Saar om inramningar knutna till musicerandet.  
 
Saar (1999) skriver i prologen av sin avhandling om den egna resan mellan olika traditioner 
knutna till de instrument som författaren kommit i kontakt med i sin ungdom. Författaren fort-
sätter att beskriva det kaos som utbröt när de olika traditionerna gjorde ett försök att mötas. 

                                                
2 Munstycke: Del av blåsinstrument som vidrörs av musikerns vibrerande läppar och därmed frambringar ljud 
(Nationalencyklopedin, 2018). 
3 Intonation: Justering av toner utifrån kulturell praxis av vad som anses låta ’rent’ respektive ’falskt’ (Nat-
ionalencyklopedin, 2018). 
4 F-klav: Även kallad basklav. Tecken som visar var tonen f placerats i notsystemet (Nationalencyklopedin, 
2018). 
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Saars beskrivning av sin personliga musikaliska resa kan komma att bli intressant i förhål-
lande till föreliggande studies syfte, då tidig utveckling på ett instrument skulle kunna betrak-
tas som ett möte med en ny musikalisk kontext där tidigare erfarenheter nödvändigtvis inte 
överensstämmer med det nya sammanhangets. Saar förklarar också att handlingarna som ut-
förs av musikern inte nödvändigtvis måste vara reflekterade. I förhållande till föreliggande 
studie kan handlingar som observeras i videomaterialet spegla de kunskaper som inhämtats, 
trots att dessa inte artikuleras eller beskrivs närmare. Exempelvis kan utövandet på trombon 
gestalta en mängd parametrar som lärts in och automatiserats, men som musikern själv kan ha 
svårt att formulera. 
 
Hultberg (2009) skriver i sin artikel om en möjlig modell angående musikaliskt lärande som 
hon tagit fram och som baserats på datainsamling genom fallstudier från olika musikaliska 
sammanhang. Hultbergs datainsamling har främst bestått av videodokumentation som kom-
pletterats med hjälp av intervjuer för att kartlägga deltagarnas egna reflektioner. Hultbergs 
modell utgår från ett sociokulturellt och kulturpsykologiskt perspektiv och beskriver lärande 
som beroende av den lärande musikerns bekantskap med rådande musiktradition eller genre. 
Fortsättningsvis skriver Hultberg att musikaliskt lärande präglas av ömsesidigt samspel mel-
lan den lärande musikern och musiken som instuderas. Hultberg presenterar lärande som en 
process som sker via accepterade kulturella redskap, vilket enligt författaren innebär att red-
skapen medierar kunskap i överensstämmelse med hur världen traditionellt sätt upplevs. För-
fattaren skriver sedermera att kunskapsutveckling avgörs av huruvida individer ”kan använda 
sitt nya kunnande för fortsatt lärande i nya situationer” (s. 66). I föreliggande studie kan Hult-
bergs resonemang bli intressanta då observationer av lektionstillfällen och övningstillfällen 
kan betraktas som kontextberoende. Föreliggande studie kommer att analyseras i enlighet med 
Hultbergs beskrivning av lärande knutet till kulturella redskap, vilket gör Hultbergs artikel in-
tressant i sammanhanget. Eftersom föreliggande studie dessutom delvis inriktar sig på hur jag 
tillägnar mig nya instrumentala färdigheter kan det också vara av intresse att studera om me-
toder som använts under lektionstillfällen även tillämpas under övningstillfällen. 
 
Rostvall och West (2001) har i sin avhandling videodokumenterat, transkriberat och analyse-
rat lektioner i olika brassinstrument och gitarr, där undervisningen som dokumenterats varit 
både enskild och gruppbaserad. Materialet har bearbetats och tolkats med betoning på inter-
aktion och institution. I resultatet presenterar Rostvall och West en ojämn fördelning mellan 
lärares och elevers initiativ där läraren är den som kontrollerar situationen, exempelvis genom 
att dominera den talade kommunikationen. Författarna drar utifrån sitt arbete slutsatsen att de 
dokumenterade instrumentallektionerna lämnat lite utrymme för lärare och elever att reflek-
tera kring lärandeprocessen. I ett utdrag från författarnas teoriavsnitt beskrivs instrumental-
lektioner på följande sätt: 
 

Inom instrumentalundervisning kan man också urskilja mindre och mer informella institutioner 
av gemensamma regler, konventioner och normer, utifrån traditioner specifika för olika instru-
ment, musikstilar eller undervisningsformer. (Rostvall & West, 2001, s. 28) 

 
I relation till föreliggande studie blir Rostvalls och Wests (2001) avhandling intressant av den 
anledning att samspel mellan lärare och elev samt traditioner knutna till musicerandet berörs. 
  
Bergman (2016) skriver i sitt självständiga arbete om sin musikaliska lärandeprocess i brass-
instrumentet tuba utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Bergman har i sin studie använt sig av 
både loggboksanteckningar och videoobservation och beskriver i sin resultatdel hur lärande-
processen yttrat sig i form av fyra olika känslomässiga faser som beskrivits under rubrikerna 
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nyfikenhet, uppgivenhet, acceptans och målmedvetenhet. Resultatet presenterar också en på-
taglig relation mellan musikaliskt lärande och det sociala sammanhanget och Bergman menar 
att kulturella traditioner påverkar den musikaliska identitet som instrumentalisten fostras in i. 
Bergman sammanfattar sin resultatdel med dessa ord: 
 

Min resa mot en ny musikalisk identitet som tubaist inom västerländsk klassisk 
musiktradition har introducerat mig för en färgglad palett av kulturella redskap och 
ett kluster av normer och konventioner assimilerade i praxisgemenskapen. (Berg-
man, 2016, s. 26) 

 
Värt att nämna är att Bergman (2016) både har dokumenterat enskilda lektioner och orkester-
repetitioner i syfte att spegla det sociala sammanhangets påverkan över Bergmans musikaliska 
utveckling. En likhet mellan Bergmans självständiga arbete och föreliggande studie är att 
båda analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med skillnaden att Bergman valt att i 
högre utsträckning fokusera på det sociala samspelet i exempelvis orkestern i förhållande till 
lärandeprocessen. Däremot delar dessa studier ett intresse för kontextens påverkan över indi-
videns musikaliska identitet och lärande. I föreliggande studie är detta dock mer inriktat på 
individens möte med en ny kulturell tradition i enskild undervisning. 

2.3 Sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångs-
punkt 
Enligt Säljö (2014) handlar det sociokulturella perspektivet om utvecklandet av kulturella för-
mågor. Exempel på sådana förmågor är att kunna räkna och skriva, skriver Säljö. I relation till 
det musikaliska sammanhanget i föreliggande studie skulle notläsning och instrumentala fär-
digheter kunna likställas med Säljös exempel på kulturella förmågor. Säljö (2000) skriver att 
det sociokulturella perspektivet på lärande intresserar sig för individers tillägnande och utnytt-
jande av både fysiska och kognitiva redskap och skriver fortsättningsvis att individens sam-
spel med kollektivet står i fokus. I föreliggande studie skulle tillägnandet av instrumentspeci-
fika egenskaper kunna innebära tillägnande av både fysiska och kognitiva redskap då hante-
ringen av trombonen kan kräva reflektion. Säljö menar fortsättningsvis att lärande i sig är 
oundvikligt, men att riktningen, det vill säga vad människor egentligen lär sig, är mer intres-
sant. I föreliggande studie handlar således en av frågeställningarna om hur nya färdigheter 
tillägnas snarare än om de tillägnas överhuvudtaget. Samma frågeställning samordnas med 
Säljös tankegångar i följande citat som kan tänkas sammanfatta utgångspunkten av förelig-
gande studie: 
 

Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga 
om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är 
delar av vår kultur och vår omgivning. (Säljö 2000, s. 21) 

 
2.3.1 Medierande redskap 
Säljö (2000) skriver att kunskaper och färdigheter härstammar från historisk kännedom och 
praktiskt utövande som överförs i samspel mellan människor. Författaren menar följaktligen 
att intellektuella och praktiska redskap innehåller dessa historiska erfarenheter som förmedlas 
till brukaren av det aktuella redskapet. Säljö betonar emellertid att sociokulturella redskap 
både skapas och överförs genom social interaktion, vilket författaren själv menar är ett grund-
antagande inom det sociokulturella perspektivet. 
 
Säljö (2000) förklarar vidare att redskap är av betydelse i det sociokulturella perspektivet och 
förklarar redskap som de resurser som människan använder sig av för att förstå sin omvärld. 
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Författaren förklarar dessutom intellektuella och fysiska redskap som beroende av varandra i 
den mån att människans användande av fysiska redskap innebär utveckling av idéer och intel-
lektuella kunskaper. I denna studie kan det nya instrumentet, det vill säga trombonen, betrak-
tas som ett fysiskt redskap som speglar de nyvunna färdigheter som uppmärksammas under 
videoobservationen. Enligt Säljö (2005) kan medierande redskap vara svåra att förstå för den 
som inte är förtrogen med dem och menar att det i många kontexter kan vara enklare att förstå 
muntlig mediering, då kommunikation kan underlätta samordnandet av den gemensamma för-
ståelsen.  

2.3.2 Appropriering 
Enligt Säljö (2000) innebär appropriering det övertagande och tillägnande av kunskaper som 
inträffar i interaktion med andra människor och menar även att denna interaktion kan möjlig-
göra nya insikter angående användandet av redan behärskade intellektuella och praktiska red-
skap. Vidare skriver Säljö att människor därmed kan betraktas befinna sig i en oupphörlig 
process av att närma sig appropriering av nya redskap, stöttade av tidigare erfarenheter och 
kännedom. Författaren beskriver också lärande som appropriering av ”institutionellt skapade 
termer och begrepp” (s. 94) i särskilda sociala praktiker, vilket i föreliggande studie kan 
komma att bli relevant i förhållande till videoobserverade situationers språkbruk.  

2.3.3 Mästarlära och dess praxisgemenskap 
Föreliggande studie baseras på videoobserverade lektions- och övningstillfällen, där det kan 
komma att bli intressant att betrakta de inspelade situationerna utifrån Nielsen och Kvales 
(2000) så kallade mästarlära. Nielsen och Kvale presenterar mästarlära som ett lärande genom 
deltagande i en praxisgemenskap. Författarna beskriver begreppet praxisgemenskap som en 
gemenskap där de deltagande individerna gemensamt förstår handlingarna och deras bety-
delse för gemenskapen. Författarna betonar dessutom redskapens betydelse för möjligheten att 
få åtkomst till praxisgemenskap och nämner musikstuderandes musikstycken som en ingång 
till att lära känna historia och traditioner inom musik. I föreliggande studie kan trombonen be-
traktas som ett redskap som rymmer traditionella uppfattningar om hur musicerandet och an-
vändandet genomförs, vilket äger relevans i Hultbergs (2009) beskrivningar av sedvänjor som 
centrala i musikaliskt lärande där lärande i förhållande till en viss musiktradition är beroende 
av dessa seder och bruk.  

2.3.4 Utveckling och scaffolding 
Nielsen och Kvale (2000) talar om scaffolding som ett ställningsbyggande där den så kallade 
mästaren i början av läroprocessen stödjer lärlingen och därefter ingriper mindre och mindre 
allteftersom nybörjaren utvecklas och själv kan lösa och styra arbetsprocessen. Även Hultberg 
(2009) betonar otaliga musikers utveckling av kunskaper i sällskap av rutinerade mästare i en-
lighet med Vygotskijs tankar om den så kallade närmaste proximala utvecklingszonen. Säljö 
(2014) beskriver utvecklingszonen som den punkt då individen är mottaglig för nya instrukt-
ioner och förklaringar och menar fortsättningsvis att utvecklingszonen möjliggör vägledning i 
användandet av kulturella redskap. Denna vägledning och stöttning från en annan individ kal-
las även enligt Säljö scaffolding och innebär appropriering av kunskaper som den vägledande 
individen hade. I föreliggande studie kan dessa beskrivningar äga relevans vid observation av 
videodokumenterade lektionstillfällen, då exempelvis scaffolding kan komma att synliggöras i 
samspel mellan lärare och elev och därmed demonstrera hur nya färdigheter approprieras.  
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras och motiveras metoden som har använts i detta projekt, hur studien 
designats och slutligen hur föreliggande studie förhåller sig till forskningsetik. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
Forskningsmetoden som använts i föreliggande arbete är observation med hjälp av videoin-
spelning. Observation av videodokumentation valdes som metod för föreliggande studie, ef-
tersom videoinspelning kan betraktas som en mer avskalad observationsform. Enligt Bjørndal 
(2005) innebär nämligen observation en omfattad filtrering av information, eftersom alla fem 
sinnen används. Vidare skriver författaren att observation av videoinspelning innebär att flera 
sinnesintryck så som lukt, smak och känsel utesluts då inspelningen enbart fångar syn- och 
hörselintryck. Enligt Bjørndal är det därför viktigt att vara medveten om att inspelningen end-
ast är en representation av den verkliga situationen, då bilden begränsar antalet intryck och 
detaljer. Detta skulle kunna innebära en fördel, eftersom observationen kan tänkas bli mindre 
ansträngande, men att observatören själv inte får möjlighet att filtrera sinnesintryck kan emel-
lertid betraktas som en nackdel. Eftersom det inte är nödvändigt att använda lukt, smak eller 
känsel för att besvara föreliggande studies frågeställningar och uppfatta vad som sker i det vi-
deodokumenterade materialet, är begränsning av intryck inte något problem. Bjørndal menar 
att en av de största fördelarna med att använda sig av videoobservation är att observationerna 
bevaras på ett sätt som inte är möjligt med enbart minnet. Dessutom menar författaren att det, 
med hjälp av videoobservation, är möjligt att observera detaljer utifrån olika perspektiv men 
också att observera samma sekvens oändligt många gånger. I relation till föreliggande studie 
kan dessa möjligheter betraktas som en fördel, då det innebär en distans till det inspelade 
materialet. Fortsättningsvis skriver Bjørndal att videoobservation av sig själv möjliggör en 
mer objektiv observation och liknar denna observationsform vid hur andra människor möjli-
gen betraktar en. Författaren menar också att självobservation med hjälp av videoinspelning 
kan innebära en kritisk distans till sig själv. Bjørndal förklarar att videoobservation av sig 
själv därför kan medföra en ny nivå av självkännedom och hänvisar till fall där ”aha”-upple-
velser uppkommit av att observera sig själv på video och att dessa öppnat upp för förbättrings-
möjligheter.  
 
Heikkilä och Sahlström (2003) menar att det finns en skillnad mellan att använda en handhål-
len eller en stativmonterad kamera. Fortsättningsvis skriver författarna att rörliga aktiviteter 
kan vara svårfångade med en stativmonterad kamera, då stativet kan medföra att uppmärk-
samhet lättare riktas mot stilla aktiviteter. I ljuset av detta kan det därför finnas svårigheter 
med att observera en situation där personerna försvinner ut ur bild. Däremot poängterar Heik-
kilä och Sahlström att en kamera som placerats på ett och samma ställe sköter sig själv, vilket 
enligt författarna kan ses som en fördel. En annan fördel skulle således kunna vara att en sta-
tivmonterad kamera inte anses påverka den inspelade situationen. I föreliggande studie blir en 
stativmonterad kamera aktuell, då de dokumenterade situationerna möjligen ter sig mer natur-
ligt om de observerade inte märker av att kameran finns i rummet. Däremot kan rörelse i rum-
met under lektionstillfällen bli problematisk med stativmonterad kamera, i synnerhet då ka-
meran inte kan uppfatta händelseförloppet.  

3.2 Design av studien 
I nedanstående avsnitt beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt, vilka situationer som 
dokumenterats och bearbetats samt etiska överväganden som gjorts vid genomförandet av fö-
religgande studie. 
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3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Vid val av musikaliskt gestaltande projekt tog jag min utbildning till brasslärare i beaktande 
och bestämde mig för att utforska min begynnande lärandeprocess i trombon. Jag såg en för-
del i att kombinera mina obligatoriska trombonlektioner med självobservation i syfte att moti-
vera mig själv till att utvecklas och förkovra mig i det nya instrumentet. Jag upplevde också 
att det kunde bli intressant att observera mig själv i rollen som nybörjare i det avseende att jag 
i framtiden kommer undervisa unga musiker i början av sin utveckling. Eftersom det musika-
liskt gestaltande projektet kombinerades med en redan befintlig kurs i min utbildning, påver-
kades tidsplanen mycket av att min lärare enbart kunde ha oregelbundna lektioner under hel-
ger. Totalt hade jag nio trombonlektioner under förloppet av åtta veckor, vilket medförde att 
jag fann det gynnsamt att inkludera alla lektionstillfällen under mitt musikaliskt gestaltande 
projekt. Förutom lektionstillfällena, som var förlagda på helger, planerade jag in ett övnings-
tillfälle varje vecka då jag återkopplade till det jag lärt mig under lektionerna. Lektionstill-
fällena varierade tidsmässigt, men varje lektion var ungefär en timme lång. Varje övningstill-
fälle var däremot 20 minuter långt. Mitt första övningstillfälle genomfördes efter att jag haft 
de två första trombonlektionerna och totalt genomfördes sju övningstillfällen under det musi-
kaliskt gestaltade projektets gång. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Med anledning av att jag i förväg inte kunde förutse vilka instrumentspecifika svårigheter som 
skulle kunna påträffas eller hur jag skulle kunna tänkas tillägna mig nya färdigheter under det 
musikaliskt gestaltande projektet valde jag att videodokumentera samtliga lektions- och öv-
ningstillfällen. Totalt dokumenterades därför nio lektionstillfällen och sju övningstillfällen. 
Varje lektions- och övningstillfälle dokumenterades tidsmässigt ungefär lika länge som re-
spektive tillfälles fullständiga längd, i syfte att få största möjliga inblick i händelseförloppet. 
Uppskattningsvis dokumenterades därför 45 minuter av varje lektionstillfälle och 20 minuter 
av varje övningstillfälle. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Vid genomförande av dokumentationen användes under samtliga tillfällen en datorkamera för 
att observera händelseförloppet. Vid övningstillfällena placerades datorkameran olika bero-
ende på vilket rum som situationen utspelades i, vilket innebär att ljudbilden möjligen skiljer 
sig mellan de olika situationerna. Gemensamt för övningstillfällena var dock att kameran pla-
cerades i en vinkel som kunde observera mig och trombonen. Under lektionstillfällena filma-
des jag och läraren i större lokaler än vid dokumentation av övningstillfällen. Kameran 
vinklades ibland under lektionstillfällena för att följa händelseförloppet när läraren och jag till 
exempel flyttade oss till en annan del av rummet.   

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Vid bearbetning och analys av det dokumenterade videomaterialet gjorde jag ett urval av det 
videoinspelade materialet, då jag insåg att det inte skulle vara möjligt att transkribera alla in-
spelade situationer. Därför valde jag ut totalt sex inspelade situationer, varav tre lektionstill-
fällen och tre övningstillfällen för transkription av vad som utspelade sig under videoinspel-
ningarna. De tillfällen som valdes ut för transkription var lektion ett, fem och nio och öv-
ningstillfälle ett, fyra och sju eftersom jag upplevde att dessa kunde spegla processens inled-
ning, mitt och slutskede. I resultatkapitlet benämns dessa tillfällen som första, andra och 
tredje observerade lektions- respektive övningstillfället. 
 
Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande fann jag det intressant att stu-
dera medierande redskap för att kunna besvara mina två frågeställningar. Vid analys av 
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materialet valde jag därför att uppmärksamma redskapsanvändandets betydelse för att urskilja 
vilka instrumentspecifika svårigheter som påträffas och  hur nya instrumentspecifika färdig-
heter tillägnas. Vid transkription antecknades först vilka redskap som användes under de vide-
oinspelade situationerna för att kartlägga vilka redskap som användes mer frekvent. De red-
skap som användes genomgående i alla observerade situationer valde jag att behandla i min 
analys då jag ansåg att användandet av dessa sammanfattar hur jag, i det videoinspelade 
materialet, löser problem och därmed tillägnar mig nya kunskaper. Analysen fokuserar såle-
des inte på vilka redskap som använts i det inspelade videomaterialet, utan istället hur ett ur-
val av redskapen används. Vid transkription av videomaterialet observerade jag samma se-
kvenser många gånger för att titta närmare på hur varje utvalt redskap användes under de do-
kumenterade situationerna. Under tiden antecknade jag det som påträffades vid observationen, 
vilket innebar att jag ofta pausade videoklippen. Utdrag av anteckningar som gjordes vid ob-
servation av videomaterialet återfinns i föreliggande arbetes resultatkapitel. 
 
Eftersom föreliggande studie färgas av det sociokulturella perspektivet på lärande använder 
jag i mitt resultatkapitel begrepp som ingår i detta perspektiv. Begrepp som används i resultat-
kapitlet är: appropriering, mediering, mästare, praxisgemenskap, proximal utvecklingszon och 
scaffolding. Dessa begrepp, samt relaterade ord förklaras närmare i avsnitt 2.3 och refereras 
därför inte i resultatkapitlet. I min analys väjer jag att benämna mig själv som ”den observe-
rade” under övningstillfällen och ”eleven” under lektionstillfällen. Läraren benämns aldrig vid 
namn, utan beskrivs genomgående som ”läraren”. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
Johansson och Svedner (2006) skriver att god forskningsetik handlar om att visa respekt och 
hänsyn för deltagarna i observationen och menar att det är viktigt att dessa fått möjlighet att 
samtycka till sin medverkan och även kunna avsluta sin medverkan utan att drabbas negativt. 
Föreliggande studie är delvis en självobservation, men förutom undertecknad har även en lä-
rare deltagit. Redan innan projektet påbörjades informerades denna lärare om videoinspel-
ningen och vad den skulle användas till samt syftet med undersökningen. Läraren gav sitt 
samtycke till att jag använde videomaterial där läraren medverkar och valde aldrig att avsluta 
sin medverkan.  
 
Johansson och Svedner (2006) framhåller också att deltagarnas rätt till anonymitet är viktig 
och att det färdiga arbetet inte ska möjliggöra identifikation. Att namnge deltagarna i under-
sökningen innebär således att alla berörda måste ha gett sitt tillstånd. I föreliggande undersök-
ning benämns inte den undervisande läraren med namn eller kön, utan beskrivs bara som ”lä-
raren” med anledning att bevara integriteten hos den medverkande. Dokumentationen har hel-
ler inte visats för någon utomstående av samma anledning. Därigenom har föreliggande studie 
genomförts med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer angående anonymitet i åtanke. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att studiens giltighet och tillförlitlighet innebär att forsk-
ningen som genomförts är trovärdig, vilket gestaltas av undersökarens kritiska blick på sin 
egen analys genom att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat under hela arbetsproces-
sen. Kvale och Brinkmann problematiserar forskningens spänning mellan objektivitet och 
subjektivitet och ger exempel på intervjusituationer där vänskap kan komma att stå i vägen för 
den professionella forskningen. I föreliggande arbete förekommer ingen sådan intervjusituat-
ion. Däremot kan självobservationen i föreliggande arbete betraktas som lika problematisk i 
och med att observatören också medverkar som deltagare i de videoinspelade situationerna. 
Svårigheter med att objektivt analysera dessa inspelade situationer har därför varit viktigt att 
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ta i beaktning. För mig var det, i förhållande till giltighet och tillförlitlighet, viktigt att förvissa 
mig om att föreliggande studie skulle vara möjlig att genomföra av en utomstående observa-
tör, vilket innebar att jag strikt höll mig till videodokumenterat material utan att ta hänsyn till 
eventuella minnesbilder som inte framgick av videoinspelningarna.   
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de instrumentspecifika svårigheter som påträffats under videoobser-
vation av lektions- och övningstillfällen samt observationsresultat av hur nya instrumentspeci-
fika färdigheter tillägnats under lektions- och övningstillfällen. Vid redovisning av resultaten 
sammanfogades de två frågeställningarna till en för en mer översiktlig resultatredovisning. 
Kapitlet är uppdelat i redskapens betydelse vid instrumentspecifika svårigheter och tilläg-
nande av färdigheter vid processens inledning, mitt och slutskede. Redskapen som beskrivs i 
kapitlet är trombonen, pianot, kroppen och noterna. På många sätt hänger de olika avsnitten i 
detta kapitel ihop, i synnerhet då flera redskap ibland använts samtidigt. Trombonen kan be-
traktas som det mest centrala redskapet i föreliggande studie, eftersom syftet är att få en ökad 
förståelse för tidig utveckling på ett brassinstrument och att studera tillägnandet av instru-
mentspecifika tekniker. Däremot behandlas trombonen, i resultatkapitlet, som ett redskap för 
att urskilja instrumentspecifika svårigheter och beskriva hur färdigheter tillägnas. 

4.1 Redskapens betydelse vid instrumentspecifika svå-
righeter och tillägnande av färdigheter vid processens in-
ledning 
Detta avsnitt berör hur utvalda redskap använts i förhållande till instrumentspecifika svårig-
heter och appropriering av instrumentspecifika färdigheter under det första observerade öv-
ningstillfället samt det första observerade lektionstillfället, det vill säga under processens in-
ledning.  
 
4.1.1 Trombonen som redskap 
Detta avsnitt berör användandet av trombonen som redskap och vilka svårigheter och tilläg-
nande av färdigheter som påträffas under första lektions- och övningstillfället.  
 
Under det första observerade lektionstillfället går läraren igenom en rad procedurer innan det 
är dags att börja spela. Exempelvis instruerar läraren hur instrumentet bör packas upp och ner 
ur instrumentfodralet, hur trombonen ska hållas, vilken vinkel trombonen ska hållas i samt 
olika exempel på munstycksplacering innan eleven får möjlighet att spela. Efter lärarens före-
visande får eleven själv prova de ritualer som läraren gått igenom. Med detta som bakgrund 
kan trombonen förstås som ett instrument sammankopplat till en social praxis med tillhörande 
regler och traditioner. Att som nybörjare närma sig och hantera instrumentet utan handledning 
kan därmed betraktas som en svårighet då det innebär en avsaknad av praxisgemenskap. 
Kommunikation mellan lärare och elev belyser denna svårighet, då läraren använder trombo-
nen som redskap för att förevisa hur eleven ska hantera instrumentet. Denna procedur demon-
strerar således att lärarens instruktioner och förevisande bidrar till elevens tillägnande av 
trombonhantering. 
 
Det första observerade övningstillfället kan betraktas som en sekvens då den observerade för-
söker begripa sig på trombonen med hjälp av andra redskap, såsom pianot. Då den observe-
rade förhåller sig till redan kända företeelser i syfte att lära sig att hantera det nya redskapet 
trombon, visar denna situation hur den observerade approprierar nya färdigheter. Den obser-
verade försöker ibland spela vissa toner, men utan att lyckas frambringa någon ton. Andra 
spelade toner har en tendens att skorra och beskrivs i transkriptionsanteckningarna låta som en 
borr. Detta är något som den observerade själv uppmärksammar och utbrister: ”Varför låter 
det som en ko?” (Utdrag ur anteckningar från transkription av trombonövning 2017-09-21) 
för sig själv. Dessa svårigheter signalerar en ovana att spela på ett trombonmunstycke, som är 
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avsevärt större än valthornmunstycket och visar att den observerade har svårt att anpassa sig 
till trombonen som redskap.  
 
4.1.2 Pianot som redskap 
Detta avsnitt berör hur pianot används som redskap i förhållande till instrumentspecifika svå-
righeter på trombon och tillägnande av nya färdigheter. 
 
Vid det första observerade lektionstillfället får eleven prova att hitta de olika dragposition-
erna, vilket läraren underlättar med hjälp av bland annat pianoackord. Under samma lektion 
används pianot ytterligare, vilket beskrivs i ett utdrag från videoobservationens transkription-
santeckningar: ”Eleven spelar kromatiskt5 från Bb med hjälp av lärarens pianokomp. Eleven 
känner efter var dragen är” (Utdrag ur anteckningar från transkription av trombonlektion 
2017-09-16). Att pianot används i detta scenario kan tyda på att det finns svårigheter att på 
egen hand hitta trombonens toner. Pianot kan också innebära ett stöd vid vacklande intonat-
ion. Dessa exempel då läraren använder pianot i stöttande syfte visar hur läraren arbetar med 
scaffolding för att främja elevens utveckling.  
 
Under det första observerade övningstillfället, som dessutom är det första tillfället då den ob-
serverade spelar trombon på egen hand, sitter den observerade och känner efter var de olika 
dragpositionerna befinner sig på trombonen. Omedelbart observeras svårigheter med att, med 
enbart trombonens hjälp, hitta rätt position och intonationen är falsk. Den observerade ut-
trycker för sig själv att det finns en problematik kring att hitta rätt tonhöjd på trombonen och 
använder pianot som ett medierande facit för att kontrollera att tonerna som spelas på trombo-
nen blir korrekta.  

4.1.3 Kroppen som redskap 
Avsnittet kroppen som redskap beskriver stora och små kroppsliga rörelser och verbala utsa-
gor som påträffats vid observation av första lektions- och övningstillfället och hur dessa kopp-
las till instrumentspecifika svårigheter och tillägnande av färdigheter. 
 
Under det första observerade övningstillfället sitter den observerade ner under hela händelse-
förloppet. Vid ett tillfälle tränar den observerade på ansatser6 på trombonen och börjar plöts-
ligt omforma övningen utan trombon. Detta beskrivs i anteckningar från observation av det 
första övningstillfället: 
  

Tränar på ansatser. Tar bort trombonen från munnen och ser ut att mima ”tu, tu, tu” 
som för att känna efter hur det ska kännas. (Utdrag ur anteckningar från transkript-
ion av trombonövning 2017-09-21) 

 
Att den observerade spelar och sedan börjar träna på samma sak med små kroppsliga rörelser 
utan trombonen, tyder på att det finns viss problematik med att spela ansatser på trombon. 
Vad som observeras visar också appropriering av nya färdigheter då det som observerats i 
denna sekvens visar hur den observerade tränar på ansatser med kroppen som redskap för att 
senare kunna utföra samma svårighet på instrumentet. Även större kroppsliga rörelser som ob-
serveras i videomaterialet visar sig innefatta viss svårighet, då eleven har svårt att hitta vissa 
dragpositioner. Att kroppen i förhållande till instrumentet dessutom kan framstå som ett hin-
der för musicerandet uppenbarar sig redan under det första observerade lektionstillfället då 

                                                
5 Kromatisk: Skala uppbyggd av stegvisa halvtoner (Nationalencyklopedin, 2018). 
6 Ansats: Musikterm gällande en tons inledning (Nationalencyklopedin, 2018). 
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den observerades korta armlängd i förhållande till draget sätter gränser för det musikaliska ut-
förandet: 
 

Eleven får prova att hitta de olika dragpositionerna på trombonen med stöd av lära-
rens förklaringar och pianoackord. Eleven trevar vid fjärde dragpositionen. Har för 
kort arm för sjunde dragpositionen. (Utdrag ur anteckningar från transkription av 
trombonlektion 2017-09-16) 

 
För att förklara ovanstående utdrag innebär den observerades armlängd att den observerade 
inte kan spela den sjunde dragpositionen på trombonen, vilket betyder att den observerade 
därigenom inte kan spela de toner som kräver att den sjunde dragpositionen används. Vidare 
kan detta innebära problematik i framtiden vid musicerande av melodier där detta tonmaterial 
förekommer. 
 
I mitten av det första övningstillfället uttrycker den observerade ”Jag blir lite yr i huvudet” 
(Utdrag ur anteckningar från transkription av trombonövning 2017-09-21) och tar en kort 
paus. Denna yrsel kan tänkas komma av in- och utandningen och visar i så fall ännu en svå-
righet förknippad med kroppen, nämligen andning. Vidare observation som tyder på svårig-
heter med andningen visas i det första observerade lektionstillfället när läraren uppmanar ele-
ven att spela med luftansats, det vill säga blåsa igång tonerna med hjälp av luft istället för 
tunga. Denna instruktion tyder på att eleven har svårt att blåsa tillräckligt vid musicerande på 
trombon och lärarens förklaringar och instruktioner synliggör scaffolding för att underlätta 
elevens appropriering av trombonteknik med kroppen som redskap och i synnerhet andning.   
 
4.1.4 Noterna som redskap 
Detta avsnitt berör hur noter används som redskap i förhållande till instrumentspecifika svå-
righeter på trombon och tillägnande av nya färdigheter. 
 
Noter är under de observerade tillfällena ett ständigt återkommande redskap som används av 
både lärare och elev. Redan under det första observerade lektionstillfället introducerar läraren 
noter i relation till trombonutövande för eleven. Noter används för att eleven ska tillägna sig 
färdigheter i trombondragens positioner och koppling till en notbild. Detta beskrivs i ett ut-
drag från observationsanteckningar nedan: 
 

Läraren börjar skriva på tavlan. Ritar f-klav. Skriver de nyss spelade tonerna i ett 
notsystem och kollar med eleven om hon minns vilka dragpositioner som hörde 
ihop med de olika tonerna. (Utdrag ur anteckningar från transkription av trombon-
lektion 2017-09-16) 

 
Vad som framgår av ovanstående utdrag är att noter således är en väl befäst tradition i denna 
praxisgemenskap, då de inkluderas på ett tidigt stadium. Att denna övning används på detta 
sätt kan också sägas visa att läraren förväntar sig att eleven ska vara förtrogen med noter se-
dan tidigare och därmed redan vara invigd i samma praxisgemenskap. Således kan noterna be-
traktas som ett kommunikativt redskap i detta sammanhang. Att läraren valt att använda 
denna övning tyder också på att notläsning i relation till kroppsliga rörelser är en förväntad 
svårighet. 
 
Under det första observerade övningstillfället lägger den observerade större fokus på att han-
tera instrumentet än att träna på notläsning, vilket innebär att notläsningen i sig inte är en 
större svårighet för den observerade. Den observerade spelar enklare melodier efter noter och 
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tycks ha större svårighet med att koppla notbilden till trombonhanteringen än själva notläs-
ningen i sig. Vid ett tillfälle upptäcker den observerade nämligen att den nyss spelade melodin 
spelats på fel tonhöjd, vilket således belyser en medvetenhet kring notläsning. 

4.2 Redskapens betydelse vid instrumentspecifika svå-
righeter och tillägnande av färdigheter vid processens 
mitt 
Nedan presenteras hur de aktuella redskapen använts i förhållande till instrumentspecifika 
svårigheter och tillägnande av instrumentspecifika färdigheter under det andra observerade 
lektions- och övningstillfället, det vill säga under processens mitt. 

4.2.1 Trombonen som redskap 
Vid det andra observerade lektionstillfället visar läraren eleven hur man går tillväga för att 
rengöra instrumentet. Processen beskrivs i ett utdrag från transkription av videoobservationen: 
 

Läraren visar eleven hur man torkar av trombonens drag innan man smörjer. Ele-
ven får sedan prova själv. Läraren går sedan igenom hur man smörjer draget. Lära-
ren visar först och eleven imiterar sedan. (Utdrag ur anteckningar från transkription 
av trombonlektion 2017-14-10) 

 
Ovanstående händelseförlopp visar hur eleven tillägnar sig kunskaper i hantering av trombo-
nen som redskap genom att först studera hur läraren gör och sedan själv göra samma sak. 
Denna strategi kan därigenom demonstrera elevens beroende av vägledning och scaffolding. 
Således kan också läraren i denna situation betraktas inneha en slags roll som mästare i förhål-
lande till eleven i den mening att traditioner och kunskaper gestaltas av lärarens handlingar. 
Under samma observerade lektionstillfälle spelar läraren och eleven ett stycke på trombon till-
sammans, vilket beskrivs i nedanstående utdrag av det transkriberade videomaterialet: 
 

Läraren och eleven spelar låten på trombon. Eleven uppmärksammar sin egen into-
nation. Läraren och eleven spelar vidare. (Utdrag ur anteckningar från transkription 
av trombonlektion 2017-14-10) 

 
Ovanstående utdrag speglar en fördel med att spela tillsammans med någon annan. Med hjälp 
av lärarens eget trombonhanterande blir eleven uppmärksam på sin egen intonation, vilket inte 
hade varit möjligt på samma sätt om eleven spelat stycket på egen hand. Lärarens musice-
rande och hantering av trombonen som redskap kan därmed betraktas som scaffolding då ele-
vens medvetenhet kring intonation och hantering av trombonen främjas av lärarens delta-
gande.  
 
Under det andra observerade övningstillfället spelar den observerade en kromatisk skala på 
trombonen, vilket kan tänkas demonstrera trombontekniska svårigheter. I transkriptionsan-
teckningar av det observerade övningstillfället beskrivs scenariot följande: ”Spelar kromatiskt 
på trombon. Säker på draglägen ’långt in’ men ju längre ut desto osäkrare.” (Utdrag ur anteck-
ningar från transkription av trombonövning 2017-10-12) Det observerade materialet påvisar 
därmed att den observerade approprierat rörelser nära den egna kroppen, men fortfarande har 
svårigheter att utföra rörelser längre ifrån kroppen. 

4.2.2. Pianot som redskap 
Under det andra observerade lektionstillfället används pianot av läraren återigen i vad som 
kan betraktas som stöttande syfte. Denna gång i en, enligt anteckningarna, ”snabbhetsövning”. 
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Läraren använder under denna övning pianot när eleven tränar på att flytta draget i tempo. 
Detta beskrivs i ett utdrag från videoobservationen: 
 

Läraren flyttar till pianot och de [eleven och läraren] turas om att spela varannan 
ton i puls. Medan läraren spelar flyttar eleven draget. Tempot ökar. Sedan spelas 
halvnoter för att sedan återgå till fjärdedelsnoter. Tempot ökar ytterligare. (Utdrag 
ur anteckningar från transkription av trombonlektion 2017-14-10) 

 
Att pianot används vid denna övning visar att det finns svårighet att snabbt hitta rätt position 
på draget. Att tempot ökar innebär att eleven får lättare att utföra övningen och därmed befin-
ner sig i en process av appropriering av det medierande redskapet trombon.  
 
Under det andra observerade övningstillfället används pianot vid flera övningar. Bland annat 
använder sig den observerade av pianot som stöd vid notläsning. Att pianot används skildrar 
att den observerade är mer förtrogen med pianot som redskap än med trombonen. Vid det 
andra övningstillfället används pianot dessutom som facit vid legatoövning, vilket därmed 
också demonstrerar svårigheter med att hitta önskade toner på trombon. Således kan pianot 
därmed betraktas som ett, av den observerade, redan approprierat redskap då den observerade 
assimilerar7 trombonens tonmaterial till tidigare kännedom i form av pianots tonmaterial. 
 
4.2.3 Kroppen som redskap 
Problematik med att hitta dragpositioner på trombonen kan förstås som problematik kopplad 
till användandet av trombonen. En övning under det andra observerade lektionstillfället visar 
däremot när eleven och läraren spelar något som i videoinspelningen benämns som ”lufttrom-
bon”, det vill säga en övning då lärare och elev känner efter dragpositionerna med enbart hän-
der utan instrument. Denna övning innebär att svårigheter med att hitta dragpositioner också 
kan ses ur en muskulär aspekt där armens rörelser inte har automatiserats. Övningen innebär 
dessutom en slags scaffolding där läraren utformat en övning i syfte att underlätta elevens ap-
propriering av de kroppsliga rörelserna. 
 
Anteckningar från det andra observerade lektionstillfället visar hur läraren och eleven ligger 
på golvet mitt emot varandra och blåser på en penna. Denna övning görs troligtvis med anled-
ning av att svårigheter relaterade till andning kvarstår hos eleven. Vid observation av samma 
lektionstillfälle beskrivs hur andningen kan kopplas till musicerandets kvalitet: 
 

Läraren ber eleven att spela samma övning, fast i mezzoforte, det vill säga en nyans 
starkare. Fokus på att hålla nyansen. [Eleven] får sedan spela forte. (Utdrag ur an-
teckningar från transkription av trombonlektion 2017-10-14) 
 

Beskrivningen att fokus ligger på att hålla samma nyans under övningen, visar svårighet att 
spela lika starkt under längre melodier och indikerar därmed att det finns svårighet att få luf-
ten att räcka till vid det musikaliska utövandet.  
 
I slutet av det andra observerade övningstillfället spelar den observerade ett antal melodier på 
trombon. Mellan varje spelad melodi nynnar den observerade på melodierna. Den observerade 
använder sig alltså av rösten och därmed kroppen som redskap i övningssituationen, vilket vi-
sar att den observerade förstår hur melodierna ska låta. Den observerade använder under 
samma övningstillfälle även rösten som facit vid viss notläsning, vilket också styrker antagan-
det att den observerade har approprierat melodierna med hjälp av kroppen som redskap, men 

                                                
7 Assimilera: Från latinets ’göra lika’ (Nationalencyklopedin, 2018). 
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ännu har svårt att spela samma melodier på trombonen då tonsäkerhet på trombon inte är en 
approprierad färdighet. 
 
4.2.4 Noterna som redskap 
Under det andra observerade lektionstillfället använder sig läraren av ett notblad och pekar på 
olika toner medan eleven förväntas ropa ut rätt dragposition. Eleven svarar ibland fel, vilket 
innebär att eleven har svårt att koppla samman dragpositioner och noter. Samma svårighet 
uppstår under det andra observerade övningstillfället då den observerade använder sig av 
andra redskap, så som pianot och rösten, vid sidan av trombonen vid notläsning. I början av 
det andra observerade övningstillfället värmer den observerade nämligen upp genom att utföra 
en övning efter noter och använder sig av pianot som ett stöd vid notläsningen. Med andra ord 
innebär detta att den observerade förstår och kan läsa notbilden, men däremot har svårigheter 
att omsätta dessa kunskaper praktiskt på trombonen. Att andra redskap används för att stötta 
notläsningen, innebär att noterna under det andra observerade övningstillfället inte är ett do-
minerande redskap. Däremot används noter för att memorera dragpositioner, vilket därmed 
innebär att noter, trots svårigheter, används för att appropriera dragpositioner på trombonen.  
 
4.3 Redskapens betydelse vid instrumentspecifika svå-
righeter och tillägnande av färdigheter vid processens 
slutskede 
Nedan presenteras hur de aktuella redskapen använts i förhållande till instrumentspecifika 
svårigheter och tillägnande av instrumentspecifika färdigheter under det tredje observerade 
lektions- och övningstillfället, det vill säga vid processens slutskede.  
 
4.3.1 Trombonen som redskap 
Under det tredje observerade övningstillfället spelar den observerade ett stycke på trombon 
med vibrato8. För första gången observeras något annat än tekniska svårigheter vid musiceran-
det. Den observerades vibrato visar att den observerade i detta skede lyckas gestalta sin musi-
kaliska vision utan att hindras av instrumentspecifika svårigheter och därmed approprierat 
trombonen som redskap. Det observerade vibratot tyder också på att den observerade assimi-
lerat tidigare musikaliska färdigheter med musicerandet på trombon och därigenom börjat 
lägga in musikaliska finesser i sin hantering av trombonen. Under samma observerade öv-
ningstillfälle kan en övningsstrategi urskiljas hos den observerade. Detta beskrivs i följande 
utdrag från transkriptionsanteckningar: 
 

Spelar stycke på trombon utan [förinspelad] ljudbakgrund, men fortfarande till no-
ter. Sätter sig ner. Tränar långsamt. Stannar upp och ser ut att tänka. Drar sedan 
upp tempot. Stannar upp igen. Övar långsamt. (Utdrag ur anteckningar från tran-
skription av övningstillfälle 2017-11-03) 

 
Ovanstående utdrag demonstrerar den observerades appropriering av färdigheter knutna till 
övningspraxis och ger också exempel på hur den observerade approprierar nya färdigheter på 
trombon. Den observerades appropriering av färdigheter inom övningspraxis kan relateras till 
hur övningar bearbetas under observerade lektionstillfällen, vilket visas i nedanstående utdrag 
från transkriptionsanteckningar av det tredje observerade lektionstillfället: 
 

                                                
8 Vibrato: Vibrerande förändring av tonhöjd hos ett musikinstrument (Nationalencyklopedin, 2018). 
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Fortsätter med kyrkotonarter. Eleven flyttar ibland draget för att justera sin intonat-
ion i förhållande till läraren. Ökar sedan tempot. (Utdrag ur anteckningar från tran-
skription av trombonlektion 2017-11-05) 

 
I likhet med det tredje observerade övningstillfället används tempoförändring i ovanstående 
utdrag, vilket visar att eleven approprierat färdigheter på trombon i ett långsamt tempo. 
Tempoförändringen demonstrerar därigenom en utveckling av övningen då eleven utmanas i 
sin proximala utvecklingszon. Ovanstående utdrag visar också att det fortfarande finns proble-
matik kring intonation och att samspel med läraren innebär scaffolding med syfte att tydlig-
göra hur intonationen ska vara. Samspel med läraren används vidare under det tredje observe-
rade lektionstillfället då läraren och eleven spelar en duett. Läraren spelar med i elevens 
stämma, vilket visar att eleven har svårighet att spela en självständig stämma på egen hand 
och därmed har svårighet att hantera trombonen som redskap. 
 
4.3.2 Pianot som redskap 
Vid det tredje och sista observerade övningstillfället används pianot återigen som stöd när den 
observerade inte hittar rätt tonhöjd på trombonen, vilket därmed visar hur den observerade 
samordnar trombonens tonmaterial med pianots för att appropriera samma tonsäkerhet på 
trombon som på pianot. 
 
Under det tredje observerade lektionstillfället använder sig eleven av pianot när läraren och 
eleven ska spela en duett och eleven spelar fel. Därigenom synliggörs pianot återigen som ett 
redan approprierat redskap som eleven använder för kontroll av toner på trombonen, vilket 
fortsättningsvis belyser att den observerade fortfarande har svårigheter relaterade till tonhöjd 
på trombonen. Pianot används också vid det tredje observerade lektionstillfället när eleven 
och läraren ska spela en melodi på munstycke och behöver en referenston från pianot. Därige-
nom visar användandet av pianot som redskap att det finns svårighet att spela en specifikt ut-
vald ton på munstycke utan stöttning. 
 
4.3.3 Kroppen som redskap 
I inledningen av det tredje observerade övningstillfället står den observerade upp och spelar, 
men sätter sig ner efter ungefär hälften av tiden. Denna kroppsliga förändring visar svårig-
heter med att stå upp under en längre period och spela. Att den observerade står upp och spe-
lar redan i inledningen av övningstillfället är däremot en ny företeelse, då den observerade ti-
digare suttit ner större delen av de observerade övningstillfällena. Detta fenomen åskådliggör 
därigenom en utveckling av trombonhanteringen som belyser den observerades appropriering 
av trombonen som redskap. 
 
Kroppen som redskap visar under det tredje observerade lektionstillfället en större självstän-
dighet hos eleven. Vid början av det tredje observerade lektionstillfället är det eleven som be-
stämmer vilka övningar som ska genomföras i syfte att värma upp. Detta elevinitiativ har inte 
observerats under tidigare lektionstillfällen visar hur eleven fått ett större tillträde i rådande 
praxisgemenskap. Elevens initiativ belyser också en större självständighet än tidigare och vi-
sar att eleven approprierat färdigheter knutna till denna aktuella praxis. Nedan följer ett exem-
pel på att det är eleven som styr under lektionen och inte läraren: 
 

Eleven förebildar med hjälp av rösten för att demonstrera vilken övning hon tänker 
fortsätta med. Lärare och elev spelar sedan övningen på trombon. Spelar sedan 
samma övning i en annan tonart. (Utdrag ur anteckningar från transkription av 
trombonlektion 2017-11-05)  
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Ovanstående utdrag belyser röstens funktion i rådande praxisgemenskap. När eleven förebil-
dar övningen med rösten förstår läraren vilken övning som ska spelas, vilket påvisar ett sam-
förstånd mellan dem. Att det är eleven som förklarar vilken övning som ska genomföras indi-
kerar också att eleven blivit mer förtrogen med denna praxis och approprierat kunskaper i öv-
ningar på trombon. Under samma observerade lektionstillfälle använder sig läraren av rösten i 
syfte att förebilda, vilket presenteras i följande utdrag: 

 
Läraren tar fram ny låt. Läraren: ”I den här så blir det ju ett diminuendo på slutet”. 
Läraren förebildar rytmen med röst: ”Wap wap dudeli wap”. (Utdrag ur anteck-
ningar från transkription av trombonlektion 2017-11-05) 

 
I ovanstående utdrag visar lärarens formuleringar att de befinner sig i en specifik social praxis 
där ord som diminuendo9 är allmänt vedertagna. Att läraren använder ordet ”ju” i sin formule-
ring visar också att eleven förväntas vara förtrogen med denna praxis. Att läraren förebildar 
den aktuella rytmen signalerar att läraren underlättar elevens musicerande med hjälp av 
scaffolding. 

4.3.4 Noterna som redskap 
”Nu tar vi lite improvisation” (Utdrag ur anteckningar från transkription av trombonlektion 
2017-11-05). Ett uttalande från läraren under det sista observerade lektionstillfället som för-
visso kanske inte förknippas med svårigheter generellt. Däremot är detta det enda tillfället un-
der de observerade tillfällena som en sådan övning utförs. Det faktum att denna övning endast 
utförs en gång, visar att övningen är främmande i denna kontext då lärande utan noter är 
ovanlig i denna observerade praxis. Så ovanlig att den behöver närmare presentation i form av 
”nu tar vi lite improvisation”. Utifrån detta skulle improvisationsövningen kunna innebära en 
svårighet för eleven, då denna tradition inte inkluderats under fler tillfällen. Av samma anled-
ning är det också omöjligt att skönja ett mönster för hur den observerade approprierar instru-
mentet i en praxis utan tillgång till noter. Däremot visar denna typ av övning att eleven under 
det sista observerade lektionstillfället approprierat trombonen i den mån att det är möjligt att 
vara mer flexibel i musicerandet och därmed avstå från noter.  
 
Under det tredje observerade lektionstillfället används noter för att träna på instrumentspeci-
fika svårigheter, vilket beskrivs nedan: 
 

Läraren pekar på en notbild och eleven får i uppgift att säga draglägena. Läraren tar 
tid. Övningen upprepas. Eleven och läraren andas in genom näsan tillsammans. 
Upprepar övningen och tar tid igen. (Utdrag ur anteckningar från transkription av 
trombonlektion 2017-11-05) 

 
Att övningen upprepas ett flertal gånger kan bero på att det fortfarande finns viss svårighet att 
associera notbild med draglägen.  
 

4.4 Redskapens samlade betydelse för instrumentspeci-
fika svårigheter och tillägnande av färdigheter 
Genomgående för alla observerade tillfällen är att instrumentspecifika svårigheter knutna till 
intonation och dragpositioner återkommer. Från det första observerade övningstillfällets skor-
rande toner till det tredje observerade övningstillfällets vibrato demonstreras svårigheter som 

                                                
9 Diminuendo: Gradvis minskande tonstyrka (Nationalencyklopedin, 2018). 
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den observerade överkommit med vibratot som approprierad färdighet. Strategier för övning, 
hantering och skötsel av trombonen är också approprierade färdigheter, som tillägnats genom 
imitation av lärarens egen hantering av trombonen som redskap.  
 
Under varje situation som observerats har pianot alltid haft en mer eller mindre framträdande 
roll. Det förefaller nästan som att pianots roll varit oumbärlig under flera av de observerade 
videoinspelningarna. Dels på grund av att varje rum som projektet utspelat sig i varit utrustat 
med ett piano men också på grund av att pianot använts av ett flertal olika anledningar; Delvis 
i syfte att rätta till problem som uppstått men också i syfte att appropriera nya instrumentala 
färdigheter på trombonen. Gemensamt för alla tre observerade övningstillfällen är således att 
redskapet piano används i syfte att korrigera fel och agera klingande förlaga för exempelvis 
hur en notbild ska låta. Pianots ständiga närvaro demonstrerar därigenom hur denna sociala 
praxis ser ut och fungerar, men också hur den observerade assimilerar tidigare kännedom med 
nya företeelser och därmed approprierar nya färdigheter. 
 
Den observerades användande av kroppen som redskap belyser vilka instrumentspecifika svå-
righeter som existerar. Under alla observerade lektionstillfällen står eleven och läraren upp, 
men vid observation av övningstillfällen förefaller det sig annorlunda. Vid det första observe-
rade övningstillfället sitter den observerade ner under hela händelseförloppet. Det andra ob-
serverade övningstillfället genomsyras också av sittande aktivitet som inte bryts förrän i slutet 
av inspelningen. I början av det sista observerade övningstillfället står den observerade däre-
mot upp, men sätter sig senare ner. Att det observerade inte väljer att stå upp under hela öv-
ningspassen visar att det finns en motvilja att stå upp. Anledningen till detta kan bara spekule-
ras kring. En möjlig anledning till varför den observerade väljer att sitta ner kan tillskrivas 
som en rent vanemässig handling som bryter mot lektionstillfällenas praxis, men kan också 
tyda på att det faktiskt finns en svårighet att stå upp och spela trombon. Värt att nämna är att 
den observerade vid övningstillfällena spelar 20 minuter i sträck, medan lektionstillfällena er-
bjuder små pauser då den observerade ställer ner instrumentet. Något som tyder på att det är 
fysiskt krävande att stå upp och spela. Under de observerade tillfällena visade sig inte bara 
stora kroppsliga rörelser, utan också mindre muskulära övningar som visar de tekniska instru-
mentala svårigheter som uppenbarat sig. Den observerades övningar på läppar visar exempel 
på hur kroppen som redskap används i syfte att appropriera nya instrumentala färdigheter. Ob-
servationer av kroppen som redskap visar sedermera en förskjutning i rollen mellan lärare och 
elev. Under de första observerade lektionstillfällena befinner sig läraren i någon slags roll som 
mästare då eleven imiterar lärarens handlingar. Under det sista observerade lektionstillfället 
upptäcks istället ett elevinitiativ som demonstrerar en begynnande självständighet hos eleven. 
 
Noter används genomgående under alla observerade tillfällen i syfte att memorera dragposit-
ioner på trombonen. Gemensamt för alla observerade tillfällen är att det finns svårighet att as-
sociera notbilden med dessa dragpositioner. Observationer visar också att den observerade se-
dan tidigare är förtrogen med noter som redskap. I rådande praxis använder sig den observe-
rade/eleven och läraren däremot av andra redskap, så som pianot och kroppen, för att under-
lätta notläsningen i förhållande till musicerandet på trombon. 
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5 Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse för tidig utveckling på ett brassin-
strument samt att studera tillägnandet av instrumentspecifika tekniker. De frågeställningar 
som lade grunden till arbetet berörde vilka instrumentspecifika svårigheter som påträffades 
samt hur nya instrumentala färdigheter tillägnades under övnings- och lektionstillfällen. Studi-
ens frågeställningar besvarades i föregående kapitel och resultatet diskuteras i detta kapitel i 
förhållande till litteratur som tidigare presenterats i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis lyfts re-
flektioner kring arbetets betydelse samt idéer om fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion 
Föreliggande självobservationsstudie har till stor del inriktat sig på svårigheter som uppstått 
vid mötet med ett nytt instrument och hur nya instrumentala färdigheter approprierats. Dessa 
två frågeställningar kan tänkas vara beroende av varandra då appropriering av nya färdigheter 
också kan innebära övervunna svårigheter. Exempelvis visar behovet av redan approprierade 
redskap vilka svårigheter som uppkommit under de observerade situationerna, samtidigt som 
användandet av dessa redskap också skildrar olika vägar att appropriera nya färdigheter. Ex-
empelvis användes noter i syfte att stötta utvecklingen av dragpositioner, vilket därmed visade 
att just detta var en svårighet. På samma sätt menar Säljö (2000) att kognitiva och fysiska red-
skap är beroende av varandra och genom att ha observerat användandet av fysiska redskap har 
den kognitiva utvecklingen synliggjorts i föreliggande studie. Med de fysiska noterna utfor-
made läraren gradvis övningar anpassade efter den observerades utveckling där den observe-
rade förväntades associera notbild till dragpositioner i allt raskare tempo, vilket således vittnar 
om relationen mellan kognitiva och fysiska redskap. Utvecklingen av övningarnas utformning 
visar också en ökad självständighet hos den observerade och att läraren använder sig av 
scaffolding, som Nielsen och Kvale (2000) skriver om.  
 
I föreliggande studie används redan etablerade redskap för att appropriera färdigheter på det 
tidigare okända redskapet trombon, vilket innebär att föreliggande studies resultat samman-
faller med Hultbergs (2009) tankar om lärandets beroende av redan accepterade kulturella 
redskap. I föreliggande studie användes exempelvis pianot som redskap för att samordna 
trombonenes tonmaterial med pianots. Svårigheter gällande trombonens dragpositioner upp-
märksammades i föreliggande studie, vilket överensstämmer med Ely och Van Deurens 
(2009) beskrivningar av trombonen som olik övriga brassinstrument i detta avseende. Krop-
pen användes för att utföra rörelser som sedan skulle utföras på trombonen, vilket innebär att 
kroppen också utgjorde ett redan etablerat redskap i likhet med vad Hultberg (2009) skriver. 
 
Vid ett flertal övningstillfällen valde den observerade att använda sig av pianot i syfte att kor-
rigera intonation och främja tonsäkerhet. Då dessa val upprepades, uppenbarade sig ett möns-
ter gällande val av både metod och innehåll under övningstillfällen. Det kan betraktas som att 
den observerade anser att intonation är en viktig beståndsdel vid musicerande, vilket i sin tur 
gestaltar fragment av den observerades musikaliska utgångspunkt och identitet. Vidare kan 
den observerades selektiva val av övningar och redskap ha påverkat den riktning som Säljö 
(2000) menar att lärandet kan ta. I ljuset av detta kan tonsäkerhet bli en approprierad färdig-
het, till skillnad från andra musikaliska parametrar som den observerade valt bort eller inte be-
rört i lika hög utsträckning. Således är det möjligt att påstå att den observerade har påverkat 
kontexten, vilket skiljer sig från Bergmans (2016) beskrivningar av kontextens påverkan över 
den musicerandes identitet.  
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Vid observation av första observerade lektionstillfället uppmärksammades att läraren i sin roll 
som mästare vägledde eleven in i en praxisgemenskap i enlighet med vad Nielsen och Kvale 
(2000) skriver. Bland annat instruerade läraren i hur instrumentet skulle packas upp innan det 
var dags att börja musicera, vilket illustrerar Säljös (2000) beskrivningar av kunskapsöverfö-
ring genom samspel människor emellan. Lärarens förebildande av praxis kring instrumentet 
sammanfaller med Säljös (2005) resonemang om medierande redskap som svåra att ta del av 
utan muntliga förklaringar. Hultbergs (2009) skildringar av traditioner som centrala i musika-
liskt lärande uttrycker sig också i lärarens förmedlande av kunskaper. Framförallt under de 
första och andra observerade lektionstillfällena då lärarens grundliga genomgång av hur in-
strumentet skulle behandlas urskilde en norm för hur musicerande på trombon förväntas gå 
till. Det tycktes således ligga mer bakom instrumenthanteringen än enbart musicerande och 
traditioner kan också ha format lärarens förhållningssätt till utövandet. Förhållningssättet mel-
lan elev och lärare förändrades gradvis då eleven slutligen tilläts mer inflytande under lekt-
ionen vid det sista observerade lektionstillfället och därmed fått tillträde i rådande praxisge-
menskap i enlighet med Nielsen och Kvales (2000) beskrivningar. Därigenom skiljer sig det 
observerade samspelet mellan lärare och elev från de iakttagelser som Rostvall och West 
(2001) beskriver angående dominerande lärare. 
 
I föreliggande studie observerades en lärandeprocess som påverkats i samspel med en lärare, 
vilket går att härleda till Bergmans (2016) resonemang om kulturella traditioner som avgö-
rande för instrumentalistens identitet. Exempelvis skildrar föreliggande studie inte bara ett lä-
rande i musikaliskt utövande, utan också i övningsstrategier som den observerade anammat 
under sina instrumentallektioner och därefter applicerat på sina övningstillfällen. Detta går 
också att betrakta utifrån Säljös (2000) beskrivningar av det sociokulturella perspektivets fo-
kus på samspel med kollektivet då den observerade färgats av lärarens metoder. I föreliggande 
studie har den observerade endast samspelat med läraren, vilken således kan ha inneburit den 
observerades enda källa till lärdomar. En annan möjlig betraktelse är att läraren genom inter-
aktion med eleven medierat kunskaper och erfarenheter som inhämtats från tidigare samspel 
med andra. Således kan läraren därigenom betraktas som en produkt av Säljös så kallade kol-
lektiv. 
 
I föreliggande studie låg fokus på att observera användandet av redskap, men det var samti-
digt oundvikligt att bortse från interaktionen mellan lärare och elev, i synnerhet då social in-
teraktion, enligt Säljö (2000) är ett fundament inom det sociokulturella perspektivet. Under de 
observerade lektionstillfällena överträffades ibland talet av musicerandet som kommunikativt 
redskap, då läraren och eleven kommunicerade med hjälp av musikaliskt samspel. Exempelvis 
användes förebildande med röst och instrument istället för muntliga förklaringar, vilket däri-
genom också skildrade lärarens och den observerades delaktighet i samma praxisgemenskap, 
något som kan kopplas till det Nielsen och Kvale (2000) skriver om. På grund av det samför-
stånd som rådde mellan lärare och elev kan de musikaliska handlingar som utfördes betraktas 
som reflekterade, vilket skiljer sig från Saars (1999) beskrivningar om oreflekterade musika-
liska handlingar. 

5.2 Arbetets betydelse 
Denna studie har inneburit en värdefull självrannsakan i hur jag gått tillväga för att ta mig an 
svårigheter och därigenom tillägnat mig nya färdigheter. Eftersom jag valde att använda mig 
av videoobservation som metod fick jag möjlighet att betrakta mig själv utifrån en mer objek-
tiv synvinkel än om jag enbart erinrat mig de aktuella situationerna utifrån mina egna tankar 
och uppfattningar om händelseförloppet. Således tillät jag mig själv få en tydligare bild av 
vilka metoder jag ofta använder mig av, vilket har fått mig att fundera över vad jag väljer bort. 
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Det har också varit intressant att betrakta hur läraren arbetat för att stötta mig i tillägnandet av 
nya färdigheter och se hur jag använt mig av lärarens övningar, även på egen hand i övnings-
rummet. I relation till mitt framtida yrke som musiklärare finner jag mina val av metoder och 
innehåll som viktiga att medvetandegöra, eftersom jag möjligen också kommer att tillämpa 
dessa på framtida elever. Att bli varse om vad jag tycks lägga vikt vid när det kommer till mitt 
musicerande ser jag som värdefullt då det kan komma att påverka min framtida undervisning. 
 
Föreliggande studie beskriver hur en lärandeprocess i trombon kan se ut, vilket kan vara an-
vändbart vid arbete med nybörjarelever på trombon. Framförallt eftersom denna studie påvi-
sar eventuella instrumentspecifika problem som kan uppstå under ett tidigt skede. Jag vill där-
för mena att denna studie kan vara aktuell i syfte att få en ökad förståelse för kommande ele-
vers svårigheter och hur dessa kan överkommas. I ljuset av detta hoppas jag att föreliggande 
studie är av värde även för andra instrumentallärare som undervisar i trombon. Däremot är det 
möjligt att flera av metoderna som använts i syfte att korrigera fel även går att applicera på 
andra instrumentgrupper och de generella aspekterna av denna studie, så som teoretiskt per-
spektiv och metod, är förhoppningsvis möjligt att applicera på andra ämnen än musik i syfte 
att skärskåda undervisning.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Vid research inför föreliggande arbete fann jag många arbeten relaterade till musikaliskt lä-
rande, men upptäckte däremot en brist på tidigare studier om musikaliskt lärande i brassin-
strument. Jag fann egentligen bara ett enda arbete som hade liknande utgångspunkt, vilket var 
Bergmans (2016) studie om sitt lärande i tuba. Våra båda arbeten kan betraktas som två olika 
vittnesmål i hur en musikalisk process kan gå till på brassinstrument, men utan fortsatt forsk-
ning inom området ser jag det som omöjligt att göra någon form av kartläggning av musika-
liskt lärande inom denna instrumentgrupp. Inte heller finns några större möjligheter att dra 
slutsatser utifrån denna typ av arbete, då underlaget visat sig vara begränsat. I ljuset av detta 
framhåller jag därför vikten av framtida forskning inom området.  
 
Föreliggande studie gestaltade dessutom bara en av alla möjliga kontexter som musikaliskt 
lärande på brassinstrument kan ske i, vilket gör att det därför skulle vara intressant med fort-
satt forskning om brassinstrument i andra kontexter och med annan tradition än vad som 
speglas i detta arbete.  
 
Avslutningsvis vill jag betona vikten av uppdaterad forskning om musikaliskt lärande, med 
anledning av att den musikaliska verkligheten ideligen förändras. Därför finner jag fortsatt 
forskning om musikaliskt lärande som ständigt relevant, oavsett utgångspunkt. 
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