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Sammanfattning  
Syftet med arbetet är att hjälpa lärare och elever att bättre förstå hur man lär sig spela ett nytt instru-
ment. Med hjälp av videodokumenterade tillfällen och loggboksanteckningar granskas lärandet un-
der tio veckor där målet är att bemästra saxofon så bra som möjligt. Studien grundar sig i ett design-
teoretiskt perspektiv med fokus på olika semiotiska resurser samt hur dessa påverkar lärandet. Lä-
randet sker i två kategorier där den ena är egen övning och den andra är lärarledda lektioner. Dessa 
två jämförs därefter mot varandra för att se på likheter och skillnader samt hur de påverkar inlär-
ningen. 
 
Nyckelord: Designteori, musiklärare, saxofon, videoobservation, övning, lärandeprocess. 
 
Abstract  
This study is conducted on the basis of improving students and teachers understanding of how 
to play a new instrument. And is done with the help of notes and video recorded practice ses-
sions. The instrument is saxophone and the practice period are ten weeks. Design theory is the 
theoretical perspective of choice and a focus is set on how different semiotic resources affect 
learning. The project is structured around lessons with a teacher and self-practice, with the 
hopes of comparing the different processes against each other. 
	
Keywords: Design theory, music teacher, saxophone, video observations, practice, learning 
process. 
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1 Inledning  
I detta kapitel kommer först ämnesområdet jag valt att göra en självstudie på att beskrivas, bland 
annat vad som fick mig att välja just det området samt vad som motiverade mig till att göra 
denna studie. Vidare kommer problemområdet som undersöks i denna uppsats beskrivas och 
förklaras. Problemområdet leder in i nästa underrubrik och här går texten mer ingående in i 
problemområdets struktur för att leda fram till syfte och frågeställningar. 

1.1 Inledande text  
Denna studie grundar sig i mina erfarenheter som musiker och som blivande musiklärare. Under 
självstudien har jag haft som mål att lära mig spela saxofon. Saxofonen är ett nytt instrument 
för mig och mina tidigare erfarenheter på instrumentet är väldigt liten, till skillnad från mitt 
huvudinstrument piano som jag studerar vid musikhögskolan Ingesund. 
 
I denna studie vill jag inte bara få mer erfarenheter som musiker genom att lära mig ett nytt 
instrument, jag vill också öka förståelsen för hur lärandet sker när man övar och tar lektioner. 
Genom att lära mig spela ett nytt instrument så bra som möjligt och jämföra den egna övningen 
med lärarledda lektioner vill jag också belysa mitt perspektiv på hur man kan utvecklas och 
öva, samt hur man kan tänkas förmedlar vidare dessa erfarenheter kring övning till både elever 
och lärare. Framförallt då denna studie kan tänkas bidra med erfarenheter och resultat kring hur 
jag har lärt mig spela ett nytt instrument. 
 
Men hur lär man sig spela ett nytt instrument och vilken påverkan har en lärare? Är det inte 
bara att ta den erfarenheten och kunskapen man har från sitt tidigare instrument och applicera 
på det nya instrumentet? Dessa frågor leder till problemområdet om hur man lär sig ett nytt 
instrument när man redan kan spela ett annat. Vilka genvägar kan man ta och vad täcker erfa-
renhet och tidigare kunskap upp. För att minska några av dessa frågors omfattning kommer jag 
begränsa mig med hjälp av designteori. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Problemet grundar sig i att jämföra egen övning och lärarledda lektioner för att se på hur dessa två 
liknar eller skiljer sig från varandra i förhållande till mitt lärande.   
 
Hur lär man sig spela ett nytt instrument när man redan har kunskap om musikteori och färdigheter 
inom ett annat instrument? För att besvara den frågan kommer designteoretiskt perspektiv användas 
som teoretisk utgångspunkt i den här studien. Utifrån designteoretiskt perspektiv vill jag därför 
granska mig själv för att se på hur jag agerar som både elev och lärare åt mig själv. Hur jag tar hjälp 
av olika semiotiska resurser för att på bästa sätt lära mig ett nytt instrument. Detta med hopp om att 
kunna bidra till förståelsen av lärande och inlärning ur ett musikaliskt perspektiv. Förhoppningsvis 
kommer denna studie bidra till att klargöra de processer som sker och som påverkar lärandet.   
 
Syftet med arbetet är att hjälpa lärare och elever att bättre förstå hur man lär sig spela ett nytt instru-
ment. 
 
Forskningsfrågor: 

1. Vilka semiotiska resurser används och hur används de? 
 

2. På vilket sätt påverkar användningen av de semiotiska resurserna lärandet?	
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer litteratur kring relevanta ämnesområden såsom lärande och övning tas 
upp och presenteras under områdesorientering. Tidigare forskning kommer lyfta fram forsk-
ningsartiklar och studier rörande övning och lärande. Dessutom kommer det teoretiska perspek-
tivet presenteras och förklaras. 

2.1 Områdesorientering 
I Denna sektion kommer relevant litteratur lyftas fram för att bygga på den kunskapsbas kring 
ämnet lärande som självstudien behöver för att tydligare granskas. Litteraturen kommer vara 
generellt riktat kring lärande och övning. 
 
Vad är kunskap i musik, det pratar Hanken och Johansen (2016) om i sin bok. Kunskap lyfts 
fram som något som existerar utanför eleven (som i böcker eller erfarenheter som andra män-
niskor har) och som något eleven kan ta till sig. Gester, språk och till exempel notskrift trans-
porterar inte kunskapen till eleven, men möjliggör för eleven att själv konstruera sin kunskap 
utifrån dem vilket liknar de konstruktivistiska tankarna Piaget förde kring kunskap. Vidare 
menar Hanken och Johansen att det finns två olika typer av kunskap den intuitiva och den lo-
gisk analytiska. Hanken och Johansen refererar till Swanwick som hävdade att den intuitiva 
kunskapen är den viktigaste för att utan intuitiv kunskap har man inget att bygga den logiska 
kunskapen på. Logisk analytisk kunskap förklaras som teoretiska musikkunskaper inom äm-
net musik som till exempel musikhistoria, notationskunskap och musikbegrepp. Dessa kunde 
inte existera utan ett fundament av intuitiv kunskap som byggts på intuitiv förståelse och per-
sonliga intryck. Intuitiv kunskap är alltså starkt kopplad till sinnesintryck och känslor. Att 
kunna något innebär dock inte bara att man ska ha kunskap om det, utan man måste också 
kunna utföra det, menar Hanken och Johansen. Kunnandet eller färdighetskunskapen är något 
som nås genom övning och repetition av samma moment. 
 
Schenk (2006) menar att det är viktigt med övning och repetition av moment för att bli bättre 
på något. Det gäller att öva in goda vanor tidigt och förstärka de nervbanor man vill bli bättre 
på. Förstärkningen sker automatiskt och hela tiden genom upprepning av olika moment. För 
att få kvalitet på övningen menar Schenk att självmotivation och lust är en stor och viktig fak-
tor till att orka göra många repetitioner av ett enskilt moment. Att ha tydliga mål och strate-
gier för övningen och hur den ska utföras kan också bidra. Viktigt är också att ha en kvalitativ 
övning, att inte öva in dåliga vanor eller misstag som sedan blir automatiserade eller inlärda. 
Men samtidigt menar Schenk att man inte får bli rädd för att göra fel, då detta i sin tur skulle 
kunna komma att hämma övningen. 
 
Paul Harris (2014) nämner att övning och inlärning inte ska vara linjär, utan lärandet ska ske 
samtidigt och simultant. Harris har utarbetat ett eget system där lärandet ska ske i en positiv 
icke-dömande miljö och baseras helt på simultant lärande. ”It is based on an approach that ta-
kes into account the fact that the brain is an organic, not linear, learning device.” (Paul Harris, 
2014, s, 14). Detta ska möjliggöra lärandet och motivera elever till bättre övning hemma. Sy-
stemet baseras på att eleven bygger på med egna övningar och områden att öva på utifrån en 
kärna. Kärnan kan vara en låt eller ett särskilt stycke. Paul Harris kallar systemet för den si-
multana lärandekartan och ska synliggöra för eleven vad som ska övas på samt bidra till att 
negativ stigma kring övandet i sig försvinner. 
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2.2 Tidigare forskning inom området 
Mills (2007) menar att när det kommer till övning, finns det forskning som visar på att med-
veten övning över flera år leder till professionalism inom det valda ämnet. Mills hänvisar till 
studier i övning/träning av schackspelare och skidåkare. Övning och resultat har länge varit 
synonymt med mängden övade timmar/mängden övningstimmar, men Mills menar att det är 
viktigare att lära sig öva effektivt och att många timmar inte alls är synonymt med bättre re-
sultat. ”One thousand hours of the wrong sort of practice is (at least) one thousand hours of 
wasted time” (Mills, 2007, s. 174). Till detta styrker Mills en forskningsstudie av 22 pianister 
på memorering av musik, där målet var att granska hur övningen skiljde sig mellan pianis-
terna. Resultatet visade att skillnaden mellan pianisterna var stor och att det fanns tydlig kopp-
ling mellan effektiv övning och resultat. De pianister som lyckades bäst övade medvetet eller 
omedvetet långa segment samt minimerade felspel genom att spela svåra partier i ett långsam-
mare tempo. Dessa elever hade därmed en högre effektivitet under övningspasset vilket resul-
terade i bättre inlärning. Mills refererar också till Roger Chaffin och Gabriela Imreh som läg-
ger fram tankar om att valet att spela svåra partier i ett långsammare tempo sker naturligt hos 
dessa individer och att det inte har med ett aktivt val att göra.   
 
Övning och resultat hänger på två faktorer menar Jørgensen och Hallam (2011): kvantitet och 
kvalitet. Detta baseras på forskning om övning och tre punkter kring övande där den första är 
den officiella startpunkten för övning, det vill säga när började barnet öva. Den samlade tiden 
för övning det vill säga den totala tiden av alla timmars övande, samt den samlade mängd öv-
ning över tid eller en viss tidpunkt. Tiden som läggs ner är därför av vikt och Jørgensen menar 
att det är fördelaktigt att börja spela och öva tidigt då det finns tydliga kopplingar mellan hög 
nivå av kunnande/professionalitet och den mängd övning som eleven hunnit med. Jørgensen 
menar också att det finns fysiologiska fördelar med att börja spela tidigt, då kroppen hos barn 
är mer form- och anpassningsbar till de tekniska påfrestningarna spel på instrument kan med-
föra. Studier visar också att de skillnader som syns mellan individer på hög musikalisk nivå 
mot de på lägre, är skillnad i nedlagd övningstid. Hallam (2000) har dock i två studier funnit 
att mängden övningstimmar inte korrelerade med resultatet d.v.s. framförandet blev inte bättre 
för det. Hallam beskriver effektiv övning så här “that which achieves the desired end-product, 
as short time as possible, without interfering negatively with longer – term goals” (s. 265). 
 
Jørgensen (2011) menar att kvalitativ övning definieras som målorienterad struktur med med-
veten ansträngning (det vill säga att en elev väljer att gå in för att anstränga sig). Han föreslår 
även fyra olika strategityper elever använder för att lyckas med en kvalitativ övning. Den 
första är att planera strategier och handlar om olika typer av övningsupplägg. Jørgensen me-
nar att ett strukturerat övningsupplägg gynnar inlärningen och förmågan att sätta upp rimliga 
mål för övningen och är grundläggande för effektiv inlärning. Den andra är strategi för utfö-
rande och syftar till elevers förmåga att utföra övningen på ett gynnsamt sätt. Detta kan inne-
fatta saker som förmågan att se vilka passager som kommer bli svåra att utföra eller kun-
skapen om att långsamt öka svårighetsgraden istället för att göra det för svårt eller för lätt. 
Den tredje är strategier för utvärdering av övningen och syftar till förmågan att kunna utvär-
dera felspel och misstag för att sedan kunna korrigera dessa. Den sista och fjärde är meta-stra-
tegier och syftar till elevers förmåga att vara självmedvetna om brister och svagheter men 
också ha kunskap om hur dessa kan åtgärdas. Denna strategi möjliggör för elever att utveckla 
sig själva och inte endast öva inför ett uppspel eller konsert. 
 
Hur vi lär oss påverkas av processer utanför individen, menar Welch och Ockelford (2011). 
Deras studie visar bland annat på hur grupperingar inom olika musikaliska genrer vid högre 
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utbildningar i musik, påverkas av sin omgivnings syn och åsikt kring musiken de själva utö-
var. Welch och Ockelford menar att olika grupper länkade till kön och ålder, förväntningar på 
framföranden samt den professionella och institutionella kulturen, påverkar synen på inlär-
ning. Studien visade bland annat på hur elever som spelar klassisk musik oftare valde att öva 
själva och lade stor vikt vid detta, medan elever inom andra musikgenrer än den klassiska, 
valde att spela mer för nöjes skull och gärna i grupp, där de lade mer tid på att nätverka och 
samtala med varandra. Det är viktigt att ta i beaktning hur lärandet formas kring musikgenrer 
och hur den kan komma att påverkas av olika processer. 
 
I en studie som genomförts av Graabræk Nielsen (2008) framkommer att förstaårs-studenter 
vid norska musikhögskolor tenderar att ha hantverksmål, d.v.s. mål med fokus på att behärska 
ett hantverk) när de övar. Detta menar Graabræk Nielsen kommer ifrån elevernas förhållande 
till lärarna där en mästare-lärling struktur tenderar till att vara vanligt. Eleverna får uppgifter 
av lärarna i form av specifika mål som eleverna ska kunna, eller klara av för att lära sig hant-
verket. Graabræk Nielsens menar vidare att eleverna som valt att söka och har klarat de intag-
ningsprov som krävs till en högre musikutbildning, redan har ett eget driv och en vilja att lära 
sig, en vilja som kan vara en påverkande faktor i förhållande till studiens resultat. Forskning 
som presenteras pekar på att hantverksmål främjar positiva egenskaper såsom acceptans och 
uthållighet, vilket kan leda till en bättre motståndskraft mot motgångar. Det i sin tur kan leda 
till att eleverna vågar ta mer risker och leda till positiv syn på värdet av ansträngningar menar 
Graabræk Nielsen.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer mitt val av den teoretiska utgångspunkten för den här studien beskrivas. 
Ett designteoretiskt perspektiv används för att den på ett tydligt sätt bygger upp möjligheten att 
belysa lärandet och utveckling. Lärandet som annars kan vara svår att identifiera blir här syn-
liggjord med designteorins verktyg. Därför använder jag mig av detta teoretiska perspektiv. 
 
2.3.1 Teckenskapande och design 
Tecken enligt designteorins mening är i grunden signaler som formats till olika symboliska 
tecken det vill säga bokstäver figurer eller målningar. Olika tecken kan liknas vid byggstenar i 
de olika kommunikationssystem vi människor använder oss av och sätter man dessa i s.k. teck-
ensystem, kan man ur dessa systemet tolka enskilda tecken, menar Kempe och West (2010).  
 
Kempe och West skriver vidare om att teckensystem är semiotiska resurser där de semiotiska 
resurserna ses som bärare av olika former av budskap och kan vara till exempel musik, gester 
eller föremål som på något sätt förmedlar eller kommunicerar något.  
 
Selander och Kress (2017) lyfter tydligt fram att designteorin ska ses som en påbyggnad av 
tidigare lärandeteorier d.v.s. en utveckling av tankar och idéer kring hur lärandet sker. Därför 
ser man ibland stora likheter med teorier som socikulturellt perspektiv där tankar om hur sociala 
relationer påverkar lärandet. Fokus menar dock Selander och Kress faller på hur vi som indivi-
der kommunicerar med varandra. Detta sker genom tecken och tanken om att alla människor är 
teckenskapande individer. Kempe och West (2010) menar att det är teckenskapandet som akti-
vitet mellan olika grupper och individer som leder till meningsfullt utbyte av betydelser och 
meningskapande. Lärandet ses i sin tur ”som en serie av teckenskapande handlingar, där semi-
otiska resurser transformeras för att möjliggöra representationer av förståelse och kunskap” 
(Kempe & West, 2010. s. 60), vilket innebär att lärandet sker genom att ta in och förstå olika 
tecken för att sedan omvandla dem till egen kunskap. Selander och Kress hävdar samma sak då 
de menar att olika teckenskapande aktiviteter är en form av lärande. Transformation är med 
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andra ord överföring av information från ett teckensystem till samma teckensystem (ord till ord) 
medans transduktion är överföring av information från ett teckensystem till ett annat som till 
exempel ord till musik (Selander & Kress, 2017).  
 
Design är viktigt att förstå om man vill förstå designteorin. Selander och Kress menar att design 
inte bara är något som arkitekten eller klädesföretagen ägnar sig åt, utan vi ska också se begrep-
pet som en påverkande faktor till vårt sociala samspel där designer som telefoni, radio och tv 
påverkat hur vi interagerar med varandra. Begreppet design definieras enligt Selander och Kress 
som att forma något nytt där objekt eller möjligheter till kommunikation påverkar hur vi lär oss.  
 
2.3.2 Didaktisk design 
Didaktisk design menar Selander och Kress, är något som är synonymt med att hitta och skapa 
ny mening i lärandet d.v.s. skapa förutsättningar för lärandet genom att forma sociala processer 
designa dem och hur vi hela tiden re-designar/omformar för att skapa egen mening. Didaktisk 
design innefattar också skapade arrangemang det vill säga de institutioner som är gjorda för 
lärande, såsom skolor, universitet, men också lagar eller förordningar, normer eller sanktions-
system. Alla dessa utgör tillsammans förutsättningar för designen. Selander och Kress tar i hu-
vudsak upp tre punkter när de beskriver didaktisk design. Den första är den ovan nämnda ar-
rangemangen och strukturen för lärandet.  
 
Den andra liknar den första i det att den handlar om arrangerade strukturer men handlar här om 
läraren och de designade strukturer som läraren använder för att utforma och bedriva sin under-
visning. Detta kan vara element såsom bedömningsmallar, betygskriterier eller metoder för be-
dömning av utveckling där dessa påverkar lärarens design.  
 
Den tredje kallas för design i lärandet och syftar till att försöka se till individens hela lärande-
process, dels genom att granska de val som individen gör under en process eller arbete, men 
också genom att titta på vad individen inte gör. Detta leder till att man undersöker vad som sker 
hos individen när denne tar till sig ny information eller kunskap, så kallad transformering av 
information. Den lärande/individen gör sedan en egen representation av kunskapen som blir ett 
tecken på att lärande har skett. En annan förutsättning är att komma åt och fokusera på själva 
lärandet, inte en produkt eller ett konkret mål. Mycket av detta faller tillbaka på synen att det 
inte alltid är lärandet som bedöms i skolan utan det är produkten eller målet som ger betyg 
menar Selander och Kress.    
 
2.3.3 Multimodalitet 
Något som är multimodalt innehåller flera olika teckensystem i samarbete. Oftast kan man tyda 
något på flera olika sätt och med olika semiotiska resurser. I och med det kan man se all kom-
munikation som multimodal menar Kempe och West (2010). Som exempel tar Kempe och West 
skriftspråket. En skriven mening innehåller flera olika semiotiska resurser såsom font, storlek, 
ord etc.  
 
Med multimodalitet menar Kempe och West också att det går att använda olika typer av medier 
för att förmedla meningskapande och lärande. Det multimodala lärandet ska ses i en global 
samtid där teknologin och kulturer möts, och där användandet av dessa redskap skapar varierad 
mening och lärande för elever. Selander och Kress menar att det inte är genom sig själva som 
objekt, verktyg och tecken får sin mening i världen, utan att det är genom sociala sammanhang 
där de används som deras mening skapas. Det är lätt att se på skrivandet och det skrivna språket 
som ett av de viktigaste tecknen (teckenvärldar), men Selander och Kress menar att det idag är 
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viktigt att ta in alla olika typer av kommunikation och se dess tecken som viktiga och menings-
fulla. Detta då vi idag har olika plattformar för lärandet, som alla skiljer sig ifrån varandra.  
Kunskapsformen börjar idag skilja sig från den traditionsenliga västerländska logo-centriska 
kunskapsformen och Selander och Kress lägger fram två intressanta skäl till varför. Logocentr-
ism syftar till synen på hur ord och språk visar på existensen av en yttre verklighet men i denna 
mening syftar dock Selander och Kress till den västerländska synen på hur ord och språk har 
företräde inom skolan då mer vikt läggs vid att veta något, till skillnad från att kunna utföra 
något. Bildmediet är det första skälet och är något som bidrar till nya möjligheter för mer avan-
cerade uppgifter där andra typer av vetande eller kunnande tidigare varit otillräckligt. Exem-
pelvis kan bilden underlätta under operationer eller arbeten med radiostyrda robotar där sikten 
annars är begränsad. Det andra skälet är de s.k. globala communities som växer fram bland 
unga där information delas och skapas i och med flera olika medier. Detta är särskilt intressant 
då bildskärmen innehåller många olika teckenvärldar samtidigt. Samtidigt erbjuder bildskär-
men möjligheter att snabbt sprida innehåll och media menar Selander och Kress. 
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3 Metodkapitel 
Detta kapitel tar upp vilka metoder som används hur de används och genomförs, samt granskar 
studiens tillförlitlighet och arbetet med bearbetning samt analys av all insamlad data. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt tar jag upp vilka typer av metoder för insamling av data jag har använt mig av, 
fördelar samt ev. problem med användandet av metoderna. Jag tar även upp motivering till 
användandet av dem i denna självstudie. 

3.1.1 Videoobservation 
Den främsta metoden för att samla in material till denna självobservation är videoinspelade 
övningstillfällen och lektioner. Fördelen med att använda videoobservation blir att man ge-
nom att videofilma ett övningstillfälle kan ha fokus på att genomföra själva övningspasset 
istället för att behöva lägga tid och fokus på att försöka minnas vad som sker i stunden (Bjørn-
dal (2005).  Inspelningen blir således en detaljerad bevaring av ögonblicket, menar Bjørndal, 
vilket skapar möjlighet att gå tillbaka och se vad som faktiskt skedde. På så vis kan man kolla 
på olika aspekter av skeendet och upptäcka olika saker varje gång man tittar. Vidare menar 
Bjørndal att videoinspelningstekniken idag är så pass utvecklad att man får en stor detaljrike-
dom och möjlighet att granska sig själv utifrån ett perspektiv som annars bara är möjligt för 
utomstående att se. ”Det kan bland annat bidra till en större förståelse för andras synsätt på det 
man själv gör. Den här typen av observation ger ofta tankeväckande och lärorika upplevel-
ser.” (Bjørndal, 2005, s.73).   

Heikkilä och Sahlström (2003) lägger fram vikten av kamerans placering och vad som hörs 
och syns i det filmade materialet och de argumenterar mot videofilmning som en (självklar) 
metod för dokumentation. De menar att beslut kring hur insamlandet av data inför ett projekt 
går till är viktig, och frågor som vilken typ av mikrofon, handhållen eller fast kamera, är 
aspekter som får betydelse för inspelningsmaterialets användbarhet i förhållande till arbetet. 
Vikten av noggrant beskrivet utförande av videoinspelning menar Heikkilä och Sahlström bi-
drar till en forskningslegitimitet i studien. Med andra ord att forskningens legitimitet i studien 
ökar om parametrarna för att återskapa sagd forskning är tydliga och noggranna.   

Kamerans placering och inställning är också något som Bjørndal (2005) lyfter fram som pro-
blematisk med videoinspelning. Beroende på vinkel så förändras också det som blir represen-
terat i inspelningen, och Bjørndal argumenterar för att en inspelning bara är just en represen-
tation av verkligheten och ingen faktisk kopia. Den information som blir fångad på inspel-
ningen är således ett ”färgat urval av en pedagogisk situation” (Bjørndal, 2005, s.74). Den kri-
tik Bjørndal lägger fram kring vad som faktiskt fångas på bild liknar det som Heikkilä och 
Sahlström (2003) beskriver rörande kamerans placering, där viss data lyfts fram, samtidigt 
som annan data kan hamna i bakgrunden. En skillnad som dock Bjørndal lyfter fram är kame-
rans påverkan på individen eller individerna när de filmas och på hur detta kan komma att på-
verka hur personen agerar. Detta kan i sin tur leda till data som är påverkad och resultat som 
inte är tillfredställande ur en opartisk synvinkel. Målet med att filma en vald situation har ofta 
som utgångspunkt att fånga det naturliga skeendet och personernas naturliga reaktioner i den 
valda situationen. Dock visar studier enligt Bjørndal på att individer snabbt blir vana vid ka-
merans närvaro särskilt om det inte finns någon kameraman.  

Transkribering är det sista steget i utförandet av videoobservationen och är bryggan mellan 
data och resultat. Enligt Bjørndal (2005) är transkriberingen en fördel att använda för att få 
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överblick över olika granskningsområden och fungerar som en struktur för att möjliggöra re-
flektion över en konkret situation. Dock är transkriberingen en process som tar mycket tid och 
Bjørndal föreslår bl.a. att man väljer ut det som är mest intressanta för studien att titta på. Det 
är också skillnad på om någon annan transkriberar det filmade materialet, vilket leder till att 
själva transkriberingen kan uppfattas olika beroende på vem som gör den. Bjørndal menar att 
egna värderingar och tolkningar påverkar hur man transkriberar och att olika människor har 
fokus på och uppfattar olika signaler olika. 

Videoobservation i förhållande till designteori är viktigt att ha med då videoobservationen 
möjliggör granskandet av semiotiska resurser och tydligt synliggör användandet av olika teck-
ensystem i samspel. Som metod är då videoobservation ett viktigt verktyg att använda för att 
möjliggöra en tydlig analys utifrån det teoretiska perspektivet. 

3.1.2 Loggbok 
Då en videoinspelning inte fångar känslor eller tankar hos individerna menar Bjørndal (2005) 
att det kan vara ett bra komplement att använda sig av en loggbok. I denna studie har jag därför 
valt att komplettera min videoinspelning med att föra en loggbok.  
 
Enligt Bjørndal (2005) är loggboken ett bra sätt att skapa en djupare förståelse för något som 
skett genom att över tid samla reflektioner och tankar kring utförd uppgift. Bjørndal pekar på 
forskning som visar att man genom skrivandet främjar inlärning då koordination mellan handen 
och ögat förstärker lärandet. Loggboken är också ett verktyg för att få fatt i de inre tankar och 
dialoger en individ har med sig själv. Loggboken är dock inte tydlig på att fånga vad som fak-
tiskt har hänt utan utgår alltid ifrån den egna reflektionen av vad som inträffat (Bjørndal, 2005), 
vilket är en stor anledning till att jag valt videoobservation som huvudmetod med stöd av logg-
boksanteckningar att använda i min studie.  
 
Ett loggboksskrivande kan struktureras på olika sätt. Jag har valt att använda mig av det som 
Bjørndal (2005) kallar ostrukturerad loggbok, vilket syftar till en loggboksform där tankar och 
känslor skrivs löpande utifrån olika tidpunkter. Den ostrukturerade loggboken har som fördel 
att man lättare kan upptäcka saker då man inte har någon mall eller struktur att följa. Till skill-
nad från en strukturerad loggbok där man sätter upp vissa ramar eller teman att skriva utifrån. 
Fördelen med en strukturerad loggbok är att det inte är lika svårt att läsa och analysera som en 
ostrukturerad variant, men i mitt arbete är loggboken endast ett stöd för mitt filmade material 
där jag under arbetets gång inte vill ha några begränsande teman.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras studiens struktur, uppbyggnad och genomförande, hur jag har gått 
tillväga för att bearbeta och analysera informationen samt genomförandet av bearbetningen. 
Slutligen presenteras etiska överväganden om studiens tillförlitlighet och giltighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Det projekt jag valt att utforska i denna studie är att under tio veckor öva och lära mig spela 
altsaxofon. Målet är att försöka komma så långt i min utveckling under dessa veckor som möj-
ligt, och till min hjälp har jag haft fem enskilda lektioner med en saxofonlärare. Jag siktade 
också på att öva 30 minuter fem gånger i veckan utöver de lärarledda lektionerna som var en 
gång i veckan. Tidsbegränsningen var satt efter rådet från saxofonläraren att spela tills ambisen, 
d.v.s. läppmusklerna började bli trötta. Räknar jag bort förberedelse och mindre pauser i öv-
ningspassen blev den ungefärliga speltiden 20 minuter per tillfälle. De lärarledda lektionerna 
var 45 minuter långa.  
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I och med att jag sedan tidigare redan kan spela ett instrument, vore det intressant att undersöka 
på vilket sätt den egna övningen och de lärarledda lektionerna liknar eller skiljer sig från 
varandra samt hur de påverkar min förmåga att lära mig spela ett nytt instrument. De metoder 
som jag använt mig av i den egna övningen är baserade på mitt egna lärande och erfarenhet 
kring hur jag har lärt mig spela instrumentet piano tidigare. Detta innefattar kunskap om olika 
övningar för att lära mig skalor respektive improvisation att föra över till saxofonen, erfarenhet 
kring musikaliska mönster och metoder för inlärning av arpeggion och ackordstoner samt not-
läsning. Studien har utgått från mig både som tidigare pianoelev men också ur den erfarenhet 
jag numera har som lärarstudent på en musiklärarutbildning. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Då projektet sträckt sig över tio veckor och övningspassen skett måndag till fredag valde jag 
att filma en dag från varje övningspass i veckan. Jag valde också att filma varje lektion med 
läraren vilket totalt blev fem gånger. Detta innebar en till två filminspelningar i veckan. Jag 
försökte också sprida ut tillfällena så att de inte skulle ligga två dagar efter varandra. Det har 
inte varit ett särskilt val kring vilken dag som blir inspelningsdag utan det skedde då jag hade 
extra tid till att ställa i ordning för inspelning, föra över filer från kameran till datorn, samt 
plocka undan kameran. När det kommer till loggboksskrivandet så har det gjorts i samband med 
alla videofilmnings-pass samt kortare nedtecknade reflektioner under ett fåtal andra övnings-
pass. När jag filmat övningspass och lärarledda lektioner, har de spelats in i sin helhet. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Videoinspelningarna gjordes med en Hero 5 black gopro-kamera, med stativ för att få en stadig 
bild samt kameramikrofon där placeringen gjordes med målsättningen att fånga så mycket av 
kroppen som möjligt, men samtidigt komma så nära som möjligt för att få med mer detaljer. 
Heikkilä och Sahlström (2003) pekar på fördelarna med att ha en fast kamera som sköter sig 
själv och den stabila bild som ett stativ kan ge. Några nackdelar är dock att viss information 
kan gå förlorad vid användandet av en fast vinkel som inte kan fokusera på förändringar i miljön 
(till exempel om personen i fråga går ur bild). Heikkilä och Sahlström argumenterar att det finns 
information som går förlorad när två personer pratar med varandra om kameran inte fångar 
bådas ansikten och kroppshållning. Därför har jag medvetet satt filmkameran längre bak i rum-
met för att dels motverka att lärare eller elev rör sig ur bild, dels försökt få med ett helhetsper-
spektiv i de filmsekvenser där två individer förekommer. Då alla övningspass och lektioner 
skedde ståendes var en vinkel som fångade så mycket av kroppen som möjligt den bästa. 
 
Loggboksanteckningar fördes med papper och penna efter varje filmat övningspass. Ibland 
gjorde jag också en muntlig logg genom att efter övningen tala in i kameran. Ibland förekommer 
även egna kommentarer och tankar under själva övningspassen riktade till kameran, och då 
muntligt för att inte störa fokus på övningen. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
För att strukturera upp den mängd data som filmats inför denna studie har jag valt att använda 
en observationsmetod som Johansson och Svedner (2010) kallar för critical incidents och syftar 
till att i granskningen av mina videofilmer välja ut de tillfällen där något kritiskt eller speciellt 
intressant inträffat. Detta lämpar sig särskilt bra då metoden är användbar när man ska upptäcka 
specifika saker som händer vid upprepade tillfällen. Arbetsbördan minskar och man får samti-
digt en helhetsbild av de olika filmsekvenserna menar Johansson och Svedner.  
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Jag strukturerade upp videomaterialet i två kategorier där jag kallade den ena lärarledda lekt-
ioner, och den andra egen övning. Jag staplade också i punktform upp olika kategorier som jag 
ville granska. Ett utdrag av denna lista ser ut såhär. 
 

• Lektioner	med	läraren	
o Gester	och	blickar	
o Kroppen	som	semiotisk	resurs	
o Design	

• Egen	övning	
o Egen	erfarenhet	som	semiotisk	resurs	
o Kroppen	som	semiotisk	resurs	
o Design	
 

Jag ville fånga så många som möjligt av de semiotiska resurser som användes i undervisningen 
och i den egna övningen, och samtidigt försöka ha lika punkter mellan lärarledda lektioner och 
egen övning för att lättare kunna göra jämförelser dem emellan. Jag fortsatte med att granska 
allt inspelat material samtidigt som jag läste loggboksanteckningarna för att identifiera critical 
incidents att transkribera. Uppdelningen mellan de lärarledda lektionerna och egen övning föl-
jer inte samma punkter helt. Till exempel är gester och blickar bara förekommande att granska 
hos lektionerna med läraren. Det är för att mitt intresse var att studera på vilket sätt läraren lärde 
ut, till skillnad från min egen övning som istället har mer fokus på att undersöka hur jag använde 
mig av tidigare erfarenheter. Jag identifierade och noterade också de semiotiska resurser läraren 
använde sig mest av som t.ex. språk, noter, toner/ljud. Båda kategorierna egen övning och lä-
rarledda lektioner lyfter kroppsliga resurser som intressant och viktig punkt att undersöka, bl.a. 
vill jag jämföra lärarens användning av kroppsliga resurser i undervisningssituationen med dem 
jag använder vid egen övning. Gester och blickar finns som punkt på de lärarledda lektionerna 
då det är intressant att granska hur läraren kommunicerar med de resurserna. Egen erfarenhet 
står med som punkt då jag har stor tidigare erfarenhet och det är av intresse att granska hur den 
kommer till uttryck i semiotiska resurser. Jag granskar även övergripande den design och upp-
lägg på respektive pass. 
 
För att förenkla för mig själv har jag valt att i mina transkriptioner kalla läraren för L och eleven 
för E och under transkriptionen valde jag att försöka titta på de händelser som var tydliga och 
lätta att urskilja. Mina transkriptioner startade med att jag noterade en kritisk händelse för att 
därefter notera under vilken punkt som händelsen föll under. Var det kroppsspråket jag noterade 
så transkriberade jag utifrån det. Var det ifrån en blick eller gest skrev jag istället utifrån det. 
Ibland valde jag att dokumentera flera samtidigt pågående semiotiska resurser när de särskilt 
tydligt samspelade. Då jag skrev transkriberingen ur ett narrativt skrivsätt (som en berättelse 
eller händelseförlopp) och transkriberade en semiotisk resurs i taget var det dock ibland svårt 
att pussla ihop vad som skedde exakt samtidigt när flera semiotiska resurser samspelade. För 
studien så var dock detta ingen fara då dessa tillfällen inte var många. 
 
3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och validitet. 
Det kan uppstå etiska problem menar Kvale och Brinkmann (2014). Bland annat finns det slit-
ningar mellan kunskap och etisk omsorg där forskare måste ställa sig frågan på vems bekostnad 
kunskapen nås.  
 

Forskaren	vill	å	ena	sidan	att	intervjun	ska	vara	så	djup	och	inträngande	som	
möjligt	med	risk	för	att	intervjupersonen	kränks	och	å	andra	sidan	att	den	ska	
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vara	så	respektfull	mot	intervjupersonen	som	möjligt	med	risk	för	att	få	ett	em-
piriskt	material	som	bara	skrapar	på	ytan.	(Kvale	&	Brinkmann,	2014,	s.98)	

 
Kvale och Brinkmann går genomgående igenom etiska överväganden i flera olika stadier, där 
de som är relevanta för min självstudie är utskrift där problemen handlar om att säkra konfiden-
tialitet för personen eller personerna som undersöks eller är delaktiga i studien. För mig har det 
handlat om ett dokumenterat samtycke med saxofonläraren om att vara med på videoinspel-
ningar som kommer att användas i denna studie. Lärarens namn kommer inte presenteras och 
materialet kommer bara användas till denna studie. Det andra etiska övervägandet som är rele-
vant för mig är analys, där frågan om hur mycket som kan analyseras i inspelningarna och 
loggboken innan tolkningsvärdet blir påverkbart och skapar inflytande över materialet. Det 
handlar om att vara opartisk och objektiv när jag tolkar det som läraren säger och gör i vide-
oklippen.  
 
Noggrannhet vid mätning eller så kallad reliabilitet är något som Johansson och Svedner (2010) 
lyfter fram som centralt för att ge trovärdighet åt studien. Hög reliabilitet av studien innebär att 
det blir lättare för andra att senare att reproducera och efterlikna de resultat som gjorts i studien. 
Tillförlitligheten i studien ligger i de processer och metoder jag beskriver och använder. För att 
då öka reliabiliteten på studien använder jag mig av forskningsbaserade observationsmetoder 
och en utförlig metodbeskrivning vilket enligt Johansson och Svedner är faktorer som ger ökad 
tillförlitlighet.  
 
Kvale och Brinkmann beskriver vidare: ”Valideringen vilar på forskarens hantverksskicklighet 
under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resul-
taten” (Kvale & Brinkmann, s. 298). I det här fallet stärker jag giltigheten genom att kritiskt 
granska resultaten flera gånger.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. För att besvara frågeställningarna 
kommer underrubrikerna vara med fokus på Lektioner med läraren och egen övning.  Lekt-
ioner med läraren handlar om lärarens användning av olika semiotiska resurser samt metoder 
och egen övning syftar till att granska de semiotiska resurser som används under min egen öv-
ning. Slutligen presenteras en kort sammanfattning av resultaten. 

4.1 Lektioner med läraren 
Under studiens gång har läraren visat sig vara en viktig faktor för lärandet som helhet. Innan 
jag hade min första lektion med min lärare övade jag själv, men efter första lektionen och på-
pekanden från läraren förstod jag att jag fick börja med att arbeta på grunderna för att få rätt 
teknik och inte arbeta in dåliga vanor. Läraren fortsatte under studiens gång med att förbättra 
min grundteknik och gav mig djupare förståelse till varför vissa övningar var nödvändiga eller 
bättre än andra. Som en helhet bidrog läraren med övningar och motivation till att öva. För att 
titta närmare på vilka semiotiska resurser som läraren använder sig av har jag valt att sätta un-
derrubrikerna lärarens design och teckensystem, gester och blickar, samt kroppsliga resurser 
där jag skiljer på gester från kroppsliga resurser som har mer fokus på överkropp och ben.  

4.1.1 Gester och blickar 
Att använda gester och blickar var något som läraren frekvent använde som semiotisk resurs. 
Ofta gestikulerade läraren för att förtydliga ett moment.  
 
Utdrag ur transkriberingen av en lärarledd lektion. 

Lektion	1:	00:00:50	–	00:00:59	L	så	har	 jag	tänderna	på	ovansidan	(tar	med	
högra	handens	fingrar	på	toppen	av	munstycket	på	saxofonen)	och	underläp-
pen	över	tänderna	på	undersidan	(tar	höger	hand	och	lägger	den	på	underläp-
pen	samtidigt	som	hen	förklarar).	Blicken	är	sökande	efter	ögonkontakt	och	be-
kräftelse	hos	mig.	

 
Man ser här hur läraren arbetar med att förtydliga och förstärka orden med gester, samtidigt 
som blicken söker bekräftelse på att informationen har blivit förstådd. Detta fungerar när jag 
sedan får pröva själv. Då har gesten gett en tydligare bild av vad som ska genomföras. Detta 
förstärks ytterligare av att jag ställs framför en spegel för att närmare kunna granska mina 
muskler kring och runt munnen. Här används spegeln som en semiotisk resurs för min egen 
självreglering och hjälper således läraren med att underlätta för mig själv att korrigera eventu-
ella fel då jag genom att se min egen spegelbild lätt kan göra korrigeringar. 
 
Läraren har ett särskilt sätt att använda gester på som kan liknas vid hur en körledare slår av 
eller visar på att hålla ut en ton. Detta är synligt i de uppvärmningsövningar som jag gör till-
sammans med läraren. Vid en specifik övning som upprepas vid varje uppvärmning där jag 
spelar långa toner med fokus på att ha ett jämnt luftflöde och tonbildning. Använder läraren 
gesten för att förevisa hur lång tonen ska vara genom att svepa med handen i luften. Läraren 
kan också visa på hur min ton ibland svajar genom att göra vågliknande rörelse i luften. 
Många gester är också syftade till start eller avslag och tillsammans med en huvudrörelse likt 
en nick och bekräftelse med blicken visar läraren på när jag ska byta ton. Tillsammans med att 
förevisa skapar läraren en tydlig utgångspunkt och målbild för mig att sikta på. Att förevisa 
tempo med gesten är också något som under lektionerna används som semiotisk resurs, detta 
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sker genom en knäppning av fingrarna eller stamp med foten på pulsslagen två och fyra. Sär-
skilt inom jazzen är två och fyra synonymt med svänget och läraren förstärker detta genom att 
använda gesten som puls i vissa moment av lektionen.  
	
4.1.2 Kroppen som semiotisk resurs 
Likt gester och blickar använder läraren kroppsliga resurser det vill säga kroppen som helhet, 
jag har inte fokus på gester i detta avsnitt. Kroppsliga resurser kan fungera som en förstärkare 
till talet för att förtydliga eller förklara delar av innebörden.  
 
Utdrag ur transkriberingen av en lärarledd lektion.  

	
Lektion	3:	00.06.45	L	du	måste	tänka	att	luften	är	som	en	gaspedal	(tar	högerfot	
och	stampar	på	en	imaginär	gaspedal,	är	vänd	mot	E).	E	aa	jag	förstår	(står	lite	
bortvänd	från	L).		L	så	se	om	du	kan	pröva	med	luften	på.	E	(lutar	sig	lite	framåt	
och	tar	ett	djupt	andetag)	tut,	tut,	tut.	L	bra,	yes	(pekar	med	handen	och	pek-
fingret	på	E)	

	
Det är tydligt att jag tog till mig vad läraren i detta fall sade och beskrev med sin metafor för 
bra luftflöde. Användandet av kroppsliga resurser förefaller komma naturligt och i stunden för 
att förstärka metaforen. Jag designade därmed mitt eget lärande genom att välja att pröva 
spela som läraren sagt. Användandet av läraren som semiotisk resurs gynnade min inlärning 
och överföringen av information från lärarens kroppsspråk och ord till ljud på saxofonen. 
Detta visade på en transduktion av informationen från ett teckensystem till ett annat. 
 
Lärarens position i rummet är ofta vänd mot mig och kroppsspråket läraren har är förhållande-
vis lugnt. Några steg förekommer och byte av tyngdpunkt mellan fötterna sker regelbundet 
ibland går läraren lätt till pulsslagen. Positionen på läraren är viktig då läraren ofta förevisar 
vissa övningar och det hjälper mig att lättare att se vad läraren gör. Till skillnad från läraren 
står jag ofta lite bortvänd och går mer i rummet under lektionerna. Ibland är det tydligt att jag 
använder mig av gången som ett sätt att hålla pulsen, dock inte alltid.   
 
4.1.3 Lärarens design 
Läraren använde sig av flera semiotiska resurser för att förtydliga och förmedla lärandet. 
Dessa semiotiska resurser var del i lärarens design av lektionen och användes som hjälpmedel 
under lektionen. De semiotiska resurserna bestod av olika saker bland annat kroppsliga, gester 
eller kroppsrörelser medan andra var kommunikationen via objekt såsom lärarens fingrar på 
saxofonen eller spegelbilden i en spegel. Spegeln användes för att jag skulle kunna granska 
hur jag utförde vissa grepp och positioner i jämförelse med läraren. Att stå framför spegeln 
bidrog därför kring utvecklingen av grepp, kroppens hållning och muskelavslappningen kring 
mun och skuldror. Spegeln användes av läraren ofta i början av lektionen med fokus på teknik 
och rätt avslappning. Några andra exempel på semiotiska resurser är högtalarsystemet och 
mobilen samt appen I real pro där dessa samverka för att förmedla bakgrunds komp. I real pro 
innehåller hundratals kompbakgrunder där man kan bestämma tonart och tempo samt hur 
många gånger en bakgrund ska spelas. (Jag kommer hädanefter kalla mobilapplikationen I 
real pro för komp-appen.) Högtalarna användes i kombination med komp-appen och mobilte-
lefonen för att möjliggöra lyssnandet av bakgrunder. Denna kombination av objekt skapade en 
semiotisk resurs i form av musik och utnyttjades läraren framförallt när vi övade improvisat-
ion. 
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Andra semiotiska resurser som läraren använde är del av olika teckensystem, några som lära-
ren frekvent använde sig av är tal, ackord, gester, ljud/gehör. Läraren använde sig inte av no-
ter utan hade istället fokus på ljud/gehör det vill säga att läraren förevisade vad som skulle 
spelas eller hur något skulle låta. Dessa teckensystem (ljud och musik) använde läraren 
mycket under undervisningen och läraren valde att inte använda andra teckensystem såsom 
till exempel noter, utan förespråkade att jag skulle lära mig lyssna på det jag ville spela först.  
 
Improvisation var ytterligare en metod som användes för att stärka inlärningen. Främst låg fo-
kus på användandet av skalor, ackord och ackordstoner vilket också resulterade i många öv-
ningar med fokus på dem. Improvisation handlar om skapandet i stunden, men för att komma 
till själva skapandet måste man ha kontroll på tekniker för att sedan skapa det man vill. Det 
innebär att man arbetar med strukturellt tekniska övningar såsom tidigare nämnda ackord, 
skalor och ackordstoner för att sedan applicera dem i ett improvisatoriskt sammanhang. 

4.2 Egen övning. 
Den stora delen av inlärningen skedde under egen övning där läxor och övningar från läraren 
formade övningspassen. Under denna rubrik presenteras analys av de olika semiotiska resur-
serna som framkom från video och loggboksmaterialet i den egna övningen.  
 
Övningspassen har efter granskning haft liknande uppbyggnad och struktur som lektionerna 
med läraren, där starten oftast är uppvärmning och teknik. Där arbetade jag med långa toner 
och flöde på olika toner. Men uppvärmningen kunde även innefatta teknikövningar som att 
spela en diatonisk tonskala, spela olika varianter på skalan och att spela skalan upp och ner på 
tonhöjder, eller öva på ansats1. Därefter följde ofta övningar på att spela en låt, likt de lärar-
ledda passen var detta ofta utan noter. Övningarna började med att spela melodi, därefter 
spela till kompbakgrund med komp-appen för att slutligen improvisera. Efter det tog de lärar-
ledda instruktionerna slut och jag använde istället mina tidigare erfarenheter till att öva på 
olika moment som jag haft nytta av tidigare. 
 
4.2.1 Tidigare erfarenheter som semiotisk resurs 
En viktig punkt som min tidigare erfarenhet har gett mig i förhållande till min övning är att 
jag strävar efter en effektiv och kvalitativ övning. Jag vet att detta fungerar för mig men det är 
också väldigt koncentrationskrävande.  
 
Efter granskning av det filmade materialet samt loggboksanteckningar framkom att jag tydligt 
använde mig av mina tidigare erfarenheter som olika semiotiska resurser.  
 
Exempel på transkribering av ett loggbokscitat: 

Jag	övade	i	slutet	på	att	spela	II,	V,	I,2	fraser	som	jag	redan	kunde	sen	innan	och	
försökte	lära	mig	dom	på	saxofonen.	Det	kändes	svårt	då	jag	var	van	att	ha	en	
inre	bild	av	ett	piano	i	huvudet.	Nu	var	jag	tvungen	att	transponera	om	tonerna	
till	rätt	tonart	och	fick	skriva	ut	frasen	så	att	jag	kunde	spela	den.	(Ur	loggbok	
16/10	–	2018)	

 
Jag använde mig där av tidigare erfarenheter och kunskaper inom jazzpiano i ett försök att ut-
veckla mitt improviserade språk på saxofonen. Jag har tidigare lärt mig att om man vill ha ett 
utvecklat och mångfasetterat spel, är det viktigt att inom jazzen inte uppfinna hjulet igen utan 

                                                
1 Ansats är korta toner producerade med tungan mot rörbladet. 
2 II, V, I, i romerska siffror eller två fem ett, är en vanligt förekommande ackordföljd inom jazz. 
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att istället öva upp gehöret genom att planka3 redan etablerade musiker. Detta är något som jag 
redan har gjort och nu försöker att anpassa till saxofonen. Svårigheterna som uppstod var att 
etablera de mönster och fraser jag redan kan på piano till ett nytt instrument med nya grepp, 
samt den problematik som saxofonen medför då den är ett Bb – instrument d.v.s. att instru-
mentet är transponerat vilket innebär att saxofonen klingar ett helt tonsteg under det noterade. 
(Noterat C klingar Bb.) Det innebär att jag var tvungen transponera i huvudet de fraser som 
jag är van att spela, för att kunna spela fraserna i rätt tonart på saxofonen. Jag var också 
tvungen att lära fingrarna spela fraser med den mekanik saxofonen har. Tidigare erfarenheten 
gjorde att jag visste att jag skulle kunna spela frasen lättare om jag skrev ner den i noter och 
därmed använde jag mig av min tidigare erfarenhet som en semiotisk resurs då den fick mig 
att använda mig av noter som teckensystem. 
 
Under improvisationen kom också den tidigare erfarenheten fram. Då jag är van att kunna 
spela det jag hör inom mig var det svårt när jag inte kunde utföra samma sak på saxofonen. 
Detta ledde ibland till frustration och jag fick ofta gå tillbaka till grunderna såsom att hitta 
greppen för olika toner på saxofonen. 
	
Exempel på transkribering av egen övning 

Övningspass	2:	00.16.22.	Kommer	av	mig	under	solot,	tar	ett	steg	tillbaka	och	
släpper	ner	saxofonen.	Kollar	på	mitt	papper	med	grepptabeller	över	greppen	
på	saxofonen.	 Stänger	 av	bakgrunden,	 kollar	på	 tabellen	 igen	och	prövar	 att	
spela	en	ton.	Prövar	därefter	att	spela	en	fras,	misslyckas	och	tar	ner	saxen.	Spe-
lar	tonen	igen	och	prövar	några	gånger,	prövar	sen	frasen	igen	och	spelar	den	
några	gånger.	

 
Att ha kunskapen om vad jag ville spela men inte ha färdigheten att praktiskt utföra det gjorde 
att jag ibland hade överskattade min förmåga och för snabbt hade försökt mig på element som 
jag inte behärskade än. Under övningspassen fick jag ofta kolla på min grepptabell vilket var 
en stor semiotisk resurs för mig i början av mitt övande då den förmedlar vilka grepp som 
skapar vilka toner. Jag fick ofta backa några steg i min övning till dess att jag med lätthet hit-
tade de toner jag ville ha och kunde utföra övningen med tillfredställande resultat. Baserat på 
tidigare erfarenhet vet jag att ett bra sätt att lära sig tonerna på är att spela avista4 då jag som 
övning får en ström av ständigt nya noter att spela. Tidigare erfarenheter har gjort att jag är 
kunnig inom det området och kan läsa efter noter på ett effektivt sätt. Därför var en del av min 
egen övning i början fokuserad på att läsa olika låtar avista som ett sätt att öva in att snabbt 
hitta greppen för alla toner på saxofonen. 
 
4.2.2 Kroppen som semiotisk resurs 
Under flera övningspass använder jag mig av olika kroppsliga resurser. En av dessa är att jag 
stampar foten när jag inte får ett jämnt flöde i spelandet av min skala. Jag börjar med att spela 
skalan men får inget flyt utan börjar istället med att omedvetet stampa högerfoten i ett tydligt 
tempo som jag faller in i och som genast ger bättre flyt och tempo i skalan. Detta visar på hur 
kroppsliga resurser ibland gynnar inlärningen och förbättrar utförandet då stampandet med fo-
ten signalerar puls och ger mig en yttre faktor att lyssna till. Dock har jag även märkt en an-
nan aspekt som kommer ifrån trötthet och förlorandet av koncentrationen. Inledningsvis kan 
man tydligt se att jag har bra fokus och rör aktivt på fötterna för att hålla god balans när jag 
övar. När en stund har gått börjar jag dock vandra runt i rummet, både när jag spelar men 

                                                
3 Planka är konsten att notera det man hör.  
4 Avista är färdigheten att spela efter noter man aldrig har sett förut. 



 20	

också när jag tar paus. Jag kopplar detta till trötthet efter att haft ett ansträngt fokus under en 
längre tid.  
 
Exempel på transkribering av en lärarledd lektion. 

Övninspass	6:	00.10.25.	Slutar	spela	och	rör	på	munnen	som	för	att	stretcha	
den.	Går	runt	i	rummet	och	stället	mig	i	andra	änden	med	ryggen	mot	kameran.	
Börjar	spela	övningen	igen	och	går	runt	lite	för	att	sedan	komma	tillbaka	till	
kameran.	

 
Jag tolkar detta som en mikropaus där övningen åter tar vid samtidigt som gången fortsätter 
och som ett sätt för kroppen att kommunicera till mig att ta en paus.  
 
Ett annat sätt som jag använder kroppsliga resurser på är hur jag ibland svänger med den och 
långsamt byter fot i tempo till kompbakgrunden, nästan som att ta ett steg fram för att sedan ta 
ett steg bak. Detta sker omedvetet på pulsslagen ett och tre, och är nog kopplat till den träning 
jag fått sedan tidigare som musiklärare där stor vikt läggs på praktiskt gehör och förmågan till 
att känna olika taktarter. Detta bygger vidare på hur kroppen bygger upp mönster och befäster 
puls och takt genom att exempelvis gunga i takt. Det finns en mångfald av kommunikation 
som kroppen skapar för att stärka upp och stödja själva övandet. 
 
4.2.3 Design av övning 
Designen av övningen är en kombination av de ovan nämnda rubrikerna inom 4.2 där uppläg-
get på passen liknar de lektioner jag har haft med läraren där jag lägger upp övningen på lik-
nande sätt som vi gör under lektionerna. Jag använder mig också av samma materiella medel 
som på de lärarledda lektionerna d.v.s. ett högtalarsystem, komp-appen, spegel, samt ett pi-
ano. Pianot använde jag mestadels som hjälpmedel för att stämma saxofonen. Komp-appen 
däremot används under nästan alla övningspass och ofta ställer jag repetitionerna på låten åtta 
till nio vändor för att kunna öva på att spela både temat på låten samt öva på att öva improvi-
sation.  

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Under min inlärningsperiod använde jag mig mycket av den struktur och design läraren hade 
på sina lektioner. De bidrog till att forma och strukturera mina egna övningspass. Jag använ-
der mig av flera olika semiotiska resurser för att stärka min inlärning där läraren i sig och hens 
användande av semiotiska resurser hade en direkt påverkan på min inlärning. En del semio-
tiska resurser som t.ex. de kroppsliga, används oftast omedvetet och det är först efter att dessa 
kroppsliga resurser synliggjorts, som jag upplever att jag kan dra nytta av några av dem. Till 
exempel grimaser eller stretchningar kan vara tecken på att jag borde ta paus, något jag i stun-
den inte reflekterade över. Andra kroppsliga resurser påverkade inlärningen på ett positivt sätt 
som t.ex. mina rörelser till en given puls, eller när jag stampade takten med foten kan liknas 
vid användandet av lärarens sätt att stampa för att hålla pulsen. Eller lärarens sätt att använda 
ljud och kompbakgrunder för att förmedla form och struktur, som jag också använde mig av i 
den egna övningen. 
 
Semiotiska resurser som tidigare erfarenheter, visar sig gynna mitt lärande då kunskapen om 
att till exempel läsa noter eller andra teorikunskaper som skalor och ackord, gör att inlär-
ningen kan ske fortare. Problem kan uppstå då en del tidigare kunskap är bunden till ett annat 
instrument (pianot) då den greppmotorik som krävs för att spela på saxofonen inte är samma 
som fingermotoriska på pianot. Trots kunskap om hur jag vill att det ska låta och vilka toner 
som ska spelas, så måste jag koppla om min förståelse för hur greppen ser ut. Tillsammans 
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skapar dock olika semiotiska resurser en större möjlighet för inlärning och genom att jag an-
vänder mig av flera har jag också flera olika lager av hjälpmedel. Tillsammans skapar desig-
nen en helhetsbild där semiotiska resurser och teckensystem samarbetar för förmedlandet av 
kunskap eller färdigheter. 
 
Några slutsatser  

- Semiotiska Resurser, design och teckenskapande samverkar för inlärningen.  
- Olika semiotiska resurser bidrar tillsammans till en ökad inlärning. 
- Lärarens användning av semiotiska resurser kan liknas dom jag själva använde i den 

egna övningen. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till min bakgrundslitteratur samt teoretiska per-
spektiv som använts under studien. Vad arbetet kommer ha för betydelse inom mitt yrke som 
musiklärare och musiker samt vidare forskning och utveckling kommer tas upp. 

5.1 Resultatdiskussion 
I mitt resultat syns det att de semiotiska resurserna jag använder påverkar mitt lärande där an-
vändningen av till exempel kompbakgrunder möjliggör en simulerad ensemblesituation. Semi-
otiska resurser som enligt Kempe och West (2010) är grunden för hur det multimodala systemet 
fungerar, där olika teckensystem och semiotiska resurser samverkar för lärandet. Dock är det 
inte resursen i sig som är kunnande/ kunskap utan det är först efter att jag processat/transfor-
merat och internaliserat övningen som jag kan omvandla informationen till kunskap. Detta lik-
nar den syn Hanken och Johansen (2016) har på semiotiska resurser och kunskap där semiotiska 
resurser ses som en möjliggörare av kunskap och inte som en transportör av kunskap. På samma 
sätt kan man från mitt resultat se hur semiotiska resurser inte är en transportör av kunskap då 
resurserna är delar av designen och tillsammans med teckensystem skapar de olika möjligheter 
för mig att lära mig på. Selander och Kress (2017) har samma syn på kunskap som något som 
sker hos individen efter att denna har processat och tagit till sig olika tecken som kommer från 
semiotiska resurser. Mitt sätt att till exempel gå i takt har varit ett sätt för mig att själv skapa 
semiotiska resurser för att stödja andra processer under mitt lärande.  
 
5.1.1 Egen övning 
Mitt övande har lagt grunden för min utveckling och det är genom repetition av olika moment 
som jag har blivit bättre. Detta är kopplat till den färdighetskunskap som Hanken och Johansen 
(2016) ser som primärkunskap när det kommer till att utföra något praktiskt och som används 
vid varje övningspass och moment. Den egna övning som genomförts och analyserats under 
studiens gång, visar på hur jag använt mig av lärarens struktur på lektionerna för att lägga upp 
mina övningspass. Mina övningspass har haft som tydligt mål att göra de uppgifter som läraren 
tilldelat mig för det här projektet. Detta har lett till strukturerade övningspass med en tydlig 
ambition från mig att prestera. Jag har också med hjälp av mina tidigare erfarenheter lagt till 
olika egna konstruerade övningar och moment som tillägg till övningsstrukturen. Jörgensen 
(2011) använder sig av olika strategityper för kvalitativ övning där den första: planera strate-
gier, behandlar vikten av tydlig planering och struktur för att få ut bästa möjliga av övningen. I 
mitt fall är det inte jag själv som strukturerat upp övningspassen men kvaliteten i övningen 
anser jag förbättrats med hjälp av lärarens initiala lektionsstruktur, som jag sedan modifierat. 
Även Schenk (2006) lägger stor vikt vid att ha strategier, struktur och mål i övningen vilket 
också är kopplat till hur jag lagt upp mina övningspass men också till den tydliga målbilden 
med att uppfylla lärarens läxor och min ambition av att utvecklas.  
 
Både Mills (2007) och Jørgensen och Hallam (2011) har kommit fram till att det är kvantitet 
och kvalitet som påverkar resultat inom övning där faktorer som tid, mängd och strategier för 
övande är av vikt. Studiens struktur och ramar har här tytt sig fördelaktiga då jag genom att 
sätta upp tidsramar och mål för övningen, gav mig själv större möjlighet att ha kontroll över 
den mängd tid som jag övade. Detta i kombination med att jag genom studien konsekvent och 
medvetet utvärderat mina övningspass, ökade min kvalitet på övningspassen, helt enligt det 
Jørgensen och Hallam tar upp om utvärdering av övning som en faktor till ökad kvalitet.  
 
Mina egna konstruerade övningar har en tydlig koppling till den syn Paul Harris (2014) har på 
lärande där elever ska ges möjligheter att själva utforska sitt eget lärande. Då bland annat genom 
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att till exempel utveckla egna övningar och moment. Detta menar Harris leder till en ökad mo-
tivation till att öva själv hemma. Harris menar också att de egna konstruerade övningarna ska 
grunda sig i ett stycke/låt. Där skiljer sig vad jag har gjort ifrån Harris system då mina övningar 
utgår ifrån tidigare erfarenheter och kunskap om vad som är bra generella övningar för att som 
helhet bli bättre på saxofon. Mina övningar kommer inte ifrån stycket eller låten som jag spelar 
även om övningarna i sig är applicerbara på de låtar jag spelar.  
  
5.1.2 Läraren 
Utifrån resultatet kan vi se att läraren har haft en stor påverkan på min användning av semiotiska 
resurser för inlärning samt struktur på lektionerna. Läraren har med sig erfarenheter kring jazz-
genren och kommer med genrespecifika metoder såsom gehör, improvisation och teknik för att 
få fram rätt genrespecifikt sound. Welch och Ockelford (2011) skriver om hur genrer skillnader 
gör att elever övar olika och hur sociala interaktioner påverkar individens syn på genren och 
spelandet. Det som Welch och Ockelford vill visa är hur olika processer utanför individen på-
verkar oss och förändrar hur vi ser på övande. För mig faller det naturligt att öva med till ex-
empel bakgrunder eller med andra människor då jag redan har varit inne i genren och jag vet 
att detta är något som fungerar för mig. Detta är dock inte något som är generellt för alla och 
Welch & Ockelford nämner att det är viktigt att ta i beaktande hur lärande formas kring olika 
musikgenrer samt att det finns flera möjliga vägar att använda för att nå liknande resultat.  
 
Lärarens påverkan på min övning och min vilja att följa lärarens läxor och struktur bygger på 
mästare-lärling-traditionen, där eleven ser upp till läraren och gör det som läraren säger. Enligt 
Graabræk Nielsen (2008) är mästarlära vanligt vid norska musikhögskolor där eleverna av lä-
raren får mål som de förväntas följa. I kombination med elevens egna hantverksmål leder det 
till att eleverna blir mer motståndskraftiga vid motgångar och mer uthålliga för längre övnings-
pass. Uthållighet är något som denna studie har krävt då den pågått under tio veckor och jag 
känner inte att det har varit några problem med att fullfölja mina mål. Dock är det svårt att 
befästa hur mycket hantverksmålen och mästare-lärling-förhållandet till min lärare har bidragit 
till min utveckling.  

5.2 Arbetets betydelse 
Detta arbete har varit viktigt då det har belyst hur lärandet är sammanvävt med kommunikation 
och vår värld runt i kring oss, samt hur olika semiotiska resurser påverkar inlärningen. och 
Arbetet har också gett insikt om vad en lärare kan göra för att påverka den egna övningen och 
bidra till den egna och olika elevers inlärningen. Min syn på detta leder till en ökad förståelse 
för hur jag som lärare kan utvecklas och påverka mina kommande elever på ett positivt sätt. 
Genom att vara medveten om olika val av metoder, struktur och uppbyggnad i planeringen av 
olika övningspass ger det ökade fördelar för individen att lära sig. Detta då individen får tillgång 
till olika möjligheter att ta till sig information på olika sätt samt får ut högre kvalitet i själva 
övningen. 
 
Jag har också fått upp ögonen för vikten av tidigare kunskap och erfarenhet i samband med 
lärande, vilket är nyttigt för lärare och elever att ha med i det egna övandet men också i framtida 
möten med elever vars tidigare kunskap kan vara gynnande att tänka på när man undervisar. 
För mig har denna studie också varit utvecklande för mig själv som musiker och musiklärare, 
och breddat min kunskap om musikinstrument vilket är gynnsamt för framtida jobb. Att obser-
vera mig själv vid egen övning har gett mig större insikt i hur jag övar och spelar, vilket är 
värdefullt för min egen utveckling, samtidigt som observationerna av läraren i undervisningen 
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gett mig kunskap om metoder och medel för inlärning. Självstudien har även fått mig intresse-
rad av att fortsätta spela saxofon med den glädje det medför att utveckla mitt spel på ett nytt 
instrument. 
 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Mina tankar kring vidare forskning och utveckling kretsar kring övning och framförallt den 
kvalitativa aspekten av övning. Det hade varit både gynnsamt och lärorikt om den här under-
sökningen lagt ännu mer fokus på det. I en framtida studie hade det också varit intressant att 
granska kvantitativa skillnader i övning, med att exempelvis ge kandidater olika förutsättningar 
för att sedan se på hur deras utvecklingskurva skiljer sig från varandra. Det kan finnas andra 
intressanta faktorer som jag inte tagit upp eller nämnt i denna studie som kan vara av intresse 
att undersöka hur de påverkar lärandet. Jag tänker främst på kulturella, geologiska eller etniska 
faktorer då olika kulturer kan ha andra parametrar för vad som ses som kvalitativ övning, eller 
generellt olika syn på lärande och inlärning som kan belysa nya vägar och möjligheter för oss 
att utvecklas på.   
 
Andra intressanta områden är att vidare undersöka de semiotiska resurser och faktorer som på-
verkar lärande utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Ett intressant tillvägagångssätt kan t.ex. 
vara att genom fallstudier närmare granska den helhetsbild som designteori ger lärandet, med 
mål att försöka sätta fokus på gynnsamma metoder för lärande eller påverkbara faktorer som är 
delaktiga i lärandet. Detta hade varit gynnsamt för lärare och andra associerade i att lära sig 
själva eller andra att utveckla och snabba på sin förmåga till inlärning.   	
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