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Sammanfattning	
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet,	inriktning	gymnasieskolan	
Titel:	 Tekniken	 i	 praktiken	 –	 En	 självstudie	 om	 övningsteknik	 i	 altviolinspel	 ur	 ett	
designteoretiskt	perspektiv	
Författare:	Elin	Hultqvist	
Termin	och	år:	HT,	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
Examinator:	Johannes	Lunde	Hatfield	
	
Syftet	med	arbetet	är	att	studera	min	läroprocess	och	hur	specifika	övningar	påverkar	
tekniska	spelfärdigheter	på	instrumentet	altviolin.	Under	en	period	på	sex	veckor	har	jag	
genomfört	övningstillfällen	fem	gånger	i	veckan,	15-20	minuterspass.	Jag	har	vidare		
genomfört	videoinspelningar	en	till	tre	gånger	i	veckan.	I	bakgrunden	presenteras	
litteratur	och	forskning	om	övning,	spelteknik	och	designteoretiskt	perspektiv.	I	
metodkapitlet	presenteras	valt	material	och	dokumentation.	I	resultatkapitlet	beskrivs	
hur	designandet	av	mitt	lärande	har	gått	till	samt	dess	påverkan	i	min	utveckling	av	mitt	
altviolinspel.	Dessa	bygger	på	mina	transkiberingar	av	valda	videoinspelningar.	
Resultatet	visar	att	undersökningen	har	lett	till	framsteg	i	finmotorik,	ergonomiskt	spel,	
bättre	intonation	och	färre	misstag	i	spelet.	I	diskussionsdelen	diskuteras	resurserna	
samt	resultat	som	bottnar	i	presenterad	litteratur,	tidigare	forsknig	och	det	
designteoretiska	perspektivet.	
	
Nyckelord:	musikalisk	gestaltning,	lärande	process,	altviolin,	viola,	altfiol,	designteori,	
videoobservation,	övning,	teknik	
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Abstract	
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	 Technique	 in	 practice	 –	 A	 self-observation	 of	 exercises	 on	 viola	 fram	 an	 design	
theoretical	perspective	
Author:	Elin	Hultqvist	
Semester	and	year:	Spring,	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
Examiner:	Johannes	Lunde	Hatfield	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	my	learning	process	and	how	specific	
exercises	affect	the	technical	playing	skills	of	the	instrument	viola.	For	a	period	of	six	
weeks	I	have	practiced	technical	skills	on	viola	five	times	a	week,	15-	20	minutes	each	
time	and	recorded	1-3	of	these	practice	sessions	with	a	video	camera.	Chapter	two	
presents	literature	and	research	on	exercise,	playing	technique	and	design	theory	
perspective.	Chapter	three	presents	selected	materials	and	documentation.	The	result	is	
described	in	chapter	four	where	I	explain	how	the	design	of	this	project	has	effected	my	
technical	development	in	violaplaying. The	recordings	have	been	transcribed	by	me.	
Results	reveal	that	this	study	has	given	myself	success	in	terms	of	ergonomic	playing,	
better	intonation	and	less	mistakes	in	my	playing.	The	recources	and	results	are	
discussed	in	relation	to	previous	research	and	relevant	literature.	
	
Keywords:	musical	interpretation,	learning	process,	viola,	design	theory,	video	
observation,	practice,	technique	
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Förord	
	
Tack	till	dem	som	bidragit	med	synpunkter	och	hjälp.	Ett	självständigt	arbete	ska	förstås	
göras	själv,	men	precis	som	i	det	självständiga	livets	arbete	ingår	också	att	be	om	hjälp	
och	stöd.	Ett	extra	stort	tack	till	min	handledare	Ragnhild.	
	
/Elin	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	presenteras	tankar	och	motiv	vad	gäller	spelteknik	som	lett	fram	till	
denna	undersökning.	Här	presenteras	också	syftet	och	forskningsfrågor.	

1.1	Inledande	text	

Redan	vid	mitt	första	möte	med	altviolinen	vid	tio	års	ålder	förstod	jag	dess	utmärkande	
värde,	den	vackra	klangen.	Det	var	den	som	fångade	mig.	Klangen	sticker	ut	då	instrumentet	
liknar	violin,	men	överraskar	med	en	annan	karaktär.	Denna	upplevelse	bygger	på	mina	egna	
erfarenheter	men	också	vad	jag	erfarit	från	musiker,	publik	och	tonsättare.	Ganska	snart	
insåg	jag	att	för	att	utveckla	den	utmärkande	klangen	behövde	jag	lära	mig	tekniska	
färdigheter	på	instrumentet.		
	
Instrumentets	omfång	ligger	i	mitten	av	hela	tonregistret	vilket	gör	att	den	kan	låta	både	
som	violin	och	violoncello.	Klangen	är	mjuk,	varm	och	binder	därför	ihop	en	orkester.	Den	
får	således	många	olika	roller	och	kan	liknas	vid	en	kameleont.	Altviolinen	är	i	det	stora	hela	
mer	representerad	som	ett	ensembleinstrument	än	ett	solistinstrument.	När	altviolinens	
klang	inte	är	central	i	orkestermusik	används	den	som	ett	komp-	och	rytminstrument.	Detta	
bidrar	till	en	på	tok	för	begränsad	allmän	vetskap	om	instrumentets	existens	jämfört	med	
resten	av	stråkfamiljen.	För	trots	instrumentets	fantastiska	egenskaper	är	det	få	som	väljer	
att	spela	altviolin.	
	
Läsaren	har	troligtvis	vid	det	här	laget	listat	ut	att	en	lärarstudent	med	altviolin	som	
huvudinstrument	har	ett	starkt	kall	att	minska	altviolinbristen.	Det	uppstår	kanske	en	fråga	
varför	jag	bestämt	mig	för	att	göra	denna	självobservation	istället	för	att	ge	mig	ut	och	direkt	
värva	nya	altviolinister.	Det	är	nämligen	så	att	karaktärsdragen	för	instrumentet	har	gjort	att	
det	speltekniska	inte	fått	lika	mycket	uppmärksamhet	i	min	uppväxt	med	instrumentet.	
Detta	har	till	viss	del	påverkat	och	format	hur	jag	som	altviolinist	har	prioriterat	i	min	
övning.	Min	uppfattning	är	helt	enkelt	att	så	länge	klangen	är	bra,	och	den	speltekniska	biten	
någorlunda	tillräcklig,	accepteras	instrumentalisten	ganska	lätt	som	en	duglig	altviolinist.	Jag	
vill	nu	ta	chansen	att	fördjupa	mitt	tekniska	spel	och	se	vad	det	ger	för	resultat!	
	
Grunden	för	intresset	bygger	på	att	jag	i	denna	del	av	min	utbildning	vill	öva	utifrån	de	nya	
erfarenheter	och	kunskaper	jag	fått	sedan	jag	började	musiklärarutbildningen.	Jag	har	hittills	
i	utbildningen	fortsatt	min	instrumentala	utveckling	men	också	fått	ta	del	av	andras	
lärandeprocesser	mer	omfattande	än	tidigare.	Jag	anser	att	det	inte	är	självklart	för	alla	att	
vilja	öva	spelteknik.	Min	attityd	till	att	vilja	öva	spelteknik	grundar	sig	i	att	jag	fått	verktyg	av	
min	lärare.	Med	rätta	medel	och	nyfikenhet	blir	övningen	mycket	roligare.	Detta	har	varit	
viktigt	i	min	lärandeprocess	och	jag	vill	ge	samma	upplevelse	till	mina	kommande	elever.	Det	
har	helt	enkelt	gett	mig	mersmak	att	vilja	lära	mig	mer	samt	att	jag	har	blivit	säkrare	på	hur	
jag	ska	gå	till	väga	för	att	utvecklas	i	den	riktning	jag	vill.	Med	mitt	projekt	vill	jag	utveckla	
min	spelteknik	på	altviolinen	för	att	minska	obalansen	mellan	det	tekniska	spelet	och	
klangen.	Detta	vill	jag	göra	genom	att	prova	på	mer	specifika	metoder.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
Avsikten	med	denna	studie	är	att	fördjupa	mig	i	att	hitta	mönster	hur	jag	lär	mig	på	ett	
effektivt	sätt	när	jag	övar	in	spelteknik.	Jag	är	särskillt	intresserad	att	förfina	vänster-	
och	högerhadstekniker	var	för	sig.	Detta	eftersom	det	finns	ett	stort	antal	skolor	att	ta	
del	av,	samt	att	dessa	skolor	går	in	på	detaljerad	nivå	kring	spelteknik	i	vänster-	
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respektive	högerhand.	Jag	vill	höja	min	speltekniska	nivå	för	att	kunna	spela	saker	
snabbare,	tydligare	och	mer	ergonomiskt.	Två	viktiga	frågor	är	vad	som	fungerar	bäst	
för	mig	samt	hur	jag	kan	bygga	upp	goda	spelvanor	som	jag	kan	använda	mig	av	i	
framtiden	både	för	mig	själv,	mina	framtida	elever	och	läsaren.	Jag	undrar	också	vilka	
färdigheter	som	utvecklas	och	förfinas	under	tiden	som	jag	övar	i	detta	projekt	under	
övningsveckorna?	Denna	studie	hoppas	jag	kommer	vara	till	nytta	för	mig	och	att	jag,	
liksom	alla	som	läser	denna	uppsats,	kommer	kunna	använda	mina	valda	metoder	för	att	
hantera	instrumentet	bättre.	
	
Syftet	med	studien	är	att	studera	lärandeprocessen,	och	utvecklingen	av	min	spelteknik	
på	instrumentet	altviolin,	när	jag	med	specifika	teknikövningar	från	violinskolorna	
ševčík	och	Kreutzer	tränar	min	höger-	och	vänsterhandsteknik	samt	koordination.	
	
Forskningsfrågor	
-Vilka	övningsstrategier,	tekniker	och	kroppsliga	redskap	visar	sig	ha	betydelse	under	
övning	av	ševčík	och	Kreutzer?	
-Hur	utvecklas	min	teknik	under	sex	veckors	övning	av	ševčík	och	Kreutzer?	 	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	och	beskrivs	litteratur	och	forskning	i	arbetet	om	övning,	
spelteknik	och	planering	samt	tidigare	forskning	inom	övning	och	spelteknik	som	utgör	
en	grund	för	min	studie.	Till	sist	presenteras	designteori	som	är	mitt	vetenskapliga	
perspektiv	och	visas	mer	i	resultatkapitlet.	

2.1	Områdesorientering	

I	detta	avsnitt	presenteras	och	beskrivs	litteratur	och	forskning	som	haft	inflytande	i	
mitt	sätt	att	tänka	och	lära	i	arbetet	kring	övning	och	spelteknik.	

2.1.1	Litteratur	om	övning	
Schenk	(2006)	skriver	om	övningsstrategier	där	han	påpekar	att	övning	ständigt	är	i	
utveckling	och	en	livsstil.	Med	det	menas	att	när	det	finns	en	strävan	att	bli	en	skicklig	
musiker	finns	det	alltid	saker	att	lära	sig.	Hur	startas	och	bibehålls	denna	gnista?	Schenk	
skriver	att	när	instrumentalisten	övar	är	det	viktigt	att	öva	med	en	konstruktiv	syn	och	
att	hålla	sig	borta	ifrån	ovanor,	oönskade	stigar	och	destruktiv	övning.	Nyckeln	till	god	
övning	är	att	individen	sätter	rimliga	mål	och	krav	för	sig	själv	och	övar	kvalitativt.	Med	
dessa	idéer	presenterar	Schenk	en	processmodell.	Den	ser	ut	på	följande	vis:	i)	Den	
första	stigen	i	snön,	ii)	lagom	progression,	iii)	jag-kan-känsla,	iiii)	kroppens	anpassning	
efter	kraven,	iiiii)	sammanhang,	iiiiii)	lust	och	motivation	och	iiiiiii)	några	upprepningar	
varje	gång,	med	lite	nysnö	emellan.	Det	vi	ser	är	en	modell	för	hur	övningen	kan	bli	
lustfylld,	produktiv	och	skapa	goda	vanor.	Denna	modell	har	en	tanke	och	syfte	att	skapa	
en	positiv	spiral	kring	övning	där	rolig	övning	ger	de	resultat	vi	eftersträvar.	Detta	
motiverar	den	som	övar	att	fortsätta	för	att	uppleva	samma	lustfyllda	känsla	igen.	Nysnö	
är	en	metafor	som	Schenk	använder	för	att	beskriva	första	gången	utövaren	ska	lära	sig	
något	nytt.	Genom	att	trampa	i	orörd	snö	sätts	ett	tydligt	första	spår	som	sedan	är	svårt	
att	sudda	ut.	Jag-kan-känsla	innebär	att	bygga	upp	självförtroendet	med	regelbundna	
framgångar.	Processen	att	öva	effektivt	är	enligt	Schenk	att	göra	upprepningar	i	lagom	
mängd.	Detta	särskilt	när	nya	stigar	trampas	upp.	”Begränsa	antalet	upprepningar	Öva	
hellre	för	kort	än	för	lång	tid	Låt	kvantitet	uppstå	ur	kvalitet”	(Schenk	2000,	s.194).	Hur	
många	repetitioner	behövs	då?	Författaren	påstår	att	tre-fyra	upprepningar	räcker.	
Utövas	fler	repetitioner	riskerar	utövaren	att	tappa	koncentrationen	och	göra	oönskade	
saker	samt	att	stigen	inte	förändras	särskilt	mycket	mer	efter	den	fjärde	gången.	Schenk	
ser	också	övning	som	en	konditionsträning.	Han	exemplifierar	detta	i	sin	bok	där	
övningen	i	ett	nytt	stycke	fortsatte	trotts	att	den	som	övade	spelade	något	fel	ibland.	Det	
musikern	gjorde	var	att	när	ett	fel	uppstod	spela	vidare	en	bit	innan	den	gjorde	
omtagning.	På	detta	sätt	höll	musikern	igång	processen	och	bibehöll	koncentration	och	
kvalitet	när	den	spelade.	Detta	exempel	stämmer	ihop	och	avancerar	den	processmodell	
som	Schenk	beskrivit.	
	
Lif	(1998)	skriver	om	struktur	och	strategier.	Han	föreslår	övningsschema	som	en	
metod	för	att	lyckas	med	sin	övning.	Lif	medger	att	det	inte	passar	alla	elever	att	
använda	övningsschema	men	är	bra	för	att	få	struktur.	Kring	övning	föreslår	han	bland	
annat	att	övningen	kan	vara	uppbyggd	kring	antal	gånger	ett	stycke	eller	övning	ska	
göras.	En	annan	metod	som	föreslås	är	att	läraren	bestämmer	hur	mycket	tid	som	
behövs	för	att	öva	in	något	och	att	göra	en	plan	för	eleven	när	stycket	ska	vara	klart.	För	
att	metoden	ska	fungera	behöver	läraren	veta	hur	höga	krav	som	kan	ställas,	längd	och	
antal	övningspass	samt	lagom	svåra	övningar.	Lif	skriver	att	högskolestudenter	kan	ha	
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svårt	att	disponera	effektiv	övningstid	dagar	då	de	inte	har	annat	inplanerat	snarare	än	
när	det	är	knapert	om	tid	andra	dagar.	Han	menar	att	regelbunden	övning	och	struktur	
håller	musikern	i	form	och	lockar	fram	inspiration	istället	för	att	musikern	ska	vänta	in	
inspirationen	att	uppenbara	sig.	
	
Lif	(1998)	skriver	”Att	öva	är	i	hög	grad	ett	intellektuellt	krävande	arbete”	(	s.	65).	Med	
det	menar	han	att	det	är	viktigt	att	öva	långsamt	och	lugnt	för	att	hinna	reflektera	samt	
att	det	är	viktigt	att	skilja	på	att	spela	och	att	öva	ett	stycke.	Långsam	övning	främjar	det	
konstnärliga	och	ger	spelandet	snabbare	resultat.	Han	anser	det	viktigt	att	prioritera	rätt	
saker	att	öva	på.	”Om	vi	vet	exakt	vad	vi	ska	öva	på	och	hur	vi	ska	öva,	kan	tio	minuter	ge	
bättre	resultat	än	en	timme”	(	s.	67).	Han	föreslår	upprepning	som	övningsmetod	för	
svåra	passager,	samt	att	börja	i	ett	tempo	som	kan	spelas	avslappnat,	rytmiskt	och	med	
frasering	för	att	sedan	öka	gradvis	men	fortfarande	behålla	den	avslappnade	
utgångspunkten.	För	att	överkomma	svåra	partier	i	övningar	eller	stycken	behöver	
dessa	partier	övas	oavsett	hur	den	som	övar	upplever	sin	dagsform.	Lif	belyser	också	
korta	och	längre	pauser	för	att	låta	tanke	och	kropp	vila.	För	att	uppdatera	resultatet	av	
de	svåra	partierna	väljs	en	dag	att	spela	igenom	hela	övningen	eller	stycket	utan	stopp.	
När	ett	stycke	kan	spelas	igenom	tekniskt	finns	det	mer	utrymme	för	tolkning	och	
uttryck.	Ett	stycke	som	upplevs	som	klart	behöver	fortsätta	spelas	igenom	regelbundet	
för	att	hållas	färskt	och	fortsätta	mogna.	Lif	skriver	om	motivation	i	övningen	och	menar	
att	när	ett	mål	nåtts	behövs	nya	utmaningar	för	att	undvika	utmattning	och	misstag	som	
missgynnar	övningen	och	upplevelsen.	Det	är	också	viktigt	att	övningen	inte	blir	för	
enformig.	Han	föreslår	exempelvis	att	flera	passager	med	liknande	mönster	kan	sättas	
ihop	till	en	etyd.	
	
Angelöw	(2003)	berättar	att	det	finns	ett	mönster	att	studenter	överskattar	sin	
inlärningsförmåga	och	börjar	studera	för	sent	inför	tentamen.	Han	menar	att	studenter	
behöver	lära	sig	självdisciplin,	det	vill	säga	att	planera	studier	och	struktur	i	tillvaron	
omkring	sig	och	hitta	balansen	mellan	fritid	och	studerande.	Angelöw	påstår	att	
planering	är	nyckeln	till	att	nå	mål,	spara	tid,	energi	och	ångest	samt	bygga	upp	och	
bibehålla	självförtroendet	och	därmed	undvika	destruktiv	tillvaro.	Genom	planering	kan	
studerande	öka	den	mentala	aktiviteten.	Angelöw	skriver	”Sinnet	vänjer	sig	vid	en	viss	
rytm.	Angelöw	skriver	att	de	mentala	blockeringarna,	trögheterna	och	hindren	blir	färre	
om	du	lever	efter	en	speciell	studierytm.”	(s.	55).	Författaren	menar	att	antalet	timmar	
för	studier	är	olika	men	att	optimal	inlärning	sker	genom	att	dela	upp	den	planerade	
studietiden	i	många	och	korta	pass	istället	för	färre	och	större	block.	Det	är	också	
effektivt	att	studiepassen	är	varierade	och	reflekterande	med	återkopplingar	på	ett	
djupare	plan	för	att	befästa	kunskap.	
	
Heimberg	(2007)	skriver	att	när	altviolinister	övar	i	långsamt	tempo	kan	de	hinna	
registrera	alla	olika	komponenter	i	spelet	och	synka	dem.	Författaren	säger	att	övning	i	
snabba	tempon	också	är	viktiga.	Därför	föreslår	författaren	att	öva	in	en	stycke	i	olika	
tempon	där	övaren	hittar	det	som	är	så	pass	långsamt	att	övaren	kan	spela	utan	några	
spänningar	och	ett	tempo	som	är	det	snabbbaste	möjliga	att	spela.	Sedan	används	dessa	
markörer	i	strävan	att	öva	upp	till	det	höga	tempot.	Att	ständigt	vara	allert	oavsett	
tempo	och	att	vara	exakt	i	spelet	är	viktiga	komponenter	under	progressionen.	
		
Auer	(1980)	skriver	att	violinister	bör	ta	övningen	på	allvar	i	så	tidig	ålder	som	möjligt.	
Han	menar	att	unga	elever	behöver	bra	lärare	som	vägleder	dem	i	övningsprocessen.	



 11	

Detta	då	eleverna	ofta	inte	ser	vad	deras	arbete	i	övningen	har	för	betydelse	för	
framtiden.	En	viktig	nyckel	till	eget	lärande	är	att	eleven	observerar	sig	själv	och	
kontrollerar	sin	inlärning.	Författaren	säger	till	sina	elever	att	”when	they	practice	
without	observing	and	criticizing	themselves	they	merely	develop	and	perfect	their	
faults”	(s.	42).	Han	påpekar	att	elever	som	inte	kan	lägga	band	på	sig	och	övar	i	ett	
tempo	som	de	inte	klarar	missar	toner	och	spelar	falska	toner	(inte	rätt	pitchade	toner).	
Författaren	uppmanar	vidare	att	underhålla	spelformen.	Övningspass	ska	då	innehålla	
intervaller	av	övning	högst	30-40	minuter	och	avlappning	i	10-15	minuter.	

2.1.2	Litteratur	om	spelteknik	
	

‘Right’	is	only	what	is	natural	for	the	particular	student,	for	only	what	is	
natural	is	comfortable	and	efficient.	(Galamian	1985,	s.	1)	

	
Galamian	(1985)	skriver	att	grunden	till	stråkteknik	är	att	spela	med	rak	stråkföring.	
Följderna	blir	annars	att	musikern	tappar	kontrollen	över	stråken	och	att	det	tilltänkta	
ljudet	inte	kan	produceras.	För	att	stråken	ska	bli	rak	kommer	armen	ändra	vinkel	
beroende	på	om	stråken	är	placerad	vid	froschen	eller	spetsen.	När	stråkens	kontakt	i	
strängen	är	placerad	vid	froschen	(närmast	utövarens	kropp)	är	vinkeln	på	armen	som	
en	triangel	från	axeln,	till	armbågen	och	tillbaka	upp	till	handen.	När	stråken	är	i	mitten	
ska	vinkeln	se	ut	som	en	fyrkant.	Till	sist	när	stråken	rör	sig	mot	spetsen	vinklar	
instrumentalisten	handen	en	bit	utåt	och	uppåt	(bort	från	kroppen)	för	att	den	ska	
komma	ända	ut	till	spetsen.	Placering	för	att	stråken	ska	gå	rakt	är	också	individuellt	
beroende	på	hur	den	som	spelar	är	byggd.	För	att	producera	ton	och	klang	önskvärt	
finns	det	tre	nyckelfaktorer	skriver	Galamian.	Det	önskvärda	ljudet	produceras	i	en	
balans	mellan	hastighet,	tryck	och	kontaktpunkt.	Det	är	exempelvis	förekommande	att	
använda	för	mycket	stråk	i	början	av	stråkdraget,	att	trycka	istället	för	att	använda	hela	
armens	tyngd	för	att	hitta	läget	då	strängen	ger	vibrerande	respons	och	att	använda	
hastighet	och	tyngd	vid	rätt	ställen	beroende	på	vilken	sträng	och	plats	på	strängen	som	
tonen	spelas.	
	
Intonation	skriver	Galamian	(1985)	handlar	om	två	viktiga	faktorer.	Först	och	främst	är	
det	viktigt	att	sätta	ned	fingrarna	säkert	på	greppbrädan.	Detta	innebär	att	utövaren	har	
en	känsla	för	avstånden	mellan	fingrarna.	Den	andra	faktorn	är	stråkens	intonation.	För	
trots	att	fingrarna	är	rätt	placerade	på	greppbrädan	måste	stråkens	drag	över	
strängarna	också	producera	rätt	ljud.	Galamian	skriver	att	strängväxlingar	med	stråken	
över	greppbrädan	kräver	att	arm,	hand,	fingrar	och	tumme	är	delaktiga	samtidigt	och	
blir	en	enhet.	Detta	skapar	smidigare	rörelser	som	kräver	så	lite	energi	som	möjligt	och	
skapar	ordning	och	balans.	Vad	gäller	handen	som	spelar	på	greppbrädan	behöver	
samma	delar	vara	aktiva.	Här	eftersträvar	Galamian	att	handen	ska	behålla	samma	
position	oavsett	när	de	yttre	fingrarna	(pekfingret	och	lillfingret)	behöver	flyttas	ner	
eller	upp.	Genom	att	behålla	handställnigen	och	sträcka	de	yttre	fingrarna	bibehålls	ett	
system	som	kan	användas	över	alla	strängarna.	I	och	med	detta	system	krävs	mindre	
energi	från	utövaren	liksom	att	rörelserna	kan	göras	i	högre	hastighet	utan	
ansträngning.	Galamian	skriver	att	fingrarna	behöver	spelas	med	lätthet.	Detta	görs	
genom	att	fingrarna	”släpps	ner”	och	”lyfter	upp”	från	strängen,	att	använda	mjuka	och	
förberedande	rörelser	vid	strängväxlingar	och	att	behålla	positionen	i	förhållandet	
mellan	tummen	och	handen	även	när	handen	flyttar	mellan	olika	lägen	upp	och	ner	på	
strängen.	
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Barett	(1972)	skriver	att	handen	som	håller	i	stråken	är	viktig.	Han	påstår	också	att	
handen	behöver	hållas	på	ett	vis	som	gör	att	den	kan	röra	sig	flexibelt	utan	att	bli	spänd.	
Hur	fingrarna	är	placerade	på	stråken,	armen	och	armbågen	är	avgörande	för	
flexibiliteten	anser	han.	I	bildillustrationer	visar	författaren	balansen	mellan	lillfingret	
och	pekfingret,	som	har	betydelse	för	att	stabilisera	balansen	i	handen.	Barretts	
instruktioner	kan	tänkas	likna	Galamians	tre	faktorer	om	stråkarmen.	Barett	visar	med	
bilder	hur	riktningen	bör	vara	när	stråket	spelas.	Han	påpekar	att	ett	vanligt	misstag	är	
att	riktningen	på	stråket	blir	bort	från	instrumentet.	Den	eftersträvade	riktningen	på	
stråket	är	tvärtom.	Eftersom	stallet	på	altfiolen	är	format	i	en	båge	sitter	strängarna	
också	så.	Detta	gör	att	stråken	ska	röra	sig	i	en	bågformad	linje	som	matchar	stallets	
bågform.	Med	riktning	är	eleven	medveten	hur	den	ska	röra	sig	och	kan	skapa	mjuka	
rörelsemönster.	Barrett	poängterar	att	detta	också	påverkar	artikulationen	för	handen	
på	greppbrädan	vilket	ger	ett	tydligare	ljud.	En	sista	faktor	för	att	producera	så	klar	
klang	som	möjligt	kan	vara	att	fingrarna	på	greppbrädan	lär	sig	ett	fingermönster	där	
inte	alla	fingrar	lyfts	samtidigt	mer	än	när	det	är	nödvändigt.	
	
Heimberg	(2007)	skriver	om	spelteknik	på	altviolin.	Författaren	föreslår	att	öva	starter;	
”Practice	the	Bite	just	a	few	minutes	a	day,	every	day”	(s.	47).	Detta	är	grunden	till	
många	stråkarter.	Han	uppmanar	att	jobba	med	övningar	för	att	aktivera	olika	delar	av	
stråken.	För	att	stråken	ska	behålla	kontakt	med	strängarna	uppmanar	han	att	göra	
övningar	som	följer	stallet1s	struktur.	Han	påpekar	att	fingermönster	i	
greppbrädehanden	skapar	struktur	i	spelet	genom	att	tänka	i	olika	grepp	och	mindre	på	
enskilda	toner.	ševčík2	nämns	som	en	av	de	rekomenderade	kända	violinskolorna	för	
sina	arpeggio3övningar	eftersom	de	är	bra	för	handens	position.	Författaren	belyser	
vidare	vikten	av	att	underhålla	spelformen	och	att	kunna	utföra	önskvärda	ljud	på	
altviolinen.	En	viktig	komponent	till	god	övning	och	spelform	är	att	spelet	är	avslappnat.	
Med	det	menas	att	kroppen	behöver	sättas	i	ett	tillstånd	som	är	avslappnat.	
Altviolinister	uppmuntras	att	träna	på	att	slappna	av	i	kroppen	genom	att	utöver	spelet	
också	göra	avslappningsövningar.	
	
Auer	(1980)	föreslår	Kreuzer4s	42	etyd5er	i	den	grundläggande	repertoaren	för	elever	
som	undervisas	på	violin	eftersom	den	tränar	båda	sidorna,	det	vill	säga	
vänsterhandsteknik	och	stråkföring	i	höger	arm.	Författaren	lyfter	fram	önskvärda	
egenskaper	för	att	spela	ackord	och	harmonik6	optimalt.	Eftersom	ackord	oftast	spelas	
med	stora	avstånd	mellan	fingrarna	är	de	optimala	händerna	stora	och	fingrarna	långa.	
Andra	optimala	egenskaper	hos	musikern	är	ett	absolut	gehör7	och	att	kunna	
harmonisering.	Han	anser	samtidigt	att	teknik	på	greppbrädan	inte	bör	ha	för	fasta	
                                                
1 Stallet är en del på altviolinen som sitter på mitten av intrumentet och håller upp strängarna. 
2 Otakar ševčík (1852-1934) skrev flera teknikböcker för violin. 
3 Arpeggio innebär att tonerna i ett ackord spelas separat efter varandra. Ackordets toner kan variera i ordning 
och tonhöjd. 
4 Rodolphe Kreuzer (född Versailles, 16 nov 1766; död Genava, 6 Jan 1831) var violinist, kompositör och lärare. 
Han utvecklade bland annat en teknikskola med 42 etyder som kommit att bli en standard i violinlitteraturen. 
(Sadie, 2001) 
5 Etyd är ett stycke ihopsatt av olika teknikövningar. Tekniken är i fokus snarare än det musikaliska. Tanken är 
att flera etyder spelas för att öva och träna färdigeter som sedan dyker upp i musikstycken skrivna för konsert. 
6 När flera ackord spelas efter varandra i ett uttänkt system. Detta är grunden till att skriva musik. 
7 Gehör är en färdighet. Det innebär att musiker spelar med rätt pitch (tonhöjd). Absolut gehör kan liknas vid en 
superkraft i musiksammanhang. 
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direkttiv	hur	att	spela	då	det	är	högst	individuellt	från	person	till	person.	Att	öva	med	
bestämda	rytmer	föreslås	som	ett	medel	för	att	öva	in	fingerrörelser	kontrollerat.	Han	
förespråkar	annars	snarare	att	vara	avslappnad	i	spelet	vid	övning	med	undantag	för	
riktigt	svaga	nyanser	som	behöver	mer	tryck	från	fingrarna	för	att	strängen	ska	vibrera	
och	skapa	rätt	ljud.	Han	skriver	vidare	om	tonproduktion	och	menar	att	läraren	har	ett	
viktigt	ansvar	att	spela	med	god	ton	för	att	eleven	ska	kunna	härma	klangen.	Förslag	för	
tonbildning	är	att	öva	på	att	slappna	av	i	stråkhanden	och	-armen	och	att	inte	pressar	
eller	trycker.	Vid	spel	av	legato8	och	arpeggios	ska	kontakt	i	strängen	vara	konstant	utan	
att	forcera	i	handen	som	håller	stråken.	Att	spela	staccato9	är	individuellt.	Författaren	
nämner	Kreutzer	tillsammans	med	andra	violinskolor	och	musiker	som	använder	
handleden	när	de	gör	staccato10.	Dock	använder	vissa	armens	rörelser	istället	(Auer	
använder	den	övre	armen).	Det	viktiga	är	att	tekniken	fungerar	så	att	muskern,	när	det	
behövs,	kan	spela	med	mycket	klang	och	stark	volym.	Vad	gäller	intonation	uppmanar	
han	att	eleven	övar	in	avstånden	mellan	hela-	och	halva	tonsteg		så	tidigt	som	möjligt	
med	perfektion	för	att	bygga	en	stadig	grund	i	speltekniken.	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	övning	

	
Jørgensen	(2004)	skriver	i	en	fackartikel	om	övning	som	en	individuell	aktivitet.	Han	
anser	att	det	är	bra	att	planera	övningen	och	att	musikern	också	vet	att	saker	kan	
förändras	som	påverkar	planeringen.	Det	kan	uppstå	svårigheter	som	beror	på	varje	
musikers	färdigheter,	erfarenheter	och	instrumentets	utmaningar.	Författaren	anser	att	
det	är	bra	att	börja	med	uppvärmningsövningar.	Han	förklarar	att	dessa	övningar	ser	
olika	ut	beroende	på	utövaren	och	instrumentet.	Trotts	detta	är	det	viktigt	att	ha	ett	mål.	
För	att	övningen	ska	ge	effekt	behövs	också	tid	för	reflektion	mellan	övningspassen.	Han	
ger	läsaren	några	reflekterande	frågor	att	fundera	över:	

	
Ask	yourself:	why	is	this	particular	warm-up	exercise	necessary	for	me	
in	this	session?	Are	other	exercises	better	suited	for	this	paticular	
practice	situation?	For	my	short-term	needs?	For	my	long-term	needs?	
(Jørgensen	2004,	s.	88)	

	
Jørgensen	(2004)	skriver	vidare	om	utvärdering	av	övning	för	att	öka	utveckling.	Detta	
föreslår	han	görs	i	slutet	av	ett	övningspass,	samt	under	själva	övningen	där	utövaren	
frågar	sig	själv	om	den	gör	en	relevant	övning	som	är	effektiv	för	övningspassagen.	I	
analyserandet	föreslår	han	aspekter	som	tid,	antal	fel	och	medtagande	av	tidigare	
repertoar:	
	

Practice	must	be	practiced!	Observe	your	practice	sessions	regularly,	
and	concentrate	your	observation	on	one	or	two	specific	features	at	a	
time.	/…/	The	main	point	is	that	practicing	must	be	taken	seriously,	as	
the	professional	musician	is	dependent	on	a	professional	level	of	
practicing.	(Jørgensen	2004,	s.	99)	

	
                                                
8 Legato är när toner spelas efter varandra med mjuka övergångar. På stråkinstrument spelas mer än en ton på ett 
stråkdrag. 
9Staccato är när stråkinstrument använder ett stråkdrag per not. Beroende på tempo i musiken spelas större eller 
mindre rörelser.  
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En	strategi	Jørgensen	(2004)	föreslår	är	att	utforma	övning	som	består	av	del-	och	
helhetsövningar.	Utövaren	övar	hela	bitar	och	lägger	sedan	uppmärksamhet	på	felen	
som	uppstod	och	rättar	till	dem.	Jørgensen	påpekar	att	det	behövs	flera	
övningsstrategier	att	skifta	mellan	och	att	det	är	något	varje	instrumentalist	behöver	ett	
eget	litet	bibliotek	att	plocka	ifrån.	Utövaren	behöver	testa	olika	metoder	som	fungerar	
bra	samt	att	lära	känna	sig	själv	och	sin	kognitiva	förmåga.	Han	lyfter	fram	vikten	av	att	
lärare	lär	ut	olika	övningsstrategier	till	sina	elever.	Jørgensen	föreslår	att	det	är	bra	att	
planera	in	ett	nytt	moment	i	övningsschemat	genom	att	göra	det	alltifrån	några	minuter	
av	ett	övningspass	till	att	avsätta	en	hel	dag	för	något	nytt.	Olika	teman	att	öva	kan	vara	
att	enbart	fokusera	på	exempelvis	spelteknik,	frasering	eller	musikanalys.	Författaren	
skriver	att	de	vanligaste	och	viktigaste	frågorna	som	dyker	upp	i	övning	är	”how	much	
time	do	I	have	to	practice	and	how	often	do	I	have	to	practice”	(Jørgensen	2004,	s.	89).	
Författaren	menar	att	effektiv	övningstid	ska	innehålla	optimal	övningskvalitet,	inte	
optimalt	med	tid.	Han	påpekar	vidare	att	övningstiden	också	beror	på	vilka	psykiska	och	
fysiska	krav	instrumentet	kräver	och	utövarens	motivation.	Hur	många	timmar	som	ska	
övas	är	svårt	att	svara	på.	Men	en	norm	som	har	sammanställts	är	20-25	timmar	i	
veckan.	Jørgensen	menar	att	övningsutövaren	behöver	hålla	uppsikt	på	antalet	
övningstimmar	för	att	det	ska	ske	en	progression.	
	
Hatfield	(2016)	presenterar	studier	som	visar	att	ergonomiska	och	mentala	redskap	
reducerar	osäkerhet	i	spelet	och	muskelspänningar.	Dessa	bakas	in	i	den	instrumentala	
övningen	för	att	öva	in	mentala	och	ergonomiska	färdigheter	i	spelet.	Det	konstateras	
också	i	en	jämförelse	mellan	musikers	och	idrottares	världar	att	tid	och	ansträngning	är	
två	viktiga	faktorer	i	individuell	övning	och	träning.	Detta	menas	i	situationen	att	träna	
eller	öva	och	att	prestera.	Vidare	föreslås	att	överöva	färdigheter	och	repertoar	tills	de	
blivit	automatiserade.	
	
Jørgensen	och	Hallam	(2011)	behandlar	kvantitet	och	kvaliet	i	övningen.	Ett	
konstateranden	de	gör	i	sin	forskning	är	att	det	spelar	roll	att	börja	i	tidig	ålder.	De	har	
också	kunnat	konstatera	att	övningsperioderna	och	övningspassen	blir	kontinuerligt	
längre	i	för	hållande	till	att	eleven	blir	äldre.	Vidare	kan	också	musikaliteten	läggas	till	i	
denna	process.	En	tydlig	progression	mellan	olika	åldersstadier	var	effektiviteten	i	
övandet	och	hastigheten	i	spelet.	De	yngsta	övade	i	relativt	samma	övningstempo	medan	
de	lite	äldre	styrde	viss	progression	av	tempot.	Musiker	var	i	sin	tur	effektivast	då	de	
gjorde	denna	progression	regelbundet	genom	hela	övningspasset.	
	
Sikes	(2013)	skriver	om	övningsstrategier	hos	musikstudenter	på	universitet.	Han	
undersöker	hur	olika	övningsstrategier	påverkar	hur	musiker	lär	sig	effektivt.	
Författaren	konstaterar	att	det	inte	finns	tydiga	skillnader	att	musiker	lär	sig	genom	att	
undersöka	och	experimentera	hur	att	öva	eller	att	följa	en	tydlig	struktur.	Tvärtom	
verkar	alla	olika	strategier	fungera	lika	bra.	Med	många	strategier	berikas	övningen	och	
nöjet	i	att	öva.	Något	som	däremot	framträder	är	effektiviteten	att	öva	i	olika	tempon	
och	att	öva	långsamt.	Vidare	motiverades	musiker	när	de	hade	ett	mål.	Resultaten	visar	
att	när	de	mötte	motgångar	utvecklade	de	nya	straegier	för	att	nå	målet.	
	
Duke	(2009)	skriver	om	en	jämförelse	mellan	17	pianisters	övning	av	en	och	samma	
passage	ur	en	konsert	av	Shostakovich11.	Målgruppen	bestod	av	examinerade	musiker	
                                                
11 Dimitriyevich Shostakovich (född St Petersburg, 25 dec 1906; död Moskva, 9 aug 1975) var en rysk tonsättare 
(Sadie, 2001). 
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som	också	examinerats	från	olika	pedagogiska	utbildningar.	De	lärde	sig	passagen	på	
egen	hand	med	målet	att	spela	resultatet	i	ett	visst	tempo.	De	tre	pianister	som	sedan	
rankades	prestera	högst	i	mätningar	hade	tre	gemensamma	drag;	när	de	bytte	tempo	
kunde	de	nästintill	spela	det	nya	tempot	felfritt,	efter	första	övningsfasen	var	spelfel	inte	
bestående	och	minst	20	procent	av	starterna	var	rätt.	Undersökningen	konstaterar	att	
kvalitet	i	övningen	är	nyckeln	snarare	än	tid	och	mängd.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	

I	denna	studie	har	jag	valt	designteoretiskt	perspektiv	som	utgångspunkt.	Med	detta	
perspektiv	får	jag	de	verktyg	som	möjliggör	att	se	och	analysera	processen	av	min	
övning	med	de	teckensystem	som	visas	upp.	Detta	gör	att	jag	kan	titta	på	kroppens	
resurser	och	utvecklingen	av	dem.	

2.3.1	Designteoretiskt	perspektiv	
Kempe	och	West	(2010)	skriver	att	designteorin	är	ett	perspektiv	som	systematiserar	
och	kategoriserar	olika	typer	av	kommunikation.	Med	detta	synsätt	ges	en	möjlighet	hur	
att	analysera	situationer	i	undervisningssammanhang	och	i	enskild	övning.	Designteori	
har	sitt	ursprung	i	socialsemiotiken.	Detta	betyder	att	den	innehåller	olika	
meningsbärande	tecken.	Designteori	innebär	med	andra	ord	att	rikta	fokus	på	olika	
tecken	och	teckensystem	(i	detta	sammanhang	att	vara	min	egen	lärare	i	enskild	övning	
med	mig	själv)	där	läraren	lär	ut	med	olika	tecken	system	och	eleven	transformerar	
dessa	och	svarar	med	olika	tecken.		

2.3.2	Semiotiska	tecken	och	resurser	
Kempe	och	West	(2010)	skriver	att	designteorin	har	ett	syfte	att	skapa	mening.	Blickar	
vi	över	historien	började	människan	först	kommunicera	och	signalera	med	kroppen	för	
att	skapa	olika	rörelser,	gester	och	ljudläten.	Idag	menar	författarna	att	språket	är	den	
dominerande	kommunikationsvägen.	Människor	använder	med	andra	ord	mer	tal	och	
skrift	i	vår	tid.	Det	övergripande	begreppet	vid	kommunikation	är	att	vi	använder	olika	
semiotiska	tecken.	Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	semiotik	betyder	läran	om	
tecken	och	innebär	att	fokusera	som	perspektiv	på	kroppsliga	signaler.	En	lärare	kan	
exempelvis	välja	att	använda	sig	av	musik,	tempo,	ljud,	blickar,	kroppshållning,	tal,	skrift	
och	bild	för	att	orkestrera	innehållet	och	sociala	relationer.	Kempe	och	West	(2010)	
säger	att	tecken	är	vägen	till	att	kunskap	bevaras	och	överförs	genom	tiden.	De	tecken	
som	är	mer	förekommande	i	vår	tid	i	tal	och	skrift	kallas	sekundära	symbolsystem.	
Selander	och	Kress	(2010)	menar	vidare	att	för	att	dessa	symboler,	signaler,	gester	och	
ord	ska	få	en	mening	behöver	de	användas	och	tolkas	i	förhållande	till	en	social	kontext.	

2.3.3	Multimodalitet	
Kempe	och	West	(2010)	skriver	att	fler	än	ett	tecken	kan	användas	samtidigt.	När	flera	
tecken	kombineras	kallas	uttrycken	därför	multimodala.	Selander	och	Kress	(2010)	
skriver	att	multimodalitet	är	att	använda	olika	resurser	för	att	skapa	en	mening	om	vår	
omvärld.	De	menar	att	vi	skapar	mening	utifrån	de	biologiska,	psykologiska	och	sociala	
förutsättningar	som	vi	äger.	Dessa	blir	således	representationer	av	det	som	vi	tycker	är	
meningsfullt.	Författarna	skriver	vidare	om	teckenvärldar.	Dessa	kombineras	vidare	till	
tryckta	böcker,	tidskrifter,	radio,	tv	och	digitala	medier.	Kempe	&	West	(2010)	skriver	
att	förutsättningar	för	lärande	skapas	utifrån	hur	olika	kulturellt	och	socialt	formade	
multimodala	resurser	väljs,	används,	transformeras	och	samverkar.	Med	multimodalitet	
kan	uttrycken	förstås	bättre	och	av	flera.	Utforskandet	kan	vara	utifrån	kombinationer	
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av	exempelvis	noter,	siffror,	färg,	videofilmer,	bilder	som	hör	ihop	med	noterna	och	CD	
skiva	med	musik.	De	samverkar	för	att	få	stimulans	i	lärandet	och	utforskandet.	

2.3.4	Kunskapsrepresentationer	
Kempe	och	West	(2010)	skriver	att	kunskapsrepresentation	inom	designteorin	är	
symboliska	system	i	olika	former.	Dessa	representerar	fenomen	där	syftet	är	att	ge	en	
överblick	över	en	komplex	situation.	Några	av	dessa	representationer	kan	exempelvis	
vara	bilder,	texter	och	noter.	Det	är	vanligt	i	dagens	samhälle	av	vi	själva	inte	inhämtar	
praktisk	kunskap	utan	att	vi	istället	läser	om	den	och	upplever	den.	Det	skulle	kunna	
vara	att	läsa	om	hur	ett	exotiskt	djur	ser	ut	och	beter	sig	utan	att	se	det	i	verkligheten.	
Exempelvis	i	en	symfoniorkester	är	det	vanligt	att	klassiska	musiker	är	skolade	att	först	
kunna	avläsa	och	tolka	en	notbild	med	olika	symboler	innan	den	spelas	eller	lyssnas	på	
(a-vistaspel12).	Det	finns	en	upptränad	vana	och	tradition	att	snabbt	läsa	av	och	tolka	
symbolerna.	

2.3.5	Design	av	undervisning	
Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	didaktisk	design	för	lärande	innebär	hur	läraren	
planerar	sin	undervisning,	använder	rummets	resurser,	använder	olika	resurser	samt	
senare	utvärderar	sin	undervisning	med	valda	metoder.	Läraren	designar	
undervisningen	efter	sina	elever	men	förhåller	sig	samtidigt	till	ett	system.	I	design	i	
lärande	kommer	individens	lärande	fram	tydligare.	Individens	intressen	och	val	är	
viktiga	utöver	målen	och	individen	är	aktiv	på	andra	sätt	när	den	transformerar	och	
representerar.	Imitation	anses	dock	enligt	Kempe	och	West	(2010)	vara	den	
transformationsprocess	som	eleven	lättast	kan	använda	och	ta	till	sig	kunskap	med	då	
den	inte	kräver	mycket	mental	reflektion.	Med	denna	metod	kan	läraren	visa	upp	alla	
delar	av	musikskapandet	och	ge	ett	multimodalt	perspektiv.	Eleven	kan	i	denna	process	
iaktta	och	lyssna	för	att	sedan	i	stort	sett	kopiera	det	den	upplever	direkt.	Det	som	sker	
är	att	eleven	transformerar	instruktioner	från	läraren	till	egna	meningsbärande	tecken.	
	 	

                                                
12 När noter läses för första gången. Det värderas som en färdighet för musiker på professionell nivå. 
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3	Metodkapitel	
I	detta	kapitel	presenteras	valda	metoder	för	undersökningen	och	kapitlet.	

3.1	Metodologi	

I	detta	avsnitt	presenteras	vald	teoretisk	grund	för	de	forskningsmetoder	som	använts	i	
studien.	Min	valda	metod	är	videoinspelning.	

3.1.1	Videoobservation	
Bjørndal	(2005)	skriver	att	videoinspelningar	har	en	viktig	egenskap	att	”konservera	
observationer”	(	s.72).	Med	det	menar	han	att	videoinspelningar	berättar	så	pass	mycket	
att	det	bidrar	till	det	historiska	arvet	med	vetskap	om	vår	tid	och	kunskap.	Bjørndal	
skriver	vidare	att	det	är	bra	att	använda	videoinspelning	för	att	synliggöra	saker	som	
den	filmade	inte	ser	i	den	direkta	situationen.	Han	kallar	filmperspektivet	för	
”observation	av	andra	ordningen”.	Den	som	iakttar	har	endast	uppgiften	att	återspegla	
vad	som	sker	objektivt.	I	detta	fall	är	det	kameran	som	är	betraktaren.	
	
Fördelar	med	en	videokamera	är	enligt	Bjørndal	(2005)	att	den	som	blir	videofilmad	kan	
fokusera	på	sin	arbetsuppgift	i	ögonblicket	utan	att	behöva	tänka	på	praktiska	
omständigheter	omkring.	Med	videoobservationer	är	det	möjligt	att	göra	nogrannare	
analyser	i	form	av	transkriberingar.	Med	videoinspelningar	kan	den	transkriberande	se	
om	filmen	flera	gånger.	Den	kan	också	välja	att	fokusera	på	olika	saker	för	att	få	en	så	
detaljerad	bild	som	möjligt.	Det	ger	den	transkriberande	möjlighet	att	byta	fokus	och	ger	
ett	mer	detaljerat	analyrande	samt	en	tydligare	helhetsbild.	Detta	leder	till	djupare	
förståelse	och	kan	tänkas	ge	en	tydligare	bild	av	vad	som	händer.	Enligt	Johansson	och	
Svedner	(2010)	har	observation	blivit	en	av	de	mer	använda	metoderna	i	
självobservationer.	Det	kan	tänkas	bero	på	att	videoinspelningar	har	ger	den	som	
observerar	mölighet	och	tid	att	studera	sig	själv	utifrån	ett	mer	objektivt	perspektiv,	det	
vill	säga	som	andra	uppfattar	situationen	utifrån	betraktaren	egen	inre	värld.	Det	kan	ge	
självkännedom	och	insikter	som	vidare	möjligen	leder	till	fortsatt	tänkande,	med	
strävan	att	fortsätta	förfina	sina	egenskaper	och	sitt	utförande.	
	
Bjørndal	(2005)	skriver	att	det	finns	vissa	brister	i	observation	med	enbart	kamera.	Det	
finns	vissa	saker	kameran	inte	kan	transformera,	vilket	gör	att	den	inte	speglar	”den	
direkta	verkligheten”.	Sinnesrörelser	och	emotioner	är	en	av	bristerna	som	kameran	
inte	ger	iakttagaren	en	särskillt	ingående	information	att	uppfatta.	Det	är	också	svårare	
att	få	en	helhetsbild	om	allt	filmas	ur	en	vinkel	samt	om	information	hamnar	utanför	
kameravinkeln.	En	till	faktor	är	hur	den	som	blir	videofilmad	reagerar	att	stå	inför	en	
eller	flera	kameror.	Kameran	kan	påverka	det	naturliga	som	sker.	Dessutom	kan	
bakgrundsljud	inverka	på	och	till	och	med	fördärva	en	videoinspelning.	Ljudet	framställs	
också	annorlunda	då	det	transformeras	från	verkligheten	genom	kameran.	Hur	ljudet	
framställs	i	videoinspelningarna	beror	på	kamerans	kvalitet,	resurser,	hur	nära	
ljudkällan	är,	vart	ljudkällan	är	placerad	i	rummet	och	rummets	akustik	som	påverkar	
vilka	ljud	som	framkommer	mest.	
	
Johansson	och	Svedner	(2010)	skriver	om	transkribering.	Metoden	innebär	ett	
omfattande	och	tidskrävande	arbete	där	teckensystem	byter	från	ett	tecken	till	ett	annat.	
I	detta	arbete	handlar	det	om	att	transkribera	från	videoinspelning	till	text.	Detta	är	en	
av	de	vanligare	metoderna	att	använda	i	examensarbeten.	
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Bjørndal	(2005)	skriver	att	när	personer	har	observerats	en	stund	glömmer	de	bort	
kamerans	existens.	Det	gör	att	lektionerna	ganska	fort	blir	mer	lik	verkligheten.	För	att	
vänja	mig	vid	kamerans	närvaro	och	skapa	en	så	naturlig	situation	som	möjligt	har	jag	
filmat	hela	övningspass.	

3.2	Design	av	studien	

I	avsnittet	presenteras	mitt	val	av	gestaltande	projekt,	hur	dokumentationen	utförts,	
bearbetning	av	dokumentationen	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet. 

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	

Mitt	gestaltande	projekt	gick	ut	på	att	öva	upp	min	tekniska	spelnivå	på	altviolin	med	
syfte	att	bli	en	bättre	musiker	och	musiklärare.	Målet	var	att	i	sista	videoinspelningen	
spela	igenom	alla	övningarna	med	klang	och	god	teknik.	Hela	denna	perioden	innehöll	
tre	olika	böcker	med	övningar	som	specificerade	de	färdigheter	jag	ville	öva	mer	på.	De	
första	två	böckerna	kommer	från	violinskolan	ševčík	(bilagor 1, 2, 3, 4) översatt	till	
altviolin	och	den	tredje	från	Kreutzer	(bilagor	5	och	6).	Alla	tre	böckerna	innehåller	i	sin	
tur	olika	övningar.	Tanken	kring	upplägget	med	de	tre	huvudböckerna	var	att	först	
fokusera	på	vänster	spelsida	(vänsterhandsteknik)	och	högerspelsida	
(högerhandsteknik)	var	för	sig	för	att	sedan	sammanföra	och	koordinera	dem	i	sista	
delen	av	övningspasset	med	bok	tre	som	består	av	olika	etyder.	Dessa	var	grunden	i	min	
övningsprocess.	Ibland	bytte	jag	plats	på	övning	ett	och	två	i	övningspasstillfällen	för	att	
variera	i	mitt	övande.	Det	sista	övningspasset	var	tänkt	för	att	visa	upp	de	färdigheter	
som	jag	hunnit	tillämpa	under	övningsperioden	genom	att	spela	in	alla	tre	övningar	
enskilt.	Jag	inspirerades	av	Lif	(1998)	till	att	konstruera	ett	eget	övningsschema.	
	
Bok	1:	ševčík,	Op.	1	School	of	technic,	part	1	(ševčík,	1982)	
Jag	gjorde	övningarna:	
1.	Positioner	med	första	och	andra	fingret	på	d-strängen	
2.	Positioner	med	andra	och	tredje	fingret	på	g-strängen	
3.	Positioner	öppen	sträng	till	första	fingret	och	tredje	fingret	till	fjärde	fingret	på	a-
strängen.	
	
Bok	2:	ševčík	ur	bok	Op.	2	School	of	bowing	technicue,	part	3	(ševčík,	1982)	
Jag	gjorde	ett	urval	övningar	ur	Exercises	for	developing	the	power	of	the	wrist	
No.	37	som	innehåller	1040	olika	exempel	på	stråkföring.	Min	undersökning	innehåller	
en	ackordföljd	och	de	första	tio	olika	kombinationerna	i	boken.	
	
Bok	3:		Kreutzer	(2002)	
ševčíks metod av övningar var att fokusera på speltekniska färdigheter enskilt i höger hand 
eller vänster hand. Jag	valde	att	spela	etyd	2	och	etyd	8	ur	Kreuzer	med	syftet	att	göra	
övningar	som	är	uttänkta	att	kombinera	båda	händernas	speltekniska	färdigheter.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	

Avsikten	i	mitt	val	av	dokumenterade	situationer	var	att	dokumentationen	blev	så	
detaljerad	som	möjligt.	Det	kunde	sedan	lägga	en	rik	grund	till	god	videoobservation	och	
transkribering.	Eftersom	jag	ville	se	utvecklingen	under	den	relativt	korta	tiden	av	sex	
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veckor	ansåg	jag	det	lämpligt	att	dokumentera	början	av	övningsperioden	då	processen	
var	ny	för	att	sedan	välja	ut	att	snarare	visa	upp	resultat	i	det	sista	
filminspelningstillfället.	

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		

Dokumentationen	skedde	med	videoobservationer.	Inspelning	gick	till	så	att	jag	filmade	
mig	själv	med	en	kamera	av	märket	Canon.	Observationerna	skedde	i	olika	övningsrum	
på	Musikhögskolan	Ingesund.	Jag	fokuserade	på	att	spela	in	mig	själv	i	helbild	då	jag	
redan	från	början	visste	att	jag	ville	iaktta	mina	kroppsrörelser.	Tidsramen	var	sex	
veckor,	övning	fem	dagar	i	veckan	och	15-20	minuter	per	övningspass.	Jag	filmade	tre	
tillfällen	de	första	två	veckorna	och	en	gång	de	resterande	veckorna.	De	två	första	
veckorna	filmade	jag	övningspass	1,	3	och	5.	De	resterande	tre	veckorna	filmades	det	
sista	övningspasset	sista	dagen.	Tillsammans	blev	dessa	till	nio	inspelade	övningspass.	
Varje	bok	med	övningar	var	varsina	5	minuter	förutom	det	sista	inspelade	
övningspasset	som	blev	ett	slags	slutresultat	där	varje	bok	presenterades	2,25	minuter	
var.	Detta	eftersom	jag	då	valde	att	redovisa	det	jag	lärt	mig	snarare	än	att	öva	igenom	
allt.	För	mig	blev	videoinspelningen	till	stora	delar	ett	hinder	i	processen	på	grund	av	
mycket	tekniskt	strul	som	gjorde	att	jag	inte	kunde	hålla	min	planering	och	göra	som	jag	
hade	tänkt	mig	från	början.	Detta	gjorde	mig	stressad	och	påverkade	min	motivation.	
Trotts	detta	anser	jag	videoinspelning	som	ett	bra	dokumentationsmedel.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	

I	denna	del	beskriver	jag	hur	jag	gått	tillväga	när	jag	bearbetade	och	analyserade	mitt	
dokumenterade	material.	Jag	valde	att	titta	på	min	undersökning	ur	ett	designteoretiskt	
perspektiv.	När	jag	tittade	på	mina	videoinspelningar	ville	jag	således	undersöka	vilka	
materiella	och	digitala	resurser	jag	använde	i	mitt	lärade.	Eftersom	jag	bara	hade	en	
kamera	och	timer	som	digitala	resurser	var	det	inget	alternativ.	Att	använda	rummet,	
noter	och	instrument	hade	kunnat	fungera.	Dock	låg	intresset	från	första	början	att	titta	
på	kroppens	redskap	och	de	kroppsliga	resurserna	som	jag	använder.	Därför	valde	jag	
kroppsliga	resurser.	Mitt	val	var	att	transkribera	ett	urval	filmer	där	jag	detaljerat	
iakttog	hela	filmerna.	Det	fanns	redan	då	en	tanke	att	fokusera	på	de	kroppsliga	
resurserna	som	tidigare	nämnts.	Eftersom	det	redan	i	inlednigen	presenteras	önskan	att	
utveckla	speltekniska	färdigheter	i	höger-	och	vänster	hand	var	dessa	viktiga	i	min	
transkribering.	Jag	visste	dock	inte	mer	vad	jag	skulle	finna	för	resurser.	Jag	valde	därför	
att	först	gå	igenom	alla	mina	videoinspelningar	för	att	sedan	sortera	mina	intryck	och	
vilka	andra	kroppsliga	resurser	jag	hittat.	Efter	det	strukturerade	jag	transkriberingen	
med	en	tabell	som	innehöll	fem	kollumner	varav	den	första	var	tidsaxeln	och	de	andra	
fyra	var	huvudteman:	Tid,	vänster	hand,	höger	hand,	övriga	kroppsliga	resurser	samt	
övriga	iakttagelser.	Nedan	presenteras	hur	tabellen	såg	ut	samt	hur	jag	formulerade	
anteckningar:	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.11	 Inget	vibrato	 	 Tittar	på	
noterna	

	

00.12	 Mjuka	tydliga	
rörelser	

Bra	placering	
med	
stråkhanden	

	 Bra	progression	i	tre	
hastighetstempon	
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Figur	1:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	9.1	,	innehåller	övning	1.	

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	

Bjørndal	(2005)	skriver	som	tidigare	nämnt	om	förhållandet	mellan	kamerans	roll	och	
autentiska	situationer	som	vidare	påverkar	en	observation.	Jag	har	till	viss	del	påverkats	
av	videoinspelningen	i	början	av	varje	övningspass	samt	ibland	i	mitten	av	
övningspasset.	Detta	kan	som	författaren	skriver	bero	på	att	kameran	fortfarande	är	en	
central	del	av	övningspasset	då	de	tekniska	aspekterna	har	en	viktig	roll	för	
observationsstudien.	Detta	berörde	dock	mest	början	av	varje	övningspass	och	kan	
därmed	säkerställa	studiens	fortsatta	tillförlitlighet.	
	
Johansson	och	Svedner	(2010)	skriver	att	professionen	i	rollen	som	forskare	innebär	att	
vara	saklig.	Det	innebär	att	inte	blanda	in	subjektivitet	och	att	läsaren	ges	en	ärlig	bild	av	
vad	studien	har	behandlat.	I	arbetet	har	etiska	överväganden	inte	varit	så	aktuellt	då	jag	
jobbat	själv	i	mitt	arbete.	Dock	har	det	lagts	stor	viktigt	i	att	skilja	på	mina	roller	som	
forskare	och	studieobjekt.	En	avvägning	var	om	jag	i	videoinspelningarna	skulle	
analysera	utifrån	hur	pass	god	intonationen	var.	Här	ifrågasatte	jag	om	det	skulle	bli	en	
trovärdig	analys	då	det	bara	var	mitt	eget	tyckande	som	kunde	avgöra	den	saken.	Hur	
trovärdig	skulle	min	självobservation	bli	av	detta	frågade	jag	mig.	Eftersom	tydlighet	i	
spelet	är	att	producera	eftersträvat	ljud	blev	konstaterandet	att	det	vidrörde	delar	av	att	
spela	rent.	Därför	valdes	detta	som	en	stödjande	komponent	i	tydliga	starter.	Detta	
presenteras	mer	om	under	rubriken	slutsatser	i	resultatkapitlet.	Kvale	och	Brinkmann	
(2014)	håller	med	i	detta	och	lägger	vikt	vid	noggrannhet	av	de	observationsmetoder	
som	använts	i	en		studie	och	vidare	studiens	resultat.	Eftersom	de	videoinspelningar	jag	
har	transkriberat	har	noterats	i	sekunder	anser	jag	dem	som	tillförlitliga.	 	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	gjorts	när	jag	utformat	mitt	
lärande	och	vad	det	gett	för	resultat.	De	teman	som	presenteras	är	Design	av	mitt	eget	
lärande,	Progression	av	speltekniska	färdigheter	och	Slutsatser.	

4.1	Design	av	mitt	eget	lärande	
I	påföljande	avsnitt	presenteras	hur	och	vilka	metoder	jag	har	använt	när	jag	designat	
mitt	eget	lärande.	Sortering	av	transkriptioner	ledde	till	framträdande	teman	i	mitt	
lärande.	Dessa	är	kroppen,	strävan	efter	ett	mer	ergonomiskt	spel,	genomförande	av	
korrekta	starter,	blicken	samt	pauser.	

4.1.1	Kroppen	
Upprepade	rörelsemönster	framkommer	som	en	viktig	del	för	kroppen	då	jag	kan	se	
effektiv	progression.	Här	framträder	också	att	träna	koordination	som	är	i	ständigt	fokus	
i	båda	händerna	och	kroppen.	När	kroppen	är	i	balans	ser	den	ut	att	vara	följsam	och	
med	mjuka	rörelser.	Grepphanden	tränar	jag	i	alla	övningar,	men	på	olika	sätt.	I	
dubbelgrepp	framkommer	tydliga	rörelser	där	jag	släpper	ner	fingrarna.	
Rörelsemönster	som	inte	spelats	många	gånger	behöver	mer	fokus	än	dem	som	redan	är	
upptränade.	Fotstamp	förekommer	ibland.	Då	främst	i	takt	med	det	som	spelas.	Ofta	
gungar	jag	lite	i	kroppen	i	stråkrörelsen.	Det	sker	mest	i	överkroppen.	Ibland	stampar	
jag	med	foten	som	en	sorts	ersättning	till	metronom.	Detta	förekommer	i	själva	
spelandet.	Nedan	visas	exempel	på	dessa	situationer.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	
utdrag	av	mina	transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

02.40	 	 	 Gungar	lite	på	
ettorna	

Övning	1-två	halvnoter	per	
stråk	

03.57	 	 	 Tar	ner	
instrumentet,	
blinkar	med	
ögonen	mycket	

	

04.09	 	 	 Tar	upp	
instrumentet	

	

04.12	 Sätter	ner	fjärde	
fingret	

Spelar	 Blick	på	
instrumentet	

Jobbar	med	smidighet	

04.19	 Flyttar	fjärde	fingret	
lite	upp	och	ner	

Stannar	igen	 	 Jobbar	med	
handgrundposition	

04.21	 Placerar	fjärde	
fingret	

Spelar	 	 	

04.22	 Klingar	rent	 	 Ser	nöjd	ut	 	
	
Figur	2:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	7.	

4.1.2	Strävan	efter	ett	mer	ergonomiskt	spel	
Som	observatör	ser	jag	skillnad	och	hör	om	jag	är	avslappnad	i	spelet	eller	spänd	i	
övning	1.	Ett	annat	observerande	är	skillnaden	i	hur	jag	andas.	I	början	låter	inte	
andningen	någonting	medan	den	i	de	sista	filmerna	syns	och	hörs.	Jag	ser	också	att	jag	
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då	reagerar	på	det	själv	och	försöker	göra	något	åt	det.	För	att	behålla	smidighet	i	
grepphanden	dyker	vibrato	upp	med	jämna	mellanrum.	Eftersom	att	vibrato	är	bra	för	
att	lösgöra	ett	spänt	läge	i	handen	får	den	en	betydande	roll	än	att	användas	som	ett	
uttryck.	Den	dyker	upp	i	dubbelgrepp	då	den	lösgör	musklerna	i	handen	och	samtidigt	
ger	tid	att	eventuellt	rätta	till	intonationen.	Ibland	gör	jag	egna	övningar	där	jag	försöker	
mjukgöra	kroppen.	Några	av	dessa	har	lärare	lärt	mig.	Exempelvis	att	behålla	position	
med	handen	och	samtidigt	flytta	ett	finger	i	mjuka	rörelser	eller	att	släppa	ner	fingrarna	
tydligt	på	rätt	plats	och	mängdöva	positionen	av	fingret	på	detta	sätt.	Vid	tillfällen	då	jag	
ökar	hastigheten	för	snabbt	spänner	handen	sig.	Genom	att	byta	tillbaka	till	det	
långsammare	tempot	och	låta	kroppen	få	tid	att	hitta	det	mer	avslappnade	läget	igen	blir	
resultatet	att	jag	sätter	det	snabba	tempot.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	
mina	transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.11	 Inget	vibrato	 	 Tittar	på	
noterna	

	

00.12	 Mjuka	tydliga	
rörelser	

Bra	placering	
med	
stråkhanden	

	 Bra	progression	i	tre	
hastighetstempon	

00.18	 	 	 Tar	ner	
instrumentet	

	

00.20		 	 	 Tar	upp	
instrumentet	

Samma	förberedelser	
som	i	starten	

00.40	 	 	 Tittar	på	
noterna	
enbart	

	

00.50	 Flyttar	lite	på	
första	fingrets	
position	upp	och	
ner	

Stannar	 	 Mjukar	upp	

 
Figur	3:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	9.1	,	innehåller	övning	1. 

4.1.3	Genomförande	av	korrekta	starter	
Det	spelar	roll	hur	min	balans	i	stråkhanden	och	armen	påverkar	ansatsen	på	tonen.	
Mindre	önskad	utgångsposition	som	visas	i	videofilmerna	är	när	högra	handen	börjar	
startrörelsen	en	bit	bort	från	instrumentet	vilket	resulterar	i	otydlig	start	men	också	att	
det	tar	längre	tid	att	spela	tonen	samt	för	kroppen	att	komma	i	balans.	Önskvärda	
beteendet	är	att	första	stråkdraget	gör	jag	en	mjuk	ansats	från	strängen	eller	strax	
ovanför	och	låter	sedan	tyngdkraften	sköta	sitt	medan	jag	vägleder	stråken	lite.	Jag	
försöker	också	mjukgöra	starterna	genom	att	göra	en	mjuk	rörelse	med	hela	stråkarmen	
och	att	kroppen	förblir	mjuk	men	nästan	still	tills	jag	har	satt	an	första	tonen.	Att	starta	
med	hela	taglet	är	inte	alltid	nödvändigt	för	att	få	en	tydlig	start.	Det	visas	i	
videoinspelningarna	att	det	ändå	kan	bli	lika	bra	friktion	mot	strängen.	Dock	visar	det	
sig	viktigt	med	en	viss	kontakt,	att	det	blir	en	kontakt	mellan	stråke	och	sträng	som	ger	
ett	bett	när	väl	strängen	sätts	i	rörelse.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	
mina	transkriberingar.	
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Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.08	 	 Börjar	från	
strängen	

	 Övning	3-	Lite	kvickare	
tempo	än	övning	1	och	2	

00.11	 Inget	vibrato	 God	kontakt	 Tittar	
framför	mig,	
gungar	lite	
med	kroppen	

	

00.12	 	 	 Tittar	på	
notstället	

	

01.24	 	 	 	 Paus	
01.27	 	 	 	 Spelar	igenom	och	

finslipar	
01.34	 	 Från	strängen	 Tittar	på	

notstället	
Repeterar	rätt	mönster	
felfritt	tre	gånger	

	 	 	 Gungar	lite	
på	ettorna	

	

02.24	 	 	 Ser	glad	ut	 Städat	spel,	fint	resultat	
02.25	 	 	 	 Slut	
	
Figur	4:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	9.3,	innehåller	övning	3.	

4.1.4	Blicken	
I	de	första	videoinspelningarna	vandrar	jag	med	blicken	mellan	noterna	och	
instrumentet	regelbundet.	I	de	senare	filmerna	tittar	jag	mer	på	notstället.	
Videofilmerna	visar	dock	inte	om	jag	alltid	är	fokuserad	på	just	noterna	eller	om	jag	
tittar	på	en	punkt	men	egentligen	lyssnar.	Instrumentet	tittar	jag	på	mycket	i	början	av	
filmerna.	Specifikt	vilar	blicken	då	mycket	på	greppbrädehanden	för	att	se	hur	jag	
släpper	ner	fingrarna.	Vid	några	tillfällen	blundar	jag.	Detta	för	att	hitta	det	ergonomiska	
spelet	eller	vid	några	tillfällen	för	att	lyssna	på	intonationen.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	
följande	utdrag	av	mina	transkriberingar.	Blicken	visar	om	jag	upplevs	som	fokuserad	
och	på	vad	jag	väljer	att	fokusera.	
 
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	kroppsliga	

resurser	
Övriga	iakttagelser	

00.12	 	 	 Tittar	på	notstället	 	
00.14	 	 	 Tar	upp	instrumentet	 Övning	2	
00.18	 	 Jämna	

stråkdrag	
Rör	på	fötterna,	synkar	
stamp	med	stråken	

	

00.22	 	 	 Jämför	enskild	ton	mot	
lös	sträng	

	

01.24	 Smidig	hand	 	 Blundar	 	
04.14	 Vibrerar	i	slutet	av	

fraserna	
	 	 	

04.17	 	 	 Repeterar	ett	ackord	en	
gång	

	

04.20	 	 	 Tar	ner	violan	 	
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Figur	5:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	6.	

4.1.5	Pauser	
I	transkriberingen	framträder	ett	mönster	att	jag	i	övning	3	ibland	tar	korta	pauser	och	
ibland	längre	där	jag	lyfter	ner	instrumentet.	Pauserna	varierar	mellan	två	sekunder	till	
runt	en	minut.	Pauser	där	jag	tar	ner	instrumentet	helt	ger	bättre	återhämtning	än	om	
jag	låter	det	vila	kvar	på	armen.	När	instrumentet	tas	ner	helt	skakar	jag	ibland	på	
vänster	hand,	rullar	med	huvudet,	lyfter	axlarna,	rullar	axlarna	och	gungar	med	knäna.	
Ibland	vilar	jag	ögonen	lite	genom	att	blinka	eller	blunda.	Att	tillfälligt	göra	en	paus	får	
kroppen	att	slappna	av	och	samtidigt	hinner	jag	reflektera.	Detta	framkommer	i	
videoinspelningarna	då	reflektioner	framträder	i	muntliga	komentarer.	Det	ovannämda	
kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	mina	transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	kroppsliga	

resurser	
Övriga	iakttagelser	

16.31	 	 	 	 Börjar	en	tredje	
gång	

16.38	 	 	 	 Avbryter,	går	vidare	
16.40	 	 	 Tar	ner	instrumentet	 	
16.42	 	 	 Sätter	upp	instrumentet	 	
16.45	 	 Deatche,	

skala	
	 	

16.51	 	 Legato,	
samma	skala	

	 	

16.53	 Samma	ton	 Detache	på	
en	ton	

Tittar	framför	mig,	tittar	
på	notstället	

Värmer	upp	

16.55	 	 	 	 Spelar	övning	3	igen	
17.15	 	 	 	 Spelar	felfritt	utom	

sista	fyra	tonerna	
	
Figur	6:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	6.	

4.2	Progression	av	speltekniska	färdigheter	

Här	bildas	och	sammanfattas	de	tre	övningar	som	använts	i	övningsprocessen.	Dessa	är	
transkriberade	från	video	1,	video	5,	video	6,	video	7	och	video	9.1,	video	9.2	och	video	
9.3.	

4.2.1	Övningar	i	bok	1	första	passet	
Den	här	övningen	går	ut	på	att	träna	fingrarnas	platser	och	koordination	i	vänstra	
handen.	Första	övningspasset	verkar	jag	göra	många	saker	med	kroppen	som	inte	hör	
direkt	till	spelandet.	Det	förekommer	fotflyttningar	i	fötterna	och	förfluttning	i	
viktbalansen	vilket	drabbar	det	ergonomiska	i	spelet.	Detta	visar	sig	när	jag	tar	ner	
instrumentet	ofta	och	rör	på	nacke	och	axlar.	En	tydlig	ergonomisk	aspekt	tolkar	jag	är	
när	jag	tar	paus,	grimaserar	och	rullar	axlarna.	Jag	rör	också	blicken	mycket	under	
denna	övning.	Detta	visar	sig	ge	ett	bättre	fokus	och	koncentration	till	specifika	
finmotoriska	rörelser.	Ibland	upplev	dock	blicken	som	ett	osäkerhetstecken.	En	aspekt	i	
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detta	är	att	det	är	nya	noter	och	förklarar	otydliga	beteenden.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	
följande	utdrag	av	mina	transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

06.25	 	 	 Tittar	på	
instrumentet	

Spelar	övning	1,	vänster	
hand	i	fokus	

07.47	 	 	 	 Övar	varje	figur	i	tre	
temposteg	

08.07	 	 	 Tar	ner	på	
instrumentet	
kort	

Paus	

08.15	 	 	 Stampar	med	
en	fot	

	

08.50	 	 	 Flyttar	vikten	
mellan	höger	
och	vänster	
ben	

	

09.10	 	 	 Tar	ner	
instrumentet,	
rör	på	nacke	
och	axlar	

Paus	

09.45	 	 	 	 Svårt	med	
fingerföljden/koordinationen	

09.47	 	 	 Växlar	blicken	
mycket	

	

10.15	 	 	 Tittar	på	
fingrarna		

	

 
Figur	7:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	1.	

4.2.2	Övningar	i	bok	1	sista	passet	
I	sista	filmen	syns	skillnad	i	kroppen	och	hur	jag	utnyttjar	kroppens	resurser.	Det	
förekommer	mer	tydliga	signaler	i	kroppen.	Blicken	vittnar	också	om	bättre	fokus	och	
vetskap	och	vana.	Det	synliggörs	också	en	invant	tempo	i	hela	övningsprocessen.	
Kroppen	gör	nästan	enbart	vad	som	kan	beskrivas	som	mjuka	rörelser	och	det	gör	att	
timing	och	samspel	med	vänstra	stråksidan	fungerar	bättre	än	i	första	
videoinspelningen.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	mina	transkriberingar.	
 
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.11	 		 	 Tar	upp	
instrumentet,	
ställer	fötterna	
i	balans	

	

00.13	 Rör	lite	på	fingrarna	 Placerar	
stråken	på	
strängen	

Tittar	på	
instrumentet,	
andas	in	
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00.12	 Mjuka	tydliga	
rörelser	

Bra	placering	
med	
stråkhanden	

	 Bra	progression	i	tre	
hastighetstempon	

00.18	 	 	 Tar	ner	
instrumentet	

	

01.	 	 	 Tittar	på	
noterna	enbart	

	

01.50	 Flyttar	lite	på	första	
fingrets	position	upp	
och	ner	

Stannar	 	 Mjukar	upp	

01.10	 Spänner	handen	 	 Kommer	av	mig	 Gör	hastighetsprogressionen	
lite	för	snabbt	och	stel	
utgångspunkt	

01.12	 Vibrato	på	sista	
tonen	

	 Tittar	på	
instrumentet	

Gör	om	från	långsamma	
hastigheten	

01.50	 	 	 	 Hakar	upp	mig	
01.53	 Tredje	fingret	 	 	 Spelar	ton	länge		
01.58	 Mjukare	hand	 	 	 Spelar	figuren	felfritt	
02.24	 	 	 	 Städat	spel	i	denna	övning	
 
Figur	8:	Transkribering	av	film	9.1.	

4.2.3	Övningar	i	bok	2	första	passet	
I	denna	övning	är	tanken	att	träna	upp	högra	sidans	finmotorik.	Genom	att	varje	
övningspass	spela	en	ackordföljd	i	olika	varianter	av	stråkarter	är	fokus	främst	på	
handleden.	Detta	blir	samtidigt	en	övning	för	den	vänstra	handen	då	den	ska	intonera	
olika	dubbelgrepp.	Jag	ser	att	det	redan	finns	goda	vanor	att	rätta	till	och	mjuka	upp	i	
kroppen	i	den	här	typen	av	övning.	Ett	gott	tecken	på	fokus	och	god	kännedom	om	
notmaterialet	är	när	jag	fortsätter	spela	fast	jag	spelar	fel	ton.	Dock	finns	några	ovanor	
som	att	lyfta	stråken	från	strängen	vid	felspel	istället	för	att	lugnt	fortsätta	rörelsen	i	
stråken	med	höger	sida.	Jag	ser	också	tendensen	att	vilja	vibrera	mycket	vilket	tyder	på	
en	otydlig	stråkföring.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	mina	
transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

03.31	 	 	 Vibrerar	 	
03.34	 	 	 Tittar	på	

instrumentet	
Glider	upp	ett	tonsteg	

03.42	 	 	 Spelar	rent	 Funkar	
03.52	 	 	 Tittar	i	noterna	 Spelar	arpeggio,	en	ton	per	

stråkdrag	
04.30	 	 	 	 Läser	ton	fel,	men	spelar	

vidare	
04.50	 Flyttar	fingrarna	 Lyfter	från	

strängen	
	 Rättar	till	ett	dubbelgrepp	

05.10	 Mycket	vibrato	 	 	 Lösgör	handen	
	 Mjuk	handled	 Mjuk,	långsam,	

tydlig	i	ansatts	
Tittar	på	
instrumentet	

Lite	högre	tempo,	mer	flyt	
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Figur	9:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	1.	

4.2.4	Övningar	i	bok	2	sista	passet	
I	sista	videoinspelningen	verkar	jag	redan	från	starten	applicerat	en	metod	för	att	börja	
korrekt.	Jag	kopplar	med	andningen	från	starten	i	förberedelsen	att	ta	första	stråktaget.	
Det	förekomer	nästan	inget	vibrato	vilket	visar	på	tydlig	progression	sedan	första	
videoinspelningen.	Jag	verkar	dessutom	inte	komma	av	mig	i	stråken	längre	utan	det	är	
intonationen	i	vänstra	handen	som	justeras.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	
av	mina	transkriberingar.	
 
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.07	 	 	 Tittar	på	
instrumentet,	
andas	in	

	

00.09	 	 Börjar	från	
strängen	

	 Övning	2	

00.11	 Inget	vibrato	 Spelar	på	
öppna	strängar,	
två	samtidigt	

Tittar	framför	
mig,	gungar	lite	
med	kroppen	

	

00.12	 	 Ganska	bra	
placering	med	
stråkhanden	

	 	

02.15	 Rättar	handställning	 Stannar	 	 Kommer	av	mig	
02.24	 	 	 	 Städat	spel	i	denna	övning	
 
Figur	10:	Transkribering	av	film	9.2.	

4.2.5	Övningar	i	bok	3	första	passet	
Den	här	övningen	består	av	två	etyder	som	fokuserar	på	att	utveckla	både	den	vänstra	
och	högra	sidan	och	att	de	kan	koordineras	att	spela	tillsammans.	Här	jobbar	jag	
metodiskt	och	strukturerat.	Stråkens	olika	delar;	frosch,	mitt	och	spets,	koordineras	med	
greppbrädehanden	för	att	träna	upp	god	kontroll,	kontakt	och	klang.	Att	göra	detta	
kräver	olika	sorters	rörelser	i	stråkhanden	och	det	påverkar	också	koordinationen	med	
greppbrädehanden.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	mina	transkriberingar.	
	
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

11.55	 	 	 	 Övning	3	
11.59	 	 	 	 Sätter	på	timer	
12.00	 	 	 	 Övar	taktvis	på	tre	ställen	av	

stråken	
13.08	 	 Froshen	 	 	
13.40	 	 Mitten	 	 	
15.00	 	 Spetsen	 	 	
15.15	 	 	 	 Timer	ringer	
	 	 	 	 Paus	
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16.40	 	 	 Gör	en	start	 	
16.42	 	 	 Stoppar,	

blundar	
	

16.48	 	 	 Spelar	igenom	
alla	takterna	

	

16.56	 	 	 Upprepar	sista	
takten	fyra	
gånger	

	

17.17	 	 	 Tar	ner	
instrumentet,	
nickar	

	

17.20	 	 	 	 Slut	
 
Figur	11:	Utdrag	ur	transkribering	av	film	1. 

4.2.6	Övningar	i	bok	3	sista	passet	
I	sista	videoinspelningen	framkommer	en	klar	progression	i	flera	avseenden.	Stråken	är	
mer	kontrollerad.	Det	förekommer	inte	momentet	att	öva	på	olika	ställen	av	ståken	
vilket	påvisar	den	goda	progressionen	i	övningsprocessen	och	att	jag	är	oberoende	av	
övningen	i	det	här	skedet.	Stråken	tränas	genom	att	spela	mycket	liknande	stråk	
samtidigt	som	vänster	hand	tränar	andra	färdigheter.	Stråken	tränas	därmed	att	spela	
upprepade	gånger	och	blir	säkrare	i	rörelsermönster.	Hur	stråken	rör	sig	tycker	jag	mig	
se	också	beror	på	min	dagsform.	Riktning	i	stråken	är	vidare	en	aspekt	här.	Jag	tränas	
också	på	att	medvetandegöra	att	inte	haka	upp	mig	i	spelet.	Istället	framträder	tydligare	
riktningar.	Hela	etyderna	spelas	utan	några	synliga	avbrott	vilket	igen	visar	på	en	
framträdande	progression.	Det	ovannämda	kan	vi	se	i	följande	utdrag	av	mina	
transkriberingar.	
 
Tid	 Vänster	hand	 Höger	hand	 Övriga	

kroppsliga	
resurser	

Övriga	iakttagelser	

00.05	 	 	 Säger	glatt	”-Då	
kör	vi”	

	

00.08	 	 Börjar	från	
strängen	

	 Övning	3-	Lite	kvickare	
tempo	än	övning	1	och	2	

00.11	 Inget	vibrato	 God	kontakt	 Tittar	framför	
mig,	gungar	lite	
med	kroppen	

	

00.12	 	 	 Tittar	på	
notstället	

	

01.24	 	 	 	 Paus	
01.27	 	 	 	 Spelar	igenom	och	finslipar	
01.28	 	 	 Tar	ner	

instrument	helt	
	

01.31	 	 	 Lyfter	upp	
instrumentet	

	

01.34	 	 Från	strängen	 Tittar	på	
notstället	

Repeterar	rätt	mönster	
felfritt	tre	gånger	

	 	 	 Gungar	lite	på	
ettorna	
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02.24	 	 	 Ser	glad	ut	 Städat	spel,	fint	resultat	
02.25	 	 	 	 Slut	
 
Figur	12:	Transkribering	av	film	9.3. 

4.3	Slutsatser	
I	detta	avsnitt	jämförs	videoinspelning	1	som	är	min	första	transkription	med	sista	
inspelningen	som	är	uppdelad	i	9.1,	9.2	och	9.3.	Vidare	presenteras	några	slutsatser.	

4.3.1	Finmotoriska	framsteg	
Jämföringen	mellan	första	och	sista	videoinspelningar	visar	förbättring	i	koordination.	
Det	syns	också	en	förbättring	i	kroppens	rörelsemönster	att	inte	stanna	eller	sakta	ner	i	
spelet	och	att	fokus	är	samlat	i	samspelet	mellan	höger	och	vänster	sidor.	Detta	
framkommer	i	hur	blicken	inte	längre	vandrar	mellan	greppbrädan	och	stråken	utan	
läggs	vid	ett	fokus	att	titta.	Att	spela	fyra	gånger	och	sedan	gå	vidare	visade	goda	
långsiktiga	resultat.	

4.3.2	Framsteg	i	intonation	
Tydliga	framsteg	är	färre	intonationsfel	och	mer	förtydligande	i	toner,	harmonik.	I	
ackordövningen	med	dubbelgrepp	framkommer	förbättrad	balans	i	harmoniken.	
Kroppen	framkommer	också	som	tydligare	och	säkrare	vilket	syns	i	hur	fingrarna	rör	sig	
i	vänster	hand	och	placeras	på	greppbrädan	samt	mer	kontakt	och	flöde	med	stråken	på	
den	högra	sidan.	

4.3.3	Ergonomiska	framsteg	
Kroppen	har	blivit	mjukare	i	sitt	rörelsemönster	och	också	mer	avslappad	kan	jag	se	när	
jag	jämför	den	första	videoinspelningen	med	de	sista	tre	mindre	inspelningarna.	Det	
sker	inte	många	hastiga	och	ryckiga	rörelser	vare	sig	i	spelet	eller	hela	övningspasset	
som	helhet.	Ljudet	som	produceras	har	bättre	klang	och	är	tydligare.	Det	blir	finare	
linjer	i	spelet	på	så	vis	att	notvärdena	spelas	fullt	ut	som	det	står	i	notskrifterna.	

4.3.4	Reducering	av	antal	misstag	
Jämförelsen	visar	förbättring	i	antal	misstag	mellan	tillfällena.	Detta	kan	till	stor	del	röra	
sig	om	upprepning	och	mängdövandets	betydelse.	Detta	bottnar	troligtvis	i	att	både	
kropp	och	hjärna	får	repetera	tills	de	minns	hur	det	ska	låta,	vad	som	behöver	göras	och	
hur	det	ska	kännas	i	spelet	i	övningarna.	Det	framkommer	också	i	filmerna	att	det	inte	
krävs	lika	mycket	reflektion	vid	det	sista	tillfället	då	inga	tydliga	uttryck	visas	i	ansikte	
och	kropp.	

4.3.5	Övningsschema	
Det framkommer att den planerade avsatta tiden för varje övning driver övningen framåt. I 
sista övningspasset av bok tre framkommer att tidsschemat och övningen inte berörs av att 
tekniken i någon övning inte fungerar i stunden. Genom att använda egna designade övningar 
och inte ägna för mycket tid och energi åt tillfälliga svårigheter övas och tränas ett 
övningstempo upp. Detta gör att processen sker målmedvetet och ses i ett större perspektiv. 
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4.4	Sammanfattning	
Det	finns	några	mönster	i	övningsprocessen	som	jag	anser	har	hjälpt	mig	när	jag	använt	
skolorna	ševčík	och	Kreutzer	samt	inspirerats	av	litteratur	och	forskning.	Under	arbetets	
gång	tror	jag	att	det	har	varit	viktigt	att	jag	valt	att	börja	i	hanterbart	tempo	och	ibland	
långsammare	innan	jag	vidare	har	höjt	till	högre	tempon.	Vidare	framkommer	det	tydligt	att	
det	gett	mig	utrymme	till	att	väva	in	reflektion	under	min	övning.	Jag	kan	se	ett	mönster	att	
jag	snabbt	uppmärksammar	när	jag	upplever	ergonomiska	dilemman	men	också	att	jag	
under	arbetet	förfinat	att	rätta	till	dessa.	Det	leder	in	på	ett	annat	mönster	som	framkommit	
under	övningsperioden.	Förutom	att	jag	rör	mina	händer	förekommer	också	oftast	rörelse	i	
hela	kroppen.	Detta	har	resulterat	i	mindre	statiskt	spel.	Det	tror	jag	har	varit	viktigt	då	jag	
utfört	många	olika	nya	rörelsemönster,	vissa	mer	utmanande.	Jag	kan	också	se	att	
övningsprocessen	lett	till	att	jag	har	förfinat	vissa	uttryck	i	mitt	musikerskap	och	att	jag	
använder	hela	instrumentets	och	min	kropps	hela	kapacitet.	Till	sist	har	jag	sett	ett	mönster	
att	jag	ofta	hjälper	mig	själv	med	att	komma	på	olika	knep	och	övningar	som	hjälper	mig	när	
jag	fastnar	i	någon	av	de	tre	övningsdelarna	i	träningspasset.	Det	är	knep	som	jag	har	glömt	
att	jag	kan	sammt	att	jag	designat	nya.	De	digitala	hjälpmedel	jag	använt	är	kamera	som	
spelat	in	mig	och	timer	för	att	följa	tidsplanen	i	övningen.	Ett	mönster	som	har	framträtt	är	
att	jag	ibland	valt	att	spela	några	minuter	längre	efter	att	timern	ringt.	Det	visar	att	jag	haft	
en	vilja	att	lära	mig	men	också	att	jag	avgjort	det	som	nödvändigt	för	att	avsluta	
övningsprocessen	och	behålla	den	goda	andan	i	progressionen	inför	nästa	övningspass.	Med	
timer	har	jag	bibehållit	ett	arbetstempo	som	lett	till	att	jag	nått	mitt	slutmål.	Målet	var	att	
spela	igenom	alla	övningarna	med	klang	och	god	teknik	i	sista	videoinspelningstillfället.	
	
-Övningsschema	och	valda	metoder	ledde	till	struktur	i	övningen.	
-Uppbyggnaden	av	övningstempot	gav	resultat	av	effektiv	och	kvalitativ	progression	samt	
utrymme	för	ergonomisk	grund.	
-Resurserna	kombineras	och	samverkar	i	inlärningsprocessen.	Dessa	påverkar	val	av	
resurser	i	olika	övningar	och	hur	övningar	designas.	
-Egna	designade	övningar	gjorde	att	resurserna	samverkade	på	optimala	sätt.	 	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatdiskussion,	arbetets	betydelse	och	fortsatta	
forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	Jag	lyfter	upp	olika	aspekter	av	resultatet	till	en	mer	
generell	nivå	och	diskuterar	dem	i	relation	till	de	teoretiska	perspektiven,	litteratur	och	
tidigare	forskning	jag	presenterat	tidigare	i	bakgrundskapitlet.	

5.1	Resultatdiskussion	
Under	denna	rubrik	diskuteras	resultat	av	självstudien.	De	teman	som	presenteras	är	
Orkestrering	av	resurser	för	valda	övningar,	Användbara	övningsstrategier	och	
Användbara	tekniker.		

5.1.1	Orkestrering	av	resurser	för	valda	övningar	
Jag	valde	att	titta	på	min	undersökning	ur	ett	designteoretiskt	perspektiv.	Kempe	och	
West	(2010)	skriver	att	designteorin	är	ett	perspektiv	som	systematiserar	och	
kategoriserar	olika	typer	av	kommunikation.	Med	detta	synsätt	ges	en	möjlighet	hur	att	
analysera	situationer	i	undervisningssammanhang	och	i	enskild	övning.	Designteori	
innebär	med	andra	ord	att	rikta	fokus	på	olika	tecken	och	teckensystem.	När	jag	tittade	
på	mina	videoinspelningar	ville	jag	undersöka	vilka	materiella	och	digitala	resurser	jag	
använde	i	mitt	lärade.	Eftersom	spelteknik	på	altviolinen	och	de	valda	skolorna	ševčík	
och	Kreutzer	var	centrala	i	övningen	var	de	kroppsliga	resurserna	redan	i	fokus.	I	
övningen	var	således	fokus	att	förfina	kroppsliga	redskap	och	bättre	samverkan	mellan	
dem.	Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	semiotik	betyder	läran	om	tecken	och	
innebär	att	fokusera	som	perspektiv	på	kroppsliga	signaler.	En	lärare	kan	exempelvis	
välja	att	använda	sig	av	tempo,	ljud,	blickar,	kroppshållning	och	tal	för	att	orkestrera	
innehållet	och	sociala	relationer.	Detta	är	precis	vad	jag	tagit	fasta	på	i	min	
undersökning	när	jag	designat	resurser	i	inlärningsprocessen.	Resultatet	visar	att	jag	
använder	flera	resurser	i	min	övning.	För	mig	var	den	viktigaste	kroppen	som	
utgrenades	i	olika	kroppsliga	resurser;	hela	kroppen,	vänster	hand,	höger	hand	samt	
blicken.	För	att	sedan	genomföra	de	valda	övningar	från	de	olika	skolorna	ševčík	och	
Kreutzer	behövde	jag	övningsmetoder.	Eftersom	skolorna	inte	instruerade	närmare	om	
spelteknik	använde	jag	mig	av	andra	källor	för	att	komplettera,	inspirera	och	guida	mig	i	
rätt	riktning.		Jag	hade	också	en	materiell	resurs	i	form	av	timer	som	avgränsade	min	
övning	och	hjälpte	mig	följa	min	planerade	övningstid.	Resultatet	visar	att	alla	resurser	
varit	viktiga	men	vid	olika	tidpunkter	av	övningspassen,	övningsprocessen	och	
beroende	på	dagsform.	Eftersom	jag	använde	olika	övningar	som	varierade	under	hela	
övningsperioden	hade	jag	ett	öppet	förhållningssätt	under	hela	arbetets	gång	med	vilka	
resurser	som	skulle	användas.	Detta	för	att	jag	inte	kunde	veta	innan	vilka	resurser	jag	
behövde	förrän	i	stunden	övningarna	pågick.	Samtidigt	som	denna	process	pågick	gjorde	
jag	också	aktiva	val	hur	jag	ville	hantera	mitt	övande	för	att	utvecklas.	Selander	och	
Kress	(2010)	skriver	att	didaktisk	design	för	lärande	innebär	hur	läraren	planerar	sin	
undervisning,	använder	rummets	resurser,	använder	olika	resurser	samt	senare	
utvärderar	sin	undervisning	med	valda	metoder.	Läraren	designar	undervisningen	efter	
sina	elever	men	förhåller	sig	samtidigt	till	ett	system.	Jag	förhöll	mig	till	skolorna	ševčík	
och	Kreutzer.	Viktig	i	mitt	lärande	var	att	jag	gjorde	egna	designade	övningar.	Under	
denna	övningsperiod	var	jag	min	egen	lärare	och	designade	mina	egna	övningar	och	
använda	resurser.	Kempe	och	West	(2010)	säger	att	tecken	är	vägen	till	att	kunskap	
bevaras	och	överförs	genom	tiden.	Med	ševčík	och	Kreutzer	har	tillräckliga	
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instruktioner	guidat	mig	vad	gäller	placering	av	stråken	och	syfte	med	övningen.	
Samtidigt	har	det	varit	viktigt	att	jag	haft	min	skolning	i	altviolinen	i	bakgrunden.	Detta	
har	gjort	att	övningarna	inte	har	varit	helt	främmande	för	mig	innan	denna	
undersökning.	Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	med	design	i	lärande	kommer	
individens	lärande	fram	tydligare.	Individens	intressen	och	val	är	viktiga	utöver	målen	
då	individen	är	aktiv	på	andra	sätt	när	den	transformerar	och	representerar.	Under	min	
övningsprocess	ser	jag	viljan	att	lära	mig	nytt	material.	Resultatet	visar	att	för	effektiv	
utveckling	är	det	nödvändigt	att	ta	pauser	och	tänka	på	det	ergonomiska.	Det	
framkommer	tydligt	en	vilja	att	lära	men	att	jag	dessutom	har	behövt	rikta	fokus	på	vad	
kroppen	gör.	En	slutsats	är	att	jag	som	egen	lärare	och	elev	har	fullkommligt	inflytande	
redan	från	början.	I	mitt	resultat	har	jag	transformerat	mina	videofilmer	ur	ett	
designteoretiskt	perspektiv.	Denna	metod	har	synliggjort	saker	som	jag	både	medvetet	
och	omedvetet	har	varit	medveten	om	samspelar	med	varandra.	Resultatet	efter	
övningsperioden	visade	exempelvis	säkrare	fokus	genom	samspelet	mellan	blicken	och	
kroppen.	Något	som	jag	kommer	tänka	på	i	framtiden	är	att	vara	mer	medveten	om	
detta.	Det	kommer	underlätta	fokus	på	rätt	saker	under	övningen.	

5.1.2	Användbara	övningsstrategier	
Under	övningsperioden	kan	jag	se	att	kombinationer	av	några	övningsstrategier	har	lett	
fram	till	effektivitet	och	måluppfyllande	i	min	övning.	Övningsshema	har	lett	fram	till	
tillit	i	inlärningsprocessen.	Det	har	visat	sig	att	detta	tankesätt	har	varit	resultatrikt	i	all	
övning	jag	gjort.	Lif	(1998)	skriver	om	struktur	och	strategier	och	föreslår	vidare	att	
göra	ett	övningsschema.	Jag	har	kunnat	se	efter	övningsperioden	att	övningsschemat	
fick	mig	att	behålla	mitt	dagliga	övande	i	ett	nytt	tempo	och	att	jag	som	resultat	blev	
effektivare	i	min	övning	när	jag	hade	någorlunda	tidsmarginaler	för	mina	
övningsmoment.	Jørgensen	(2004)	föreslår	att	utforma	övning	som	består	av	del-	och	
helhetsövningar.	Detta	har	varit	en	viktig	byggsten	i	mitt	övande	då	jag	valt	att	
kategorisera	de	speltekniska	färdigheter	jag	har	velat	träna	upp	mer,	hittat	övningar	för	
dessa	och	gjort	ett	urval	av	övningar.	Det	har	i	sin	tur	visat	sig	effektivisera	mitt	lärande	
då	jag	fokuserat	på	några	valda	saker	i	en	övning	och	utvecklat	samt	förfinat	dem.	
Metoden	med	planering	av	övning	fungerade	mycket	bra	på	så	sätt	att	jag	genomförde	
övningen.	Detta	samspelade	med	att	nå	de	mål	som	sattes	upp.	Sikes	(2013)	skriver	att	
musiker	motiveras	när	de	hade	ett	mål.	Resultaten	visar	att	när	musiker	mötte	
motgångar	utvecklade	de	nya	strategier	för	att	nå	målet.	Med	många	strategier	berikas	
övningen	och	nöjet	i	att	öva.	Jag	har	jobbat	mot	korta	delmål	under	hela	
övningsperioden	där	jag	använt	tiden	som	en	motor,	uppstrukturering,	resurs	och	
tempodrivare.	Det	har	visat	sig	vara	en	motivationsfaktor	även	för	mig.	Samspelet	med	
kvalitativ	övning	och	lagom	upprepning	har	varit	en	framgångsrik	kombination	som	lett	
till	effektiv	progression	under	övningsperioden.	Duke	(2009)	säger	att	kvalitet	i	
övningen	är	nyckeln	snarare	än	tid	och	mängd.	Vissa	övningar	spelade	jag	samma	saker	
varje	övningspass.	Att	upprepa	lagom	många	gånger	var	en	stor	framgång	i	detta	
kombinerat	med	den	tid	jag	avsatt.	Detta	gjorde	att	jag	inte	tillät	mig	att	fastna	för	länge	
och	haka	upp	mig	när	problem	uppstod.	Detta	skapade	tillit	till	inlärningsprocessen.	
Jørgensen	och	Hallam	(2011)	konstaterar	att	övningsperioderna	och	övningspassen	blir	
kontinuerligt	längre	i	för	hållande	till	att	eleven	blir	äldre.	En	tydlig	progression	mellan	
olika	åldersstadier	var	i	undersökningen	effektiviteten	i	övandet	och	hastigheten	i	
spelet.	Musiker	var	effektivast	då	de	gjorde	denna	progression	regelbundet	genom	hela	
övningspasset.	Samspelet	mellan	kvalitativ	övning	och	tid	har	också	varit	viktig.	Det	som	
har	varit	en	drivande	motor	i	övningen	är	att	jag	satt	tidsmarginaler	för	varje	övning.	
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Detta	har	i	sin	tur	påverkat	hur	jag	tänkt	på	min	övningsprocess	för	att	öva	kvalitativt	
och	i	vissa	tempon	för	att	samtidigt	jobba	effektivt	och	hinna	något	som	när	inom	
tidsmarginalen.	Att	använda	tidsdisponerade	övningspass	har	visat	sig	effektivt	under	
övningspassen	då	jag	jobbat	mot	det	korta	målet	att	hinna	med	övningarna	i	tid.	
Samtidigt	visar	resultatet	att	jag	ibland	fortsatte	lite	mer	efter	att	timern	ringde	för	att	
hinna	med	hela	uttänkta	övningar.	Detta	berodde	i	sin	tur	på	att	när	jag	fick	motgångar	
behövde	jag	lösa	dessa.	För	att	göra	det	behövde	jag	mer	tid	för	att	komma	på	
egendesignade	övnigar.	Trotts	detta	ser	jag	goda	resultat	genom	att	jobba	metodiskt	och	
att	inte	fastna	för	länge	i	en	övning. Jørgensen	(2004)	anser	att	det	är	bra	att	planera	
övningen	och	att	musikern	också	vet	att	saker	kan	förändras	som	påverkar	planeringen.	
Det	kan	uppstå	svårigheter	som	beror	på	varje	musikers	färdigheter,	erfarenheter	och	
instrumentets	utmaningar.	I	resultatet	ser	jag	att	de	delar	av	det	speltekniska	jag	
önskade	utveckla	har	framträdit	i	resurserna	som	hjälp	mig	att	inte	behöva	fundera	lika	
mycket	på	hur	jag	ska	utföra	mer	effektivt	spel.	Jag	behöver	inte	längre	stanna	upp	och	
fundera.	Slutsatsen	är	att	övningen	med	de	framträdande	redskapen	har	effektiviserat	
mitt	övningstempo	under	övningspass.	Angelöw	(2003)	skriver	”Sinnet	vänjer	sig	vid	en	
viss	rytm.	De	mentala	blockeringarna,	trögheterna	och	hindren	blir	färre	om	du	lever	
efter	en	speciell	studierytm”.	Detta	tycker	jag	har	varit	en	avgörande	del	i	lärandet.	Att	
upprätthålla	övningen	har	gjort	att	jag	behållit	spelformen.	Dock	kan	jag	tycka	att	vad	
som	behöver	övas	på	kan	variera	från	dag	till	dag.	Det	är	också	viktigt	att	lägga	mer	tid	
på	det	som	inte	fungerar	och	att	det	får	göras	utan	att	känna	för	mycket	press	
tidsmässigt.	Det	visat	sig	positivt	att	underhålla	både	det	som	är	i	god	form	och	det	som	
behöver	jobbas	med	mera.	Schenk	(2006)	ser	övning	som	en	konditionsträning.	Han	
skriver	om	kroppens	anpassning	efter	kraven.	Detta	visas	i	exemplet	där	övningen	i	ett	
nytt	stycke	fortsatte	trotts	att	den	som	övade	spelade	något	fel	ibland	och	att	enbart	
repetera	en	övning	fyra	gånger	har	ett	pausvärde.	Det	har	jag	upplevt	fungerar	och	också	
att	det	effektiviserat	min	övning.	Spelkondition	har	också	visat	sig	viktigt. Något	som	jag	
har	lärt	mig	av	detta	är	att	vissa	saker	behöver	tid	att	mogna.	Trotts	att	jag	genomförde	
många	nya	moment	kunde	vissa	övningsmoment	först	arbetas	med	för	att	sedan	vila	
någon	vecka	och	därefter	återupptas.	

5.1.3	Användbara	tekniker	
Avsikten	har	varit	att	utveckla	mitt	spel	och	öva	mer	effektivt	när	jag	övar	in	spelteknik	
med	skolorna	ševčík	och	Kreutzer.	De	speltekniska	färdigeter	som	utvecklats	och	
förfinas	under	tiden	som	jag	övat	i	detta	projekt	grundar	sig	i	följande	presenterade	
framgångar.	Övningen	ur	bok	ett	i	violinskolan	av	ševčík	har	varit	bra	då	jag	i	resultatet	
kunnat	se	utveckling	i	finmotorik	och	hastighet.	Auer	(1980)	föreslår	att	öva	in	en	stycke	
i	olika	tempon	där	övaren	hittar	det	tempo	som	är	så	pass	långsamt	att	övaren	kan	spela	
utan	några	spänningar	och	ett	tempo	som	är	det	snabbaste	möjliga	att	spela.	Sedan	övas	
tempot	upp	till	det	höga	tempot	som	mål.	Det	har	varit	en	metod	som	effektiviserat	min	
övningsprocess.	Jag	blev	förvånad	hur	snabbt	denna	övning	gav	resultat	utan	att	
ergonomiska	aspekter	tog	över.	I	den	andra	boken	av	ševčík	har	framgången	varit	bättre	
intonation	och	förbättring	av	ergonomiskt	spel	när	dubbelgrepp	övats.	En	insikt	att	öva	i	
långsamt	tempo	är	att	jag	effektivt	reducerade	intonationsfel	och	och	producerade	
tydligare	spel.	Kreutzer	har	visat	sig	använbar	för	att	utveckla	framför	allt	finmotoriken,	
koordination	och	hastighet	i	spelet.	Auer	(1980)	föreslår	Kreuzers	42	etyder	i	den	
grundläggande	repertoaren	för	elever	som	undervisas	på	violin	eftersom	den	tränar	
båda	sidorna,	det	vill	säga	vänsterhandsteknik	och	stråkföring	i	höger	arm	samt	
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koordination.	Dock	visste	jag	redan	innan	projektets	början	att	jag	skulle	behöva	mer	
speltekniska	råd	för	att	kunna	följa	de	få	anvisningarna	som	stod	i	noterna.	Ur	dessa	
framträdde	följande.	Egna	designade	övningar	har	visat	sig	vara	en	viktig	faktor	i	
övningen	av	teknik.	Detta	har	kompletterat	tekniken	i	valda	violinskolorna	vilket	har	lett	
till	färre	misstag	samt	gett	utrymme	ergonomiskt.	Hatfield	(2016)	konstaterar	i	en	
jämförelse	mellan	musikers	och	idrottares	världar	att	tid	och	ansträngning	är	två	viktiga	
faktorer	i	individuell	övning	och	träning.	Det	framkommer	i	mitt	resultat	att	detta	är	en	
viktigt	del	där	alla	resurser	i	resultatet	är	viktiga	för	att	effektivt	undersöka,	ändra,	rätta	
till	och	förfina.	I	resultatet	framkommer	ergonomi	som	en	annan	viktig	del	i	övningen	av	
teknik.	Ergonomin	har	gjort	att	teknikspelet	blivit	mer	avslappat.	Framför	allt	har	en	
framgång	med	denna	övning	påverkat	att	jag	inte	spelar	med	ryckiga	rörelser	i	stråken	
som	i	början	av	övningsperioden	hindrade	mig	från	att	kunna	spela	vissa	tekniska	
övningar.	Hatfield	(2016)	påstår	att	ergonomiska	redskap	reducerar	osäkerhet	i	spelet	
och	muskelspänningarna	minskar.	Dessa	bakas	in	i	den	instrumentala	övningen	för	att	
öva	in	ergonomiska	färdigheter	i	spelet.	Detta	är	en	insikt	i	hur	jag	kan	tänka	i	framtiden	
när	jag	övar	teknik	då	det	lett	fram	till	behaglig	övning	av	teknik	under	min	
övningsperiod.	Detta	har	också	gett	goda	förutsättningar	till	resultat	i	finmotorik	samt	
koordination.	Resultatdelen	visar	att	det	varit	framgångsrikt	att	jobba	med	finmotoriska	
övningar	separat	i	vänster-	och	höger	hand	för	att	sedan	koordinera	ihop	dem.	Barett	
(1972)	skriver	att	fingrarnas	placering	på	stråken,	armen	och	armbågen	är	avgörande	
för	flexibiliteten.	Galamian	(1985)	instruerar	vidare	att	vänstra	handens	fingrar	behöver	
spelas	med	lätthet.	Detta	görs	genom	att	fingrarna	”släpps	ner”	och	”lyfter	upp”	från	
strängen,	att	använda	mjuka	och	förberedande	rörelser	vid	strängväxlingar	och	att	
behålla	positionen	i	förhållandet	mellan	tummen	och	handen.	Dessa	två	instruktioner	
har	resulterat	i	att	mitt	slutresultat	blivit	tydligare	och	säkrare	i	mina	kroppsliga	
rörelser	och	att	inga	onödiga	rörelser	längre	förekommer.	En	insikt	med	detta	sätt	att	
fokusera	på	olika	kroppsliga	resurser	är	att	kroppen	behöver	tid	och	förenklingen	för	att	
rörelserna	ska	kunna	bli	förfinade. Galamian	(1985)	skriver	om	det	önskvärda	ljudet	
som	produceras	i	en	balans	mellan	hastighet,	tryck	och	kontaktpunkt.	I	resultatet	
framträder	korrekta	starter	som	en	viktig	faktor	i	kvalitativ	övning	av	teknik.	Detta	då	
resultatet	visar	att	ljudet	som	produceras	ger	bättre	klang	och	är	tydligare.	Starten	har	
visat	sig	påverka	kvaliten	på	stråkdraget	och	ibland	en	hel	övningspassage.	Heimberg	
(2007)	föreslår	att	öva	starter	då	detta	är	grunden	till	många	stråkarter.	

5.2	Egna	reflektioner	
Arbetet	att	fördjupa	mig	på	mitt	huvudinstrument	har	varit	en	spännande	resa.	Framför	
allt	inser	jag	en	tid	efter	övningsveckorna	hur	betydelsefullt	det	har	varit	att	utforma	
min	övningsprocess.	Det	ser	jag	i	min	instrumentaltekniska	förmåga	samt	tillvaro	med	
altviolinen.	Jag	kan	nu	själv	reflektera	och	strukturera	mer	utifrån	mina	prövade	
metoder	samt	använda	nya	kunskaper	jag	fått	i	metoder	och	litteratur.	Arbetet	har	gett	
mig	nya	insikter	och	upptäckter.	Jag	har	under	skrivperioden	av	detta	arbete	fortsatt	
med	övningarna	som	en	del	av	min	övningsrutin.	En	insikt	jag	fått	är	att	bättre	kontroll	i	
rörelser	ger	mer	frihet	och	möjligheter	att	spela	det	jag	vill.	En	annan	insikt	är	att	just	
rutinen	att	spela	nästan	varje	dag	är	viktig	för	att	behålla	dessa	färdigheter.	

5.3	Arbetets	betydelse	
I	processen	av	övande	dök	det	upp	några	egna	designade	lösningar.	Jag	återupptäckte	
också	några	övningar	som	jag	har	jag	lärt	mig	från	mina	lärare.	Arbetet	har	berikat	mig	
med	ytterligare	sätt	hur	jag	kan	tänka	i	min	övning	och	spelteknik	samt	att	den	
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kunskapen	är	mer	befäst.	Jag	har	dessutom	fått	en	teori	bakom	det	som	jag	erhållit	
förmedlat	praktiskt.	Arbetet	i	denna	självobservation	har	vidare	fått	betydelse	genom	att	
jag	har	lärt	känna	mig	själv	samt	utvecklat	mer	självdrivenhet	och	självständighet.	I	
detta	ligger	att	möta	motgångar	och	att	lösa	problem.	Jag	har	också	vågat	fråga	om	hjälp	
vilket	känns	som	en	viktig	grundsten	till	progression,	det	vill	säga	att	utvecklas	med	
andra.	Studien	har	varit	betydelsefull	för	min	utvecklingsprofession	som	instrumentalist	
och	musiklärare.	Det	jag	har	lärt	mig	kommer	till	nytta	i	min	lärarroll	då	framtida	elever	
liksom	jag	kommer	ställas	inför	liknande	utmaningar.	Jag	vill	tro	att	den	kommer	bidra	
till	nya	insikter	hos	andra	blivande	och	verksamma	lärare	i	musik	samt	dem	som	vill	
förstå	instrumentet	altviolin	bättre.	Min	förhoppning	är	att	läsare	har	inspirerats	av	min	
process	av	valda	metoder	och	redskap.		

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	

Slutligen	presenterar	jag	mina	idéer	om	fortsatt	forskning	inom	området.	Det	vore	
intressant	att	jämföra	stråkteknik	med	violinen	och	synliggöra	möjliga	skillnader	samt	
att	undersöka	skillnader	och	likheter	i	hela	stråkfamiljen.	En	annan	intressant	tanke	
vore	att	fler	violaster	testar	använda	samma	metoder	som	jag	har	använt,	vilka	resultat	
de	skulle	få	samt	om	de	skulle	rekomendera	samma	metoder	som	jag	har	använt.	Kanske	
skulle	metoderna	kunna	förfinas	och	att	jobba	med	fler	skolor.	En	önskan	vore	att	göra	
om	undersökningen	med	metronom	då	jag	sett	i	andra	självständiga	arbeten	att	det	varit	
en	framgång	i	utveckling	av	speltekniska	färdigheter.		
	
Jag	har	också	intresse	att	undersöka	och	genomföra	en	kvalitativ	forskning	hur	andra	
övar.	En	fundering	är	hur	andra	tycker	övningen	med	designteoretiskt	perspektiv	har	
haft	betydelse	för	deras	utveckling.	Inom	skolan	vore	det	också	intressant	att	undersöka	
och	sammanställa	vilken	kommunikation	som	verkar	fungera	för	olika	elever.	 	
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