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Sammanfattning  
Syftet	med	denna	studie	är	att	se	hur	planering	påverkar	effektiviteten	vid	instudering	
av	ny	repertoar.	Denna	studie	har	ett	designteoretiskt	perspektiv	och	är	baserad	på	
idéer	från	personer	så	som	Robert	Schenck,	Gunnar	Lif,	Harald	Jørgensen,	Johannes	L.	
Hatfield	och	Roger	Säljö.	Jag	använde	mig	av	videoobservation	samt	loggbok	för	att	
dokumentera	och	analysera	läroprocessen.	I	resultatet	beskrivs	vilka	teckenvärldar	och	
resurser	som	använts,	vilka	didaktiska	metoder	som	använts	samt	vilken	av	de	två	
strukturer	som	jämförts	som	fick	bäst	resultat.	Några	av	de	teckenvärldar	och	resurser	
som	användes	var	kroppen,	rösten,	piano,	iPhone	och	appen	iReal,	nothäfte,	notställ	och	
spegel.	Skillnaderna	mellan	teckenvärldar	och	resurser	i	de	olika	strukturerna	var	
främst	hur	tiden	disponerades	och	de	verktyg	som	behövdes	för	att	hålla	tiderna.	De	
didaktiska	metoder	som	användes	var	uppsjungning,	repetition,	scaffolding,	ökande	
svårighetsgrad	och	instudering	av	harmonik.	De	skillnader	som	fanns	var	bland	annat	
hur	tiden	disponerades	och	hur	melodin	instuderades.	Den	planerade	övningen	gjorde	
att	låten	blev	instuderad	snabbare	och	gjorde	slutresultatet	av	låten	bättre.		I	
diskussionen	problematiseras	resultatet	för	att	komma	fram	till	för-	och	nackdelar	med	
de	olika	strukturerna.			
	
	
Nyckelord:	Sång,	Instudering,	Övning,	Designteori,	Planering	
	
Abstract  
The	purpose	of	this	study	is	to	watch	how	planning	affects	the	efficiency	of	the	studying	
of	new	repertoire.	This	study	has	a	design	theoretical	perspective	and	is	based	on	ideas	
from	persons	as	Robert	Schenck,	Gunnar	Lif,	Harald	Jørgensen,	Johannes	L.	Hatfield	and	
Roger	Säljö.	I	have	used	video	observation	and	a	logbook	to	document	and	analyze	the	
learning	process.	In	the	results,	it	is	described	which	modes	and	resources	that	have	
been	used	as	well	as	which	didactic	methods	that	have	been	used.	Also,	which	of	the	two	
structures	that	was	compared	got	the	best	results.	Some	of	the	modes	and	resources	that	
were	used	was	the	body,	voice,	piano,	iPhone	and	the	app	iReal,	sheet	music	book,	music	
stand	and	a	mirror.	The	differences	in	modes	and	resources	between	the	two	structures	
was	primarily	how	the	time	was	disposed	and	the	tools	needed	to	keep	the	time.	The	
didactic	methods	used	were	a	singing	warm-up,	repetition,	scaffolding,	an	increasing	
difficulty	and	studying	of	the	harmony.	The	differences	that	existed	were	among	other	
things,	how	the	time	were	distributed	and	the	way	the	melody	was	learnt.	The	planned	
practice	made	the	studying	of	the	song	faster	and	made	the	end	result	better.		In	the	
discussion,	the	results	are	problematized	to	understand	the	pros	and	cons	of	the	two	
structures.		
	
	
Keywords:	Song,	Studying,	Practice,	Design	Theory,	Planning	
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1 Inledning  
I detta kapitel kommer studiens syfte och problemformulering lyftas. De forskningsfrågor 
som använts i studien framförs.    
 

1.1 Inledande text  
Effektivitet i övningsrummet är något som många studerande musiker har försökt förstå sig på 
och det är även något som jag har haft problem med att uppnå. Jag har därför valt att studera 
hur planering av övningspassen kan förbättra eller försämra min instudering av nytt material 
för att ta reda på om detta kan effektivisera mitt eget övande. Denna studie tror jag kan hjälpa 
mig själv och andra att se hur planering påverkar min inlärningskurva. Genom att se resultatet 
kan de själva testa de planeringsmetoder jag använt för att testa det på sin egen övningstid. 
Även lärare kan visa sina elever hur planering kan förändra deras effektivitet vid övning och 
kan referera till denna studie för att vägleda dem.  
 
Jag har ofta gått in i övningsrummet och känt att jag inte vet vad jag ska öva på efter ett tag. 
När jag väl har haft något att öva på så har det lätt blivit att jag spelat det stycket tills jag blev 
trött på att spela det och sedan börjat öva på något helt annat. Trots att jag vet vad jag kan öva 
på och att det finns sätt att dela upp övningen i mindre moment så blir det i många fall att jag 
jobbar med stycket rent generellt. Genom att planera in dessa moment tror jag att mer tid 
kommer att läggas på dem och att resultatet av instuderingen kommer att bli mycket bättre. I 
lärarutbildningen som jag går nu får vi lära oss olika metoder för hur vi ska planera lektioner 
för våra elever. Mycket av det vi får lära oss är bra tips på hur vi själva kan planera vår egen 
övningstid. Ett problem som uppstår är att vi bara får träffa våra elever mellan 20–40 minuter 
i veckan. För oss själva kan vi lägga mycket mer tid och kan därför använda de didaktiska 
färdigheterna till väldigt stor nytta enligt min mening.  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Jag har haft problem med att designa en effektiv övningsmodell. Denna studie kommer att 
fokusera på hur planering av övningstid kan förändra inlärningskurvan av ny repertoar. Jag 
vill se hur den struktur jag har haft tidigare, vilket är en målinriktad men spontan övning, 
skiljer sig från en målinriktad och planerad övning. Syftet med denna studie är att se hur 
planering påverkar effektiviteten vid instudering av ny repertoar. Det är då intressant för mig 
att se vilka teckenvärldar och resurser jag använder mig av vid de olika övningsstrukturerna. 
På så sätt kan jag märka ifall planeringen får mig att använda olika sorters resurser och få en 
förståelse för hur planeringen påverkar effektiviteten av de teckenvärldar som används. Jag 
vill också undersöka vilka didaktiska metoder jag använder mig av i de olika strukturerna. Det 
kommer även bli intressant att se vad de olika strukturerna ger för resultat när det gäller tid att 
instudera låtarna samt slutresultatet av låtarna. De frågor som kommer behöva svar är: 
 

• Vad	är	det	för	skillnad	i	de	olika	designerna	vid	planerad	övning	och	icke-
planerad	övning?	

• Vilka	didaktiska	metoder	används	vid	planerad	övning	och	vid	icke-planerad	
övning?	

• Vilken	av	de	två	strukturerna	ger	bäst	resultat?	
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2 Bakgrund  
I detta kapitel tas tidigare forskning inom ämnet upp samt annan litteratur som har använts i 
studien. Det är information om hur övning kan planeras och olika didaktiska råd som har 
använts vid planeringen. Även relevant fakta om det designteoretiska perspektivet som 
använts under studien kommer att beröras i detta kapitel. 
 

2.1 Områdesorientering och tidigare forskning  
Enligt Lif (1998) så är det dem som planerar in sina studier i ett schema som uppnår bäst 
resultat. Han menar att det till en början kan vara jobbigt att följa ett schema men att det efter 
ett tag kan kännas som ett behov. Lif förklarar att övningstiden bör vara realistisk för att 
kunna hållas och att övningstiden inte bör överskridas även fast det känns bra att fortsätta. 
Hatfield et al. (2016) har i deras studie om självreglerande inlärning kommit fram till att 
studenter som använder sig av reaktiv inlärning är mindre effektiva än studenter som 
använder sig av proaktiv inlärning. Proaktivitet i kombination med självmotivation har en 
stark influens på långsiktig kvalitet, uthållighet och ansträngning i utförandefasen. Hatfield et 
al. menar att planering av övning kan förbättra kvaliteten av handlingar som utförs under 
övningspasset vilket i sin tur förbättrar själv-effektiviteten samt gör det enklare att hantera 
misslyckanden. Hatfield et al. menar också att proaktiva studenter har en större variation av 
övningsstrategier. De studenter som har fler övningsstrategier kan även vara mer själv-
effektiva. Schenck (2000) Berättar om en teori som kallas stigen i snön. Stigen i snön är en 
metafor för att skapa nya kunskaper. Till en början är stigen liten eftersom att vi precis lärt oss 
om övningen och det som övningen ska lära oss. Efter att vi lärt oss och övat mer på övningen 
så blir stigen större och mer upptrampad. Detta gäller även för icke önskvärda saker som 
händer under övningen. Därför är det viktigt att inte öva för länge så att fokus tappas och att 
de icke önskvärda teknikerna utvecklas. Det är enligt Schenck bättre att göra ett fåtal 
upprepningar med god kvalitet istället för att trampa upp oönskade stigar och därmed skapa 
ovanor. Detta går att använda i planeringen utav övningspasset genom att göra 
övningsmoment korta och effektiva. Schenck belyser också ett problem där vi kan fastna i 
moment för länge. Då föreslår Schenck att dela upp övningsmomenten i mindre delar för att 
sedan återvända till momenten senare under övningspassen. Begränsningar av repetitioner och 
variation av övningar är enligt Schenck viktiga övningsstrategier. Lif (1998) anser också att 
det kan vara bra att dela upp instuderingen i flera block och även dela upp dessa block i 
mindre delar för att förminska slitage. Lif menar också att intensitet och noggrannhet på en 
övning i tio minuter kan vara bättre än att öva på en sak på olika sätt i en timme. Ett exempel 
på att hålla fokus kommer Jørgensen (2004) med. Jørgensen föreslår planera in både spelande 
övning och icke-spelande övning. Icke-spelande övning innebär att analysera notbilden istället 
för att spela eller sjunga. Detta kan skapa variation i övningen vilket skapar fokus och 
förminskar risken för överansträngning. Hatfield et al. (2016) menar att tidsförvaltning är 
viktigt för förminskning av skador och slitage samt för en förbättring av fokus. Jørgensen 
(2004) föreslår att försöka få in något nytt i sin övningsrutin för att skapa omväxling. Ett 
exempel kan vara att planera in tid för oväntade problem. Jørgensen anser också att det bör 
finnas färdiga mål för vad som ska instuderas. Detta håller Jørgensen och Hallam (2009) med 
om. De beskriver att medveten övning bör definieras som målorienterad, strukturerad, effektiv 
och fokuserad. Hatfield (2016) har i sin studie om Psychological Skills Training kommit fram 
till att planerade målsättningar är starkt kopplade till studenters koncentration. Målsättning 
gjorde studenternas övningspass förutsägbara och gjorde dem mer fokuserade på övningarna 
de gjorde.  Lif (1998) tycker att schemat för övningspasset bör innehålla uppmjukning och 
andra övningar för att förbättra prestationen under övningspasset. Jørgensen (2004) Förklarar 
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att uppvärmningsövningar som är knutna till det som ska göras under övningspasset både 
kortsiktigt och långsiktigt. Jørgensen och Hallam (2009) tycker att uppvärmning ska göras i 
början av övningspasset. Jørgensen och Hallam förklarar att det är väldigt individuellt hur 
mycket tid som bör läggas på detta.  
 
 
 
Säljö (2014) beskriver Vygotskijs idé om den närmaste proximala utvecklingszonen som ett 
sätt att behärska nya kunskaper genom att vara i närheten av att kunna en liknande kunskap. 
Om en person redan besitter en kunskap så är den nära till att lära sig en liknande kunskap. Ett 
exempel kan vara om en person kan sjunga en sekund så är personen inte långt ifrån att kunna 
sjunga en ters. Säljö förklarar scaffolding som ett stöd som avtar desto mer som den stödde lär 
sig. Om scaffolding används inom ramen för den proximala utvecklingszonen så kan kunskap 
approprieras. Ett exempel på hur scaffolding kan användas vid instudering är när en 
sånglärare vid starten av instuderingen av en ny låt sjunger tillsammans med eleven för att 
stödja inlärningen. Läraren sjunger med eleven mindre desto mer eleven kan låten. När eleven 
kan sjunga låten utan lärarens stöd så kan läraren sluta sjunga med. Då har eleven fått stöd 
inom ramen för den närmaste proximala utvecklingszonen och på så sätt approprierat den nya 
kunskapen.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Jag har valt att använda mig utav det designteoretiska perspektivet i denna studie. På detta sätt 
går det att se hur jag använder mig av olika teckenvärldar och resurser under övningspassen. 
Det designteoretiska perspektivet kan också visa hur jag designar mitt övningspass. Jag kan 
också analysera de nya representationerna jag gör under övningspassen för att se hur jag lär 
mig och hur min inlärningskurva skulle kunna se ut.  
 

2.3.1 Didaktisk design 
Didaktisk design förklaras av Selander och Kress (2017) som ett begrepp för hur sociala 
processer och förutsättningar för lärande skapas samt hur individen återskapar eller re-
designar information i sina egna meningsskapande processer. De ser didaktisk design som ett 
sätt att förstå pågående lärprocesser. De har delat in didaktisk design i tre olika delar. Dessa 
olika sätt att se på didaktisk design är design för lärande, erkännandekulturer och design i 
lärande. 
 
Design för lärande är de resurser som ges för att underlätta lärande. Några exempel för detta 
kan vara lokaler, läromedel samt lagar och förordningar. Det finns vissa ramfaktorer så som 
ekonomiska ramar, bedömnings- och sanktionssystem samt normer och värderingar som 
förändrar designens förutsättningar. Selander och Kress anser också att läraren blir en sorts 
designer för undervisningen genom sin planering av lektionerna, hur klassrummet används 
och hur olika resurser används för att kunna utvärdera arbetet.  
 
Erkännandekulturer finns i form av utvärderingspraktiker och bedömningsmallar av arbetet 
som görs i skolsituationer. Selander och Kress (2017) menar att design av olika sätt att 
bedöma lärande som till exempel betygskriterier och utvärderingsmallar utgör centrala 
aspekter. Selander och Kress tar också upp att design kan förstås ur ett maktperspektiv där 
läraren som har förfogande över resurserna använder dessa för att designa något för någon 
annan. Detta kan läraren även göra för att behålla kontrollen på hur mycket eleverna lär sig 
och på detta sätt behålla sin maktposition. Selander och Kress tycker däremot att vi bör 
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uppmärksamma att didaktisk design övar upp vårat sätt att lära oss olika meningsskapande 
processer.  
 
Design i lärande är enligt Selander och Kress (2017) då den enskildes lärande sätts i fokus. 
Lärande ses som ett sätt att bli bättre på att förstå och handla meningsfullt sätt i ett socialt 
sammanhang. De förklarar det också som ”termer av lärande som deltagande där den 
enskildes design av sin lärväg uppmärksammas genom de val som individen gör, både vad 
gäller det som väljs och det som väljs bort” (Selander & Kress, 2017, s. 25). De processer som 
blir spännande att utforska är transformering av information, skapandet av nya 
representationer och det som i vissa sammanhang erkänns som tecken på lärande. Selander 
och Kress tar också upp att skolan kan missa visst lärande eftersom de kan vara för 
fokuserade på betygskriterier och annan bedömning.  
 

2.3.2 Multimodalitet och teckenvärldar eller semiotiska resurser  
Multimodalitet är enligt Selander och Kress (2017) hur vi använder oss utav olika resurser 
som finns för att vi ska kunna tolka världen och skapa mening. För att skapa en meningsfull 
värld så måste vi ge olika saker mening. Dessa saker kan vara föremål, gester, ord och 
symboler. Sakerna som nämndes får sin mening och betydelse i de sociala sammanhang som 
de skapats och använts i. Sätten vi klassificerar de olika sakerna i världen bygger på 
biologiska psykologiska förutsättningar. De saker vi uppfattar med våra sinnen som syn, 
hörsel och känsel är biologiska förutsättningar. Vi använder våran hjärna för att se mönster 
och variation med hjälp av våra sinnen. Våran bearbetning av de biologiska förutsättningarna 
är beroende av våra psykologiska och sociala förutsättningar för att bearbetningen ska få 
någon mening i de sociala sammanhang som vi lever med. Det som förenar dessa 
förutsättningar är att vi skapar tecken som representerar något.  
 
Selander och Kress (2017) beskriver teckenvärldar som något vi människor skapar för att 
representera olika meningsfulla saker. Tecken kan vara flera olika saker så som ljud, gester, 
språk, rörelsemönster, noter och matematiska tecken. Kempe och West (2010) tar också upp 
teckenvärldar men beskriver dessa som semiotiska resurser.  Dessa teckenvärldar kan 
kombineras på flera sätt och kompletterar alltid varandra i olika situationer enligt Kempe och 
West. Ett exempel på detta är hur televisionen har kombinerat rörliga bilder tillsammans med 
ljud och flera andra teckenvärldar. Tecken har i vissa fall representerats på nytt med en annan 
teckenvärld. Ett exempel på detta är hur gamla folkhistorier som berättats genom tal har blivit 
nedskrivna.  
 

2.3.3 Kunskapssyn  
Kunskap är enligt Selander och Kress (2017) ”uttryck för en aktivitet och en praktik.” De 
förklarar at kunskapen framträder genom de sätt som vi representerar världen på. Dessa 
representationer visar hur vi förstår och förhåller oss till världen. Kunskap produceras av oss 
för att kunna hantera olika utmaningar och dilemman som vi möter. Lärande beskriver 
Selander och Kress som ”en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt vis.” 
Detta innebär att bli bättre på att använda olika teckenvärldar på ett meningsfullt sätt. 
Meningsskapande förklarar Selander och Kress som en kreativ handling som omskapas från 
en redan befintlig representation. Att transformera olika representationer ses som en 
meningsskapande handling och visar individens förståelse för världen och hur hen engagerar 
sig i världen. Lärande kan då ses på skillnaden mellan olika representationer vid olika 



 10	

tidpunkter. Om vi analyserar transformering vid en teckenskapande aktivitet så kan vi förstå 
de navigerande principerna i aktiviteten.    
 

2.3.4 Representationer och transformering 
Selander och Kress (2017) beskriver representationer som kunskap i form av modeller, 
verbala beskrivningar samt olika former av handlingar och olika slags interaktioner med andra 
personer eller olika objekt. De ser representationer som ett uttryck för hur personen eller 
grupper av personer uppfattar världen. Därför är inte en representation något som är en sann 
återspegling utan snarare ett uppmärksammande av vissa framträdande drag i ett specifikt 
sammanhang. Ett exempel som Selander och Kress tar upp är en bild av en spik.  
 

Om	någon	ritar	en	bild	av	en	spik,	kan	denna	bild	vara	mer	eller	mindre	exakt	
avbildad.	Men	det	sker	på	ett	tvådimensionellt	plan.	Bilden	av	spiken	är	inte	
spiken.	Bilden	av	spiken	skiljer	sig	från	(bilden	av)	en	skruv,	men	den	går	
fortfarande	inte	att	spika	med.	(Selander	&	Kress,	2017,	s.	36)	

 
En representation kan vara flera olika företeelser som till exempel konkreta ting, matematiskt 
framräknade kunskapsobjekt och samhälleliga företeelser som stat, valuta eller etniska 
grupper. Därför blir det missvisande att hävda att representationer liknar ett objekt. Kempe 
och West (2010) beskriver att en representations syfte är att skapa en överblick på komplexa 
fenomen.  
 
Selander och Kress (2017) förklarar att transformation kan ses som en bearbetning och 
omgestaltning av information. Detta kan ske genom att se en representation och omarbeta den 
till en egen representation. Ett exempel som Selander och Kress tar upp är att läsa en text och 
sedan skriva en eller flera nya texter om den ursprungliga texten i form av kommentarer, 
beskrivningar eller analyser av texten. Det går också att omvandla texten till ett annat medium 
som till exempel video eller ljudinspelning. Denna form av transformering kallas för 
transduction. Ett exempel på hur transduction kan se ut är när en person kollar på ett notblad 
för att sedan sjunga eller spela det som står på notbladet. Då blir sången eller spelandet en 
representation av transductionen som personen har gjort av representationen på notpapperet. 
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i studien och hur studien har designats.  
 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt tas de observationstekniker som använts i denna studie upp. Teknikerna 
förklaras och deras för- och nackdelar tydliggörs.  
 

3.1.1 Videoobservation 
Bjørndal (2005) anser att det kan vara väldigt svårt att få en detaljerad spegling av det som har 
hänt under ett övningspass om det endast finns i minnet eller om det är egna anteckningar av 
det vi minns. Även om det är en annan person som observerar situationen kan återspeglingen 
bli annorlunda då den personen måste välja vad hen vill fokusera på vid observationen. Med 
video- och ljudinspelning kan vi få en väldig tydlig spegling av vad som hände under 
övningspasset eller vad det än är som spelas in. Bjørndal menar att finns det två huvudsakliga 
fördelar med video- och ljudinspelningar. Den första och enligt Bjørndal främsta fördelen är 
förmågan att kunna konservera observationer av ögonblick som lätt skulle kunna missats och 
blivit bortglömt i ens eget minne eller i andra personers observationer. Eftersom att 
inspelningen går att spola fram och tillbaks samt spelas upp i olika hastigheter så kan vi 
observera ögonblick flera gånger och se samt höra saker som vi skulle kunnat missa i 
ögonblicket det hände. Den andra stora fördelen med video- och ljudinspelning är att det finns 
en väldigt stor detaljrikedom. Det går att kolla på en del av filmen flera gånger och fokusera 
på olika detaljer varje gång och hitta nya saker som lätt skulle kunnat missas. Genom att kolla 
och lyssna på video- och ljudinspelningar av sig själv så kan vi uppnå en ny förståelse för det 
vi gör och det skapar stort intryck i vår praxis. Bjørndal förklarar att videoobservation har 
varit väldigt bra för personers självkännedom eftersom att video ger en så pass bra spegling av 
en själv utifrån ett perspektiv som endast andra kan se.  
 
Bjørndal (2005) förklarar vi i vår kultur är vana vid att tro att en video- och ljudinspelning är 
verkligheten precis som den är. Detta stämmer inte då det finns flera faktorer som kan 
påverka vad vi uppfattar. Enligt Bjørndal är dessa former av inspelningar aldrig en kopia av 
verkligheten utan mer som en representation. Detta innebär att det finns begränsningar med 
inspelningarna. Bjørndal beskriver två av begränsningarna och dessa är operatörens 
begränsningar samt teknikens begränsningar. Operatören påverkar var kameran och 
mikrofonen ställs i rummet. Detta gör att operatören kan välja vilken del av verkligheten som 
hen vill att vi ska se och höra. Information som operatören låter vara i bakgrunden kan då gå 
förlorad. Teknikens begränsningar med en videokamera är att den enligt Bjørndal endast 
stimulerar syn och hörsel. Sinnen som lukt, smak och känsel finns inte i en video- och 
ljudinspelning och skapar därför inte en helt verklig känsla av de situationer som uppstår. 
Bjørndal tar även upp inspelningskvaliteten kan variera beroende på utrustning och lokal. Ett 
exempel är bakgrundsljud som stör inspelningens huvudsyfte. Dessa problem infinner sig 
främst när det är fler personer i inspelningen. Ett annat problem som kan uppstå är att 
personen eller personerna som blir filmade beter sig annorlunda när de vet om att de blir 
filmade. Detta kan bero på hur synlig kameran är, hur känslig situationen är, vilken grad av 
tillit de filmade har till den som ska observera filmen, hur starkt samspelet uppmärksammas 
och hur vana de filmade är att bli filmade eller observerade. Enligt Bjørndal finns det studier 
där de som blir observerade snabbt glömmer av att de blir observerade och vänjer sig vid 
situationen. Speciellt när kameran står på ett stativ. Då betraktas kameran som en möbel bland 
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alla andra möbler. I denna studie är det bara jag som är observatör samt den som blir 
observerad. Detta gjorde att situationens känslighet och den observerades tillit till 
observatören inte var några problem. Denna observationsteknik är fördelaktig då jag kan 
analysera videofilmerna flera gånger med hjälp av det designteoretiska perspektivet. 

3.1.2 Loggbok 
Att skriva en loggbok är enligt Bjørndal (2005) en av de enklaste och minst tidskrävande 
sätten att skriva ner sina observationer och tankar. Syftet med en loggbok är att kunna skriva 
ner sina reflektioner för att få en djupare förståelse av det som har hänt. Eftersom det ofta 
händer mycket annat i vår vardag så ger loggboksskrivningen oss tid till att reflektera över 
vårt arbete vilket i vanliga fall skulle hamna i skymundan. Bjørndal förklarar 
loggboksskrivandet som en metod för att främja den inre dialogen. De som skriver loggbok 
kan, på grund av skrivandet, lära sig vad de redan vet, vad de känner, vad de gör och hur de 
gör det samt förstå varför de handlar som de gör. Bjørndal menar att det främst bör vara 
individen själv som skriver loggbok. Loggboken skall också betraktas som ett privat 
dokument så att den skrivande inte ska vara rädd för att andra ska få veta vad den skrivande 
känner.  
 
I denna studien har en ostrukturerad loggbokskrivning använts. Syftet med att skriva 
loggboken har varit att se hur jag har upplevt min progression samt att komplettera 
transkriptionerna från videoobservationen. Bjørndal (2005) menar att en av fördelarna med att 
skriva en ostrukturerad loggbok är att författaren är öppen för att upptäcka saker som 
författaren är omedveten om. Detta funkade bra för denna studie då teckenvärldar, resurser 
och didaktiska metoder var oklara, speciellt i den icke-planerade övningsstrukturen. En av 
nackdelarna är att det kan vara krävande för observatören att läsa och analysera texten. Om 
loggboken har skrivits under en lång tid så kan det bli svårt att hitta mönster. Det kan bli 
därför svårt att se mönster i en ostrukturerad loggbok som hade varit tydligare i en loggbok 
med en speciell struktur.  
 

3.2 Design av studien 
I detta kapitel beskrivs valet av det musikaliskt gestaltande projektet. Förklarningar för vilket 
material som dokumenterats, hur det har genomförts, hur det har bearbetats och vilka etiska 
överväganden som tagits samt diskussion om studiens reliabilitet.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Jag har valt att studera vad skillnaden mellan två olika sätt att strukturera upp övningspass kan 
göra för hur snabbt och hur väl jag lärt mig ny repertoar. De två strukturer jag valde att 
studera var: 
 

• En	målmedveten	och	spontan	övning	
• En	målmedveten	och	planerad	övning.	

 
I den planerade övningen använde jag mig av vissa didaktiska taktiker för att se hur de 
fungerar på enskild övning. Jag valde detta projekt för att se hur jag borde strukturera upp min 
fortsatta övning. Jag vill också se hur stor skillnad det blir mellan de två sätten att strukturera 
upp övningen. I projektet använde jag mig av två låtar ur The Real Book: Volume 1, High 
voice. Låtarna jag använde mig av var Songbird av Loonis McGlohon och Stardust av Hoagy 
Carmichael och Mitchell Parish. Jag valde dessa låtar eftersom att de liknar varandra när det 
kommer till rytmik, omfång, tempo och genre. Båda låtarna är ballader som är medelsvåra i 
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min mening. Båda låtarna fick tio dagar var att instuderas och varje övningspass var en 
timma. Detta innebär att jag gav mig själv 10 timmar till att instudera låtarna till en nivå där 
jag kunde låten utantill. Övriga mål var att kunna improvisera över låten, ha förmåga att 
känna mig fri vid variation till melodin/temat, använda en sångteknik/röstklang på ett 
medvetet vis och att ha en tydlig interpretation till texten. Övningspassen ägde rum mellan 
den 2 oktober 2017 och den 27 oktober 2017. Jag försökte lägga passen under samma tid varje 
dag så att det skulle bli en rättvis studie. Varje pass skulle vara mellan 10:00 till 11:00 men 
några av passen avvek tyvärr och hamnade senare under dagen. Anledningen till varför 
övningspassen var på förmiddagen är på grund av att Jørgensen och Hallam (2009) förklarar 
att effektiviteten av övning på förmiddagen är bättre. Övningspassen var i övningsrum på 
Ingesunds Musikhögskola. I de övningspass med en planerad struktur använde jag mig av Lifs 
teori om att dela upp det jag skulle göra i block. Sedan använde jag mig även av Schencks 
teori om att dela upp dessa block i mindre delar som återkommer senare i övningspasset. Ett 
exempel på hur de såg ut är som följande: 
 

Planering	Dag	1	
10	min	uppvärmning	
5	min	jobba	med	rytmer	i	låten	
10	min	jobba	med	melodi	
5	min	jobba	med	text	
10	min	studera	harmonik	
5	min	jobba	med	rytmer	
5	min	jobba	med	melodi	
5	min	jobba	med	text	
5	min	jobba	med	harmonik	

 
En annan metod som användes under planeringen var Jørgensens (2004) förslag att planera in 
icke-spelande övning i övningspasset för att förminska risken för överansträngning. Detta går 
att se i planeringen ovan där jobb med text gjorde att jag inte sjöng låten utan istället jobbade 
med interpretation. Varje övningspass startade med uppvärmning. Detta är en praxis som jag 
har sen tidigare men detta styrks även av Lif (1998) samt av Jørgensen och Hallam (2009).  
 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Jag har valt att studera loggbokens alla dagar där jag letade efter de olika resurser och 
teckensystem som användes samt vilka didaktiska metoder som användes. Jag kollade på och 
transkriberade video- och ljudinspelningarna av dag 1, dag 6 och konsertversionerna av båda 
låtarna som instuderades. Där studerades vilka teckenvärldar och resurser som användes samt 
vilka didaktiska metoder som användes vid instuderingen. Konsertversionerna studerades och 
bedömdes för att se hur instuderingens resultat påverkade den slutgiltiga representationen. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
I denna studien har jag skrivit loggbok direkt efter varje övningspass för att få färska tankar 
om vad jag gjorde under övningspasset och hur jag reflekterade över min inlärning av låten. 
Loggboken skrevs ofta i övningsrummet direkt efter övningspassen så att inga 
störningsmoment skulle hindra min förmåga att komma ihåg eller min känsla av hur mycket 
som hade fastnat i instuderingsprocessen. Loggboken skrevs på en iPad för att senare 
överföras till ett dokument på datorn.  
 
Videoobservationerna ägde rum på två av övningspassen varje vecka. En var i början av 
veckan och en var i slutet av veckan för att se progressionen av instuderingen. I slutet av de 
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två perioderna spelades det in en konsertversion som ska analyseras för att se vilken av låtarna 
som fick bäst resultat. Kameran och mikrofonen satt ihop och ställdes på ett fönster eller ett 
notställ beroende på vilket övningsrum övningspasset ägde rum. Detta skapade en 
översiktsbild av övningsrummet och är därför oberoende om jag valde att sitta eller stå.  
 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningen av materialet startade med att transkribera loggbokens innehåll. Eftersom 
arbetet har en designteoretisk bakgrund så skrevs de resurser och teckenvärldar som använts 
enligt loggboken ner i ett dokument på Google DOCs. Sedan letades de didaktiska metoderna 
som använts upp för att dokumenteras ner i samma dokument. När detta var klart började jag 
transkribera det som hände i video- och ljudinspelningarna. Där letade jag efter de 
teckensystem och resurser som användes. Samtidigt letade jag efter didaktiska metoder som 
användes. Jag tog sedan reda på vilken dag jag kunde låten utantill, vilken dag jag kunde 
improvisera över låten, vilken dag jag hade en tydlig interpretation av texten och vilken dag 
jag kunde improvisera över melodin på ett fritt sätt under de två strukturerna. Sist kollade jag 
på video- och ljudinspelningarna och bedömde dem efter tre kriterier. Dessa tre kriterier var: 
 

• ”Hur	tydlig	är	min	interpretation	på	en	skala	från	1–10?”	
• ”Hur	bra	är	min	improvisation	på	en	skala	1–10?”	
• ”Hur	bra	är	det	improviserade	temat	på	en	skala	1–10?”.		

 
När jag samlat all denna information analyserades resultaten från de två strukturerna och 
jämfördes mot varandra.   
	

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Eftersom det inte var några andra deltagare i denna studie så finns det inte så mycket att 
skriva om etiska överväganden. Jag som deltagare i studien visste vad studiens syfte var och 
behövde aldrig känna mig osäker.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver begreppet reliabilitet som: 
 

Konsistensen	och	tillförlitligheten	i	en	forskningsrapport;	intra-subjektiv	och	
intersubjektiv	reliabilitet	syftar	på	om	ett	resultat	kan	upprepas	vid	andra	
tidpunkter	respektive	av	andra	forskare	med	samma	metod.	(Kvale	&	
Brinkmann,	2014,	s.	402)	

 
Jag tror att resultatet kommer skilja sig en aning då olika personer lär sig nya kunskaper olika 
snabbt. Jag tror däremot att resultaten kommer likna varandra. Enligt Johansson och Svedner 
(2010) så är reliabiliteten hur noggrann mätningen har varit under studien. För att kunna 
diskutera reliabiliteten bör den studerande göra noteringar om hur observationerna 
genomförts. Detta har gjorts tidigare i detta kapitel. Kvale (1997) menar att det kan vara 
önskvärt att öka resultatens reliabilitet genom att motverka godtycklig subjektivitet. En för 
stor tyngd på reliabilitet kan enligt Kvale motverka kreativitet och föränderlighet. 
Observationen och analysen har gjorts av mig på handlingar utförda av mig. Detta kan skapa 
problem då jag kan bli för kritisk eller för okritisk mot materialet. Däremot var det viktigaste 
för mig att studera hur de olika strukturerna skiljer sig från varandra. Resultatet mellan 
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konsertversionerna var också intressant. Eftersom jag var medveten om detta så var jag 
väldigt noga med att vara objektiv vid bearbetning och analys av materialet.  
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4 Resultat  
I detta kapitel kommer en analys av loggbok och videoinspelningar. Användandet av resurser 
och teckenvärldar kommer att tas upp och jämföras mellan de olika strukturerna. De olika 
didaktiska metoderna som används i de olika strukturerna kommer att analyseras och jämföras 
med varandra. Resultatet av instuderingen och konsertversionen av låtarna i de olika 
strukturerna presenteras och jämförs. 

4.1 Design för lärande i de olika strukturerna av övning 
I detta kapitel framförs de teckenvärldar och resurser som användes under de två strukturerna 
av övning. Likheter och skillnader i design av de olika strukturerna av övning tas också upp.  
 

4.1.1 Teckenvärldar och resurser använda i icke-planerad övning 
I början av varje övningspass var det en uppvärmning av kropp och röst. I denna del av 
övningspasset användes kroppsrörelser och olika kontrollerade läten gjorda med rösten. Ofta 
användes också en spegel för att se så att rörelserna blev gjorda korrekt. Det gjordes också 
gester med händerna som förstärkte de läten som gjordes under uppsjungningen. Tiden som 
lades på uppvärmningen varierade och kunde vara mellan tre till tio minuter.  
 
När uppvärmningen var klar satte jag mig vid pianot. Pianot användes för att skapa harmonik 
och som en hjälp att hitta toner. Pianot hade även ett inbyggt notställ där nothäftet och mobil 
kunde stå. Nothäftet hade notbladet i sig och notbladet användes för att instudera låten. 
Notbladet hade noter och text till melodin samt text som beskrev vilka ackord som ska spelas 
och när de ska spelas i förhållande till melodin. En iPhone med appen iReal användes för att 
skapa ett komp som jag kunde sjunga till för att kunna fokusera på sången. Ett notställ 
användes för att lägga nothäftet och mobilen på medan jag stod upp och sjöng. Jag använde 
rösten och musklerna i kroppen som används för att producera sång. De olika 
representationerna av sången var det som var intressant att för att se hur lärandet fungerade.  
 

4.1.2 Teckenvärldar och resurser använda i planerad övning 
Alla övningspass startades med en uppvärmning. I uppvärmningen gjordes rörelser och 
kontrollerade läten med rösten. En spegel användes för att se att rörelserna gjordes korrekt. 
Även gester gjordes för att förstärka de läten som gjordes men också för att förkroppsliga 
tonhöjd. Under den planerade övningen användes också en timer på en iPhone för att tiderna i 
schemat skulle hållas. Schemat var nedskrivet i ett dokument på en iPad.  
 
Under resten av övningspasset så användes pianot för att kompa, hitta toner som var svåra att 
hitta samt att ge starttoner. iPhone och appen iReal användes för att göra en kompbakgrund 
som underlättade fokus på sången. Ett nothäfte med ett notblad med noter för låten som 
instuderades användes även. Nothäftet ställdes på ett inbyggt notställ på pianot eller på ett 
notställ. En penna användes för att anteckna frasering och dynamik på notbladet. Rösten 
användes för att skapa representationer, i form av sång, av transformeringen av noterna på 
notbladet.  
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4.1.3 Skillnader och likheter i teckenvärldar och resurser mellan 
strukturerna 
I dessa strukturer finns det mest likheter när det kommer till teckenvärldar och resurser. 
Kroppen och rösten användes nästan hela tiden under båda strukturerna. Kroppen användes 
speciellt vid uppvärmning medan rösten användes vid sång vid både uppsjungning och resten 
av övningspassen. Det kan diskuteras att kroppen användes över resten av passet också då 
kroppen är aktiv vid sång men det var inte några speciella rörelser som gjordes till skillnad 
från uppvärmningen. Däremot gjordes gester med händerna vid uppvärmningen och ibland 
vid stående sång. Pianot var också väldigt centralt i övningen. Pianot användes som 
scaffolding vid instudering av melodin men också som en harmonisk bakgrund i form av 
komp. Komp på pianot ersattes vid ett senare skede med appen iReal som skapar komp. 
Nothäftet Real Book med notbladen av låtarna användes nästan genom hela processen av 
instuderingen vid båda strukturerna. Noterna och texten i notbladet transformerades också i 
båda strukturerna. Vid stående sång användes ett notställ så att fokus bättre kunde hållas på 
sjungandet.  
 
Den största skillnaden mellan strukturerna var hur tiden disponerades. Innan den planerade 
övningen formulerades ett schema med hjälp av didaktiska kunskaper. Detta schema var 
nedskrivet på en iPad. En timer startades på en iPhone för att lättare hålla tiderna på schemat. 
Under den planerade övningen delades övningarna upp i perioder mellan 5 och 10 minuter. I 
den icke-planerade övningen övade jag på det som kändes relevant i stunden och kunde jobba 
med olika saker i långa eller korta perioder. En annan skillnad var att jag använde en penna 
för att anteckna i noten under den planerade övningen. Detta förekom inte i den icke-
planerade övningen. 
 

4.2 Didaktiska metoder 
I detta kapitel framförs de olika didaktiska metoder som användes under de två strukturerna. 
En jämförelse av de två strukturerna kommer också tas upp. 
 

4.2.1 Didaktiska metoder i den icke-planerade övningen 
Vid starten av varje övningspass värmde jag upp kroppen och rösten för att inte överanstränga 
rösten och för att ha en sund sångteknik. Uppsjungningen varierade i tid beroende på hur lång 
tid jag upplevde att jag behövde i stunden. Instuderingen av låten delades upp i mindre delar. 
Låten instuderades genom att lära in de olika delarna av låten separat för att sedan sätta ihop 
delarna. 
 

Jag	började	med	att	spela	och	sjunga	igenom	A-delen	med	hjälp	av	pianot.	Jag	
gjorde	detta	ett	par	gånger	och	försökte	samtidigt	spela	ackorden	på	pianot.	
Sedan	gick	jag	vidare	i	låten	och	sjöng	samt	spelade	resten	av	låten.	
(Bergendahl,	2017,	s.1)	

 
Jag använde mig av repetition av temat (melodi och text), ackord och improvisation. 
Problematiska ställen i låten repeterades ofta några extra gånger. När det blev fel slutade jag 
sjunga och fokuserade på att sjunga rätt vi nästa repetition. Pianot användes som scaffolding 
tills sången blev rätt. 
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Jag	spelade	och	sjöng	igenom	låten	några	gånger	långsamt	och	stannade	till	
samt	hjälpte	till	med	pianot	där	jag	upplevde	att	det	var	lite	svårare.	
(Bergendahl,	2017,	s.1)	

 
Underdelningen varierades för att få en känsla av hur rytmerna kan sjungas samt för att skapa 
en friare rytmisering vid övning av temat. Olika tempon testades för att se vilket tempo som 
kändes bäst i förhållande till texten och musiken. Jag sjöng fyrklanger över ackorden på låten 
samt sjöng ackordens bastoner, terser, kvinter och sjuor för att bättre känna av dem vid 
improvisation. Jag ackompanjerade mig själv medan jag sjöng för att få ett harmoniskt 
sammanhang till melodin. I början av instuderingen så hade jag ett lågt tempo för att vara 
säker på att jag sjöng rätt toner och rytmisering. Jag skapade en version av låten på appen 
iReal så att mer fokus kunde läggas på sången. Olika sångklanger testades för att se vilken 
klang som passade bäst till låten. Jag lyssnade på ett par versioner av låten på Spotify för att 
få höra hur andra personer har tolkat låten.  
 

4.2.2 Didaktiska metoder i den planerade övningen 
Vid starten av varje övningspass var det en uppsjungning som generellt varade i 10 minuter. 
Ett undantag var dag 9 då jag enligt min loggbok redan hade övat sång tidigare under dagen. 
Under uppsjungningen genomfördes övningar som relaterade till materialet i resten av 
övningspasset. Till en början var det dock svårt att veta exakt vad som behövde övas på. 
Därför blev de uppsjungningarna mer generella. 
 

Jag	funderade	på	vilka	övningar	jag	ska	använda	mig	av	i	uppvärmningen	som	
har	med	instudering	att	göra.	Jag	kom	inte	på	något	speciellt	så	jag	gjorde	en	
ganska	vanlig	uppvärmning	där	jag	värmde	upp	kroppen	och	rösten.	Jag	la	till	
minnemannemonne	i	uppvärmningen	då	jag	skulle	jobba	med	texten.	
(Bergendahl,	2017,	s.5)	

 
Uppvärmningen	gick	bra.	Jag	gjorde	mer	övningar	som	har	med	fyrklanger	och	
treklanger	att	göra	då	det	var	detta	som	var	syftet	i	dagens	övningspass.	
(Bergendahl,	2017,	s.7)	

 
Instuderingen delades upp i mindre delar som sedan sattes ihop. Istället för att försöka sjunga 
allt direkt så fokuserade jag på att lära mig rytmiken, melodin och texten på temat enskilt 
innan jag satte ihop dem.  
 

Planering	Dag	1	
10	min	uppvärmning	
5	min	jobba	med	rytmer	i	låten	
10	min	jobba	med	melodi	
5	min	jobba	med	text	
10	min	studera	harmonik	
5	min	jobba	med	rytmer	
5	min	jobba	med	melodi	
5	min	jobba	med	text	
5	min	jobba	med	harmonik		
(Bergendahl,	2017,	s.5)	

 
Dessa delar schemalagdes på en iPad som jag sedan följde med hjälp av en timer på en 
iPhone. Vid instuderingen av melodin och harmoniken så använde jag mig av ett piano som 
scaffolding. Vid instuderingen av harmoniken så fokuserade jag på att lära mig att sjunga 
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grundtonerna, terserna, kvinterna och sjuorna i varje ackord samt att sjunga fyrklangerna upp 
och ner. Jag sjöng även stegvisa linjer genom harmoniken som jag senare skulle kunna 
använda mig av i improvisationen. När jag upplevde att jag kunde det jag hade instuderat 
ganska väl så utmanade jag mig genom att utveckla svårighetsgraden av övningen. Detta 
gjorde att jag blev mer fokuserad. Ett exempel på detta är att testa att sjunga med annorlunda 
underdelning när jag övade rytmisering. Jag repeterade det jag hade gjort under tidigare 
övningspass för att befästa de kunskaper jag lärt mig. Jag varierade mellan spelande övning 
och icke-spelande övning för att inte slita ut mitt instrument. När jag inte sjöng så fokuserade 
jag på hur texten kunde fraseras, vilken dynamik jag ville ha på olika fraser och hur texten 
kunde tolkas. Jag använde mig av en penna och antecknade i noten för att öka chansen till att 
komma ihåg förändringar till nästa övningspass. Olika sångtekniker testades för att ta reda på 
vilken som skulle funka bäst till låtens känsla. En version av låten konstruerades på appen 
iReal som gör kompbakgrunder för att ta bort nödvändigheten att fokusera på mitt 
pianospelande. Detta gjorde att större fokus kunde läggas på sången.  
 

4.2.3 Skillnader och likheter i didaktiska metoder i de olika 
strukturerna 
Skillnaderna i didaktiska metoder mellan de olika strukturerna märks redan i starten utav 
övningspassen då uppsjungningarna håller en tid på 10 minuter i den planerade övningen 
medan uppsjungningstiden i den icke-planerade övningen varierar. Innehållet på 
uppsjungningen varierar också mellan de två strukturerna då uppsjungningsövningarna är 
relaterade till övningarna som gjordes under de planerade övningspassen medan 
uppsjungningsövningarna i det icke-planerade övningspassen var mer spontana. Den tidiga 
instuderingen av melodin varierade också mellan de två strukturerna. I den planerade 
övningen delades temats rytmisering, melodi och text upp och lärdes in separat för att sedan 
kombineras. I den icke-planerade övningen delades inlärningen av temat in i mindre delar 
men melodi, text och rytmisering instuderades samtidigt. Indelningen skedde genom att dela 
upp låtens olika delar och lära sig en del i taget. Vid den icke-planerade övningen testades 
olika tempon för att se vilket som passade bäst. Det förekom ej i den planerade övningen. Det 
lyssnades även på ett par versioner av låten på appen Spotify för att höra hur andra personer 
hade tolkat låten i den icke-planerade övningen. Vid den planerade övningen sjöngs stegvisa 
linjer mellan ackorden för att sedan kunna bruka dessa linjer i improvisation. Det var också 
variation mellan spelande och icke-spelande övning i den planerade övningen. I den icke-
planerade övningen var det konstant repetition med sången på olika sätt. Det antecknades i 
noten under den icke-spelande övningen i de planerade övningspassen. Det gjordes inte i den 
icke-planerade övningen.  
 
Det fanns även likheter mellan de två strukturerna. Varje övningspass startade med en 
uppsjungning där kropp och röst värmdes upp. En repetition av tidigare kunskaper gjordes 
och ställen i låtarna som var extra svåra för mig repeterades tills de blev rätt. Pianot användes 
för att skapa harmonik och som scaffolding vid instuderingen av sången. Olika 
underdelningar av rytmerna testades för att få en känsla för hur låten skulle sjungas. Olika 
sångklanger testades för att upptäcka hur de lät tillsammans med låten och för att ge låten 
olika känslor. Det sjöngs grundton, ters, kvint, och septim på varje ackord i låten. Även 
fyrklanger sjöngs på ackorden i låten för att få en känsla av låtens harmonik samt för att 
förenkla vid harmoniktänk under improvisation. Svårigheten med det som studerades under 
övningspassen ökade desto längre in jag var i instuderingsprocessen. Appen iReal användes 
för att skapa en kompbakgrund till låten så att större fokus kunde läggas på sången. 
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4.3 Resultat av de två strukturerna 
I detta kapitel tas resultaten av de två strukturerna upp och jämförs med varandra. För att ta 
reda på hur de två strukturerna fungerade så ställdes frågor. De frågor som ställdes var: 
 

• Vilken	dag	kunde	jag	låten	utantill	i	vald	struktur?		
• Vilken	dag	kunde	jag	improvisera	över	låten	i	vald	struktur?		
• Vilken	dag	hade	jag	en	tydlig	interpretation	av	texten	i	vald	struktur?		
• Vilken	dag	kunde	jag	improvisera	över	melodin	på	ett	fritt	sätt	i	vald	struktur?		
• Kan	jag	låten	utantill	i	vald	struktur?		

 
Det ställdes även frågor på hur väl målen hade uppnåtts i konsertversionen på en skala mellan 
1 till 10. Dessa frågor var: 
 

• Hur	tydlig	är	min	interpretation	på	en	skala	från	1	till	10?		
• Hur	bra	är	min	improvisation	på	en	skala	från	1	till	10?		
• Hur	bra	är	det	improviserade	temat	på	en	skala	från	1	till	10.		

 

4.3.1 Resultat av den icke-planerade övningen. 
Jag kunde låten utantill dag 10 av instuderingen. Jag kunde improvisera över låten dag 7 av 
instuderingen. Jag hade en tydlig interpretation av texten dag 10. Jag kunde improvisera över 
melodin på ett fritt sätt dag 10. Interpretationen av konsertversionen var en sjua på en skala 
från 1 till 10. Mina argument för denna bedömning var: 
 

Till	en	början	verkade	det	som	att	jag	behövde	fokusera	på	att	komma	ihåg	
texten	vilket	jag	tror	tog	bort	fokus	lite	på	interpretation.	Sångtekniken	
kändes	genomtänkt	och	dynamiken	var	fin.	Det	kunde	möjligtvis	vara	lite	mer	
dynamik	för	att	göra	den	mer	intressant.	Interpretationen	kändes	lite	
tydligare	i	andra	temat.	(Bergendahl,	2018,	s.	9)	

 
Improvisationen i konsertversionen av låten fick en sjua på en skala från 1 till 10. 
Argumenten för den bedömningen var: 

	
Det	var	några	ställen	där	det	var	tydligt	att	jag	tappade	harmoniken	men	det	
var	i	stort	sätt	en	bra	improvisation.	Harmoniken	satt	för	det	mesta	och	det	
verkade	som	att	jag	kunde	vara	ganska	fri.	Det	var	några	fraser	som	var	riktigt	
snygga	också.	(Bergendahl,	2018,	s.	9)	

 
Improvisationen över temat på konsertversionen fick en trea på en skala från 1 till 10. 
Argumenten för den bedömningen var: 
 

Jag	sjöng	nästan	bara	temat.	De	utsvängningar	som	gjordes	kändes	inte	
särskilt	genomtänkta	och	blev	inte	särskilt	bra.	Det	som	var	bäst	var	när	jag	
sjöng	temat	i	denna	del.	(Bergendahl,	2018,	s.	9)	

 
 

4.3.2 Resultat av den planerade övningen 
Vid dag 6 av instuderingen kunde jag låten utantill. Jag kunde improvisera över låten dag 8 av 
instuderingen. Dag 8 så hade jag en tydlig interpretation av texten. Jag kunde improvisera 
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över melodin på ett fritt sätt dag 8. Interpretationen i konsertversionen fick en sjua på en skala 
från 1 till 10. Argumenten för detta var: 
 

Jag	hade	känsla	men	det	kändes	som	att	sångtekniken	var	lite	fram	och	
tillbaks.	Jag	tror	jag	satsade	på	en	mjuk	känsla	men	den	blev	ganska	tajt	
ibland.	Det	kändes	också	som	att	det	var	lite	olika	känsla	beroende	på	fras.	
interpretationen	blev	mycket	bättre	på	det	improviserade	temat.	(Bergendahl	
2018,	s.	10)	

	
Improvisationen i konsertversionen fick en sjua på en skala från 1 till 10. Argumenten för 
detta var: 
 

Jag	hade	några	bra	idéer	men	det	kändes	som	att	jag	missade	lite	toner	och	att	
en	del	idéer	var	ogenomtänkta.	I	övrigt	ganska	bra.	(Bergendahl,	2018,	s.	10)	

	
Det improviserade temat i konsertversionen fick en åtta på en skala från 1 till 10. Argumenten 
för detta var: 
 

Det	kändes	som	att	jag	var	fri	i	denna	versionen.	Temat	blev	bättre	än	
improvisationen	enligt	mig.	Interpretationen	blev	också	mycket	bättre	i	denna	
delen	av	låten.	Det	fanns	dock	ett	par	ställen	som	kan	bli	bättre.	(Bergendahl,	
2018,	s.	10)	

 

4.3.3 Jämförelse av strukturernas resultat 
Den planerade övningen gjorde att de flesta målen av instuderingen gick snabbare.  
Dagen då låten var inlärd utantill under den planerade övningen var dag sex till skillnad från 
den icke-planerade övningen då låten var inlärd utantill dag tio. Dagen då det fanns en tydlig 
interpretation av texten under den planerade övningen var dag åtta och den icke-planerade 
övningen var klar dag tio. Dagen då jag kunde improvisera över melodin på ett fritt sätt under 
den planerade övningen var dag åtta och under den icke-planerade övningen så kunde jag det 
dag tio. Dagen jag kunde improvisera över låten under den planerade övningen var dag åtta 
medan dagen då jag kunde improvisera över låten under den icke-planerade övningen var dag 
sju. Detta innebär att allt förutom improvisationen över ackorden gick snabbare att lära in 
under den planerade övningen. 
 
Resultaten av konsertversionerna var väldigt lika. Den stora skillnaden var resultatet av det 
improviserade temat. Tydligheten av interpretationen och kvaliteten på improvisationen fick 
en sjua på både den planerade övningen och den icke-planerade övningen. Det improviserade 
temat fick en trea under den icke-planerade övningen och en åtta under den planerade 
övningen. 
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4.4 Sammanfattning 
De teckenvärldar och resurser som användes under båda strukturerna var kroppen där rörelser 
och gester gjordes samt rösten som användes vi sång och andra läten. Pianot användes som 
scaffolding vid instudering av melodin och som ackompanjemang. Appen iReal användes för 
att skapa ett ackompanjemang så att fokus kunde ligga på sången. Nothäfte med noterna till 
låtarna som instuderades användes och noterna i noten transformerades till nya 
representationer genom sång. Ett notställ användes för att hålla upp nothäftet vid stående 
sång. En spegel användes för att studera rörelser och interpretation. Skillnaderna mellan 
strukturerna var hur tiden disponerades. Under den planerade övningen användes ett schema 
och en timer för att hålla tiderna i schemat. En annan skillnad var att en penna användes för 
att göra anteckningar under den planerade övningen.  
 
De didaktiska metoder som användes under båda strukturerna var att båda hade en 
uppsjungning vid starten av varje övningspass. Repetition utav tidigare material. Använde 
scaffolding vid instudering av melodin och harmoniken. Svårigheten av instuderingen ökade 
kontinuerligt under instuderingsperioden. Olika underdelningar av rytmen testades och olika 
sångklanger testades. Grundton, ters, kvint, sjuor och hela fyrklanger sjöngs över låtens 
harmonik för att få en bättre känsla av harmoniken. De skillnader som fanns i de didaktiska 
metoderna mellan strukturerna var olika sätt att disponera tid på uppsjungning och innehållet i 
uppsjungningen. Instuderingen av melodin delades upp på olika sätt i de olika strukturerna. I 
den icke-planerade övningen testades olika tempon och olika versioner av låten lyssnades på. 
I den planerade övningen sjöngs det linjer genom ackorden i låten. Det var också en variation 
av spelande övning och icke-spelande övning. Under den icke-spelande övningen så skrevs 
anteckningar i noten.  
 

 Icke-planerad övning Planerad övning 
Vilken dag kunde jag låten 

utantill i vald struktur? 
Dag 10 Dag 6 

Vilken dag kunde jag 
improvisera över låten i vald 

struktur? 

Dag 7 Dag 8 

Vilken dag hade jag en tydlig 
interpretation av texten i 

vald struktur? 

Dag 10 Dag 8 

Vilken dag kunde jag 
improvisera över melodin på 

ett fritt sätt i vald struktur? 

Dag 10 Dag 8 

Hur tydlig är min 
interpretation på en skala 

från 1 till 10? 

7 7 

Hur bra är min 
improvisation på en skala 

från 1 till 10? 

7 7 

Hur bra är det 
improviserade temat på en 

skala från 1 till 10? 

3 8 
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Under den icke-planerade övningen så kunde jag låten utantill dag 10. Jag kunde improvisera 
över harmoniken dag 7. Jag hade en tydlig interpretation på texten dag 10 och jag kunder 
improvisera över melodin dag 10. Under den planerade övningen så kunde jag låten utantill 
dag 6. Jag kunde improvisera över harmoniken dag 8. Jag hade en tydlig interpretation på 
texten dag 8 och jag kunde improvisera över melodin dag 8. Konsertversionen på den icke-
planerade övningen fick en sjua på en skala från ett till tio på interpretationen, en sjua på en 
skala från ett till tio på improvisationen och en tre på en skala från ett till tio på den 
improviserade melodin. Konsertversionen på den planerade övningen fick en sjua på en skala 
från ett till tio på interpretationen, en sjua på en skala från ett till tio på improvisationen och 
en åtta på en skala ett till tio på den improviserade melodin. För att sammanfatta så gick det 
snabbare att instudera låten i den planerade övningen och konsertversionen blev lite bättre än 
den på den icke-planerade övningen. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet med hjälp av den litteratur som finns i bakgrundskapitlet 
samt andra intressanta aspekter av resultatet. Kapitlet tar även upp arbetets betydelse och 
fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten.   
	

5.1 Resultatdiskussion  
I resultatet visar det sig att den planerade övningen har den snabbaste instuderingstiden och 
skapar den bästa slutprodukten. Frågan som nu måste ställas är vad det var som gjorde den 
planerade övningen mer effektiv? I min mening var en av anledningarna det medvetna 
användandet av tidsramar. Att sätta tidsramar på arbetet med instudering tror jag skapar 
mindre tid till överflödig övning på vissa moment. Det skapar också en disciplin till att inte 
bara jobba med det som är roligt utan också det som behövs för att utvecklas trots att det inte 
är lika roligt som andra övningar. Jag anser också att en planering med didaktiska metoder gör 
att övningen blir mer produktiv och genomtänkt. Detta sammanfaller med Hatfield et al. 
(2016) som menar att proaktivitet i kombination med självmotivation har en stark influens på 
långsiktig kvalitet, uthållighet och ansträngning i utförandefasen. Det sammanfaller också 
med Lif (1998) som menar att det kan vara mer effektivt att göra en övning med intensitet och 
noggrannhet under en kort tid än att göra flera olika övningar med samma syfte under en lång 
tid. Lif menar också att en uppdelning av moment kan vara bra för förminskat slitage. Detta 
slitage kan i min mening betyda både slitage på rösten samt slitage på koncentrationen. Jag 
upplevde att det var lättare att hålla koncentrationen genom övningspasset när det kom nya 
intryck och övningar att göra. Genom att använda Schencks (2000) förslag, om att dela upp 
momenten i mindre delar för att sedan återkomma till dem senare i övningspasset, så lyckades 
jag uppehålla mitt fokus. Detta var något som gjordes i planeringen under den planerade 
övningen. Jag tror också att sättet att instudera melodin var bättre under den planerade 
övningen. Att dela upp instuderingen i rytmik, melodi och text till en början kan ha gjort att 
det gick snabbare än att försöka göra alla tre samtidigt. Övningarna var förenklade till en grad 
som gjorde det lättare att lära sig dem. Detta gjorde att det snabbare gick att sätta ihop dem.  
Det blev också en variation mellan spelande och icke-spelande övning på detta vis då 
instuderingen av texten blev mer utav en analys av textens betydelse och textens frasering. 
Det var influerat av Jørgensens (2004) förslag som innebar att planera in både spelande och 
icke-spelande övning i övningspasset. Detta kan skapa variation vilket i sin tur kan skapa 
fokus och minskar risken för överansträngning.  
 
Det var intressant, men inte så förvånande, att se hur stor likhet det var i användandet av 
teckenvärldar och resurser. Anledningen till detta tror jag beror på att förutsättningarna 
behövde vara så lika som möjligt för att studiens reliabilitet skulle vara bra. Den största 
skillnaden mellan de två strukturerna var hur tiden disponerades. Därför får det mig att anta 
att det kan ha varit tidsdispositionen som gjorde att resultaten skiftade mellan de två 
strukturerna. Det kan också ha varit en tydligare målsättning i den planerade strukturen som 
skapade ett bättre resultat. Det sammanfaller med Hatfields (2016) forskning där målsättning 
gjorde studenternas övningspass förutsägbara och gjorde dem mer fokuserade på övningarna 
de gjorde. En annan skillnad var att jag använde en penna för att anteckna i noten under den 
planerade övningen. Detta förekom inte i den icke-planerade övningen. Min teori till varför 
detta inte skedde är att det just var planerat att studera noten i den planerade övningen på ett 
annat vis än vad det var under den icke-planerade övningen. Detta kan också ses som en 
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övningsstrategi som användes på ett medvetet sätt. Detta sammanfaller med Hatfield et al. 
(2016) som beskriver att proaktiva studenter har en större variation av övningsstrategier samt 
att de som har fler övningsstrategier ofta är mer själveffektiva.  
 
Vad kan det finnas för nackdelar med att skriva ett schema? Det tar några minuter att skriva 
ett schema. För mig tog det mellan fem till tio minuter att skriva ett schema för varje 
övningspass. Det kan också kännas påtvingat att följa ett schema. Detta tar Lif (1998) upp då 
han menar att det kan kännas jobbigt att följa ett schema men att det efter ett tag kan kännas 
som ett behov. Det kan kräva kunskap i vad målet med övningen är och kunskap i metoder 
och didaktik. En annan fråga som blir intressant är hur mycket tid som sparades genom att 
planera. För att ta reda på detta måste vi först fråga hur mycket tid som sparades. Generellt 
sparades två timmar vid instudering genom planering. Jag spenderade ungefär 10 minuter på 
varje planering innan varje övningspass vilket innebär att en timme och 40 minuter 
spenderades på planering. Då sparade jag totalt 20 minuter. Om det går att sänka 
planeringstiden till fem minuter så går det att spara 50 minuter till. Om en praxis skapas för 
att göra dessa scheman så är det mycket möjligt att göra ett schema på under fem minuter.  
 
Hur kan jag använda mig av detta i min framtida övning? Jag tror att jag kan använda mig av 
den planerade strukturen och skriva en planering innan jag går in i övningsrummet. Jag kan 
använda mig av de didaktiska metoderna som gjorde den planerade strukturen så bra. Några 
exempel av de didaktiska metoder som gjorde den planerade övningen så bra är en proaktiv 
uppsjungning, instuderingsmetoden, analys och anteckning i noten samt variation av spelande 
och icke-spelande övning. Det är också viktigt att använda metoder som fanns i de båda 
strukturerna som repetition, scaffolding med piano, testa olika underdelningar, testa 
sångklanger och öva på harmoniken på flera sätt. Genom att använd sig av flera 
övningsstrategier är fördelaktigt. Detta håller Hatfield et al. (2016) med om då han menar att 
de som har fler övningsstrategier ofta är mer själveffektiva.  
 
Hur kan jag och andra lärare använda sig av planering på detta sätt för att hjälpa elever 
planera sin övningstid? Jag tror det är viktigt att hjälpa eleven under en lektion så att hen får 
en aning om vad hen kan göra i framtiden. Jag tror också det är av värde att följa upp och se 
hur eleven har planerat efter några lektioner så att eleven gör rätt och använder sig av 
hälsosam metodik i sin övning.      
 
 
 
	

5.2 Arbetets betydelse  
Denna studie har hjälp mig att förstå vad en bra planering kan göra för effektiviteten av 
instudering av ny repertoar. Jag kommer definitiv använda mig av denna kunskap för att 
förbättra effektiviteten av min egen övning. Jag kommer också erbjuda mig att hjälpa mina 
framtida elever att planera deras övning då det kan vara svårt för elever att veta vad de ska 
göra under sin egen övning. Personligen hade jag mycket svårt att veta hur jag skulle öva när 
jag var yngre. Denna studie kan hjälpa andra lärare att förstå vikten av att hjälpa sina elever 
med planering av övningstid. Det kan också få dessa lärare att börja planera sin egen övning 
eller att undersöka sin planering och effektivisera den. 
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5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
I framtiden vill jag fortsätta utforska hur olika didaktiska metoder kan användas för att 
effektivisera min egen övning. För att göra detta måste jag läsa mer forskning och 
bakgrundslitteratur kring sångmetodik och musikdidaktik. Jag måste även studera hur de olika 
metoderna funkar för mig i min övning över en längre tid. Jag vill också utforska vad olika 
slags sätt att planera övning kan göra för effektiviteten av övningen. Det kan vara intressant 
att intervjua olika musikstudenter och praktiserande musiker om deras tankar om planering 
vid övning. Då kan jag jämföra deras strukturer och testa dessa på frivilliga musikstudenter 
för att se hur det påverkar deras övning. Det kan även vara intressant att studera vilka 
teckenvärldar och resurser olika musikstudenter och musiker använder samt hur de påverkar 
deras inlärning. Ett exempel på hur detta skulle kunna göras är att se hur en student får ett 
övningsrum med ett piano medan den andra studenten får ett övningsrum med en dator eller 
iPhone/iPad och högtalare. Det kan vara intressant att se vem som lär sig snabbast och hur de 
använder sig av de olika resurserna.  
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Bilaga 1 
 
Planering Dag 1 
10 min uppvärmning 
5 min jobba med rytmer i låten 
10 min jobba med melodi 
5 min jobba med text 
10 min studera harmonik 
5 min jobba med rytmer 
5 min jobba med melodi 
5 min jobba med text 
5 min jobba med harmonik 
 
Planering Dag 2 
10 min uppvärmning 
5 min jobba med rytmer  
10 min jobba med melodi 
5 min jobb med text 
10 min jobba med harmonik 
10 min jobba med melodi och text 
10 min försök att spela och sjunga låten i lågt tempo 
 
Planering dag 3 
10 min uppvärmning 
5 min rytmer 
10 min jobba med melodi och text 
10 min jobba med harmonik 
5 min jobba med dynamik 
5 min jobba med melodi och text 
5 min jobba med harmonik 
10 min försök att spela och sjunga låten i lågt tempo 
 
Planering dag 4 
10 min uppvärmning 
10 min melodi & text 
10 min harmonik 
10 min frihet i frasering 
10 min harmonik 
10 min sjung låten 
 
Planering dag 5 
10 min uppvärmning 
5 min sjung grundtoner 
5 min sjung terser 
5 min sjung kvinter 
10 min sjung sjuor 
5 min spela och sjung fyrklanger 
10 min improvisation 
10 min sjung låten 
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Planering dag 6 
10 min uppvärmning 
5 min grundtoner 
5 min terser 
5 min kvinter 
5 min sjuor/sexa 
10 min ta reda på olika linjer 
10 min improvisera 
10 min sjung låten 
 
Planering dag 7 
10 min uppvärmning 
5 min grundtoner  
5 min terser 
5 min kvinter 
5 min sjuor/sexor 
5 min linjer 
5 min improvisation 
10 min alternativa melodier 
10 min sjung låten 
 
Planering dag 8 
10 min uppvärmning 
10 min tonplatser, 1 3 5 7/6 
5 min linjer 
5 min improvisation 
10 min tema, frasering av text 
10 min sångtekniker 
10 min sjung låten med tema och improvisation 
 
Planering dag 9 
5 min uppvärmning 
10 min tonplatser 
5 min linjer 
5 min improvisation 
5 min tema fokus textfrasering & teknik/klang 
5 min tonplatser 
5 min linjer 
5 min alternativ melodi för tema 
5 min tema fokus ställen där finputsning behövs 
10 min sjung låt med tema & improvisation 
 
Planering dag 10 
10 min uppvärmning 
5 min tonplatser 
5 min linjer 
5 min improvisation melodier/fraser 
5 min alternativ melodi. 
5 min tema fokus fraser och problemställen 
5 min improvisation rytmiseringar 
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10 min finputsningar 
10 min konsertversion 
 
 
 


