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Sammanfattning  
Den föreliggande studien är en självobservation med syfte att studera hur min inlär-
ningsprocess tar form vid instuderingen av stycket Old French Song för solokontrabas, 
och studien utgår ifrån ett designteoretiskt perspektiv på lärande. Instuderingsproces-
sen fortgick under fem veckor hösten 2018 med sammanlagt 22 övningspass. Av dessa 
dokumenterades fem med hjälp av videoinspelning. I resultatet presenteras de resurser 
som användes vid designen av inlärningen, och på vilket sätt de användes. Resultatet 
visar också på vilket sätt resurser kombinerades för att göra inlärningsprocessen mul-
timodal. I diskussionen diskuteras resultatet med utgångspunkt i tidigare forskning om 
instudering samt i relation till det designteoretiska perspektivet på lärande.   
 
Nyckelord: kontrabas, designteori, videoobservation, övning, instudering  

 

Abstract  
The present study is a self-observation meant to study how my learning process takes 
shape during the studying of the piece Old French Song, played on the double bass. The 
study is based on a design theoretical perspective on learning. The learning process pro-
ceeded for five weeks during the autumn of 2018, making for a total of 22 separate prac-
tice occasions of which five was documented using video recording. The result shows 
the different resources used in the design of my learning process, and the different ways 
they were used.  It also shows in what way different resources were combined to form a 
multimodal learning process. The last section discusses the result based on previous 
research on the studying of musical pieces, and in relation to a design theoretical per-
spective on learning.  
 
Keywords: double bass, design theory, video observation, practice, studying (music) 
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1 Inledning  
Detta inledande kapitel innehåller en kortfattad beskrivning av mitt intresse för det valda äm-
nesområdet. Studiens syfte och problemformulering presenteras tillsammans med de valda 
forskningsfrågorna samt en beskrivning av arbetets betydelse inom det egna utbildningsområ-
det.  

1.1 Inledande text  
Som elbasist i ett jazzsammanhang är det lätt att känna sig otillräcklig. Elitismen i många 
jazzkretsar är stundtals hög, och vissa regler står att finna – till exempel får man inte spela 
elbas inom vissa subgenrer utan det är kontrabas som gäller. Vilken tur då att kontrabas är ett 
underbart instrument! Jag har under de senaste åren tagit mig an utmaningen att bli en mer 
komplett basist inom alla populärmusikaliska genrer, varpå kontrabasen numera är en given 
följeslagare.  
 
Rollerna som elbasist i en ensemble eller kontrabasist i ensemble är mycket lika. De speltek-
niska skillnaderna instrumenten emellan är emellertid många. Den kanske mest avgörande är 
spelet med stråke. Även om stråkspel i huvudsak förekommer inom klassisk musik så är det 
en avgörande faktor för att lyckas bli prominent även inom genrer där det inte är fullt så van-
ligt. Detta eftersom stråken möjliggör en rikare övertonsklang varpå man tydligare hör 
huruvida man intonerar rent eller ej. Den inom jazzen vanligare pizzicatotekniken, att man 
knäpper på strängarna med fingrarna, låter generellt dovare och det är ofta svårt att höra exakt 
tonhöjd framför allt i instrumentets lägre register. Stråkspel är alltså någonting jag själv vill 
kunna använda mig av i min egen övning för att stärka min intonation. När jag vid tidigare 
tillfällen har testat att spela med stråke så har jag upplevt det som mycket svårt och ovant, och 
därför känns det väldigt intressant för egen del att undersöka hur jag lär mig att spela ny re-
pertoar där stråken är inblandad och förhoppningsvis övervinner eventuella svårigheter för att 
i min yrkesroll som lärare kunna hjälpa elever i samma situation.     

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I denna studie vill jag undersöka hur jag faktiskt arbetar för att lära mig ny repertoar på 
kontrabas, och detta genom att observera hur jag studerar in ett kortare stycke. Jag har en 
stark tilltro till att om jag övar så kommer det att gå bra, men hur jag faktiskt går till väga är 
för mig höljt i dunkel. Därför vill jag i detta arbete utforska olika strategier för både övning 
och instudering och undersöka om och i så fall hur de kan användas i min egen lärandepro-
cess. Jag vill också ta reda på vilka semiotiska resurser jag använder mig av i instuderingspro-
cessen och hur de bidrar till mitt lärande. Jag hoppas att studien kan underlätta min egen och 
andras framtida instuderingsprocesser, och att den kan ge mig verktyg för att hjälpa framtida 
elever.  
 
Syftet med detta arbete är att ur ett designteoretiskt perspektiv studera min inlärningsprocess 
vid instuderingen av ett kortare klassiskt stycke med stråke. De två frågor jag utgår ifrån i min 
forskning är: 
 
1. Med vilka semiotiska resurser designar jag min inlärningsprocess? 
 
2. Hur använder jag dessa resurser? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras relevant litteratur inom ämnet övning och övningsstrategier. Vidare 
presenteras också tidigare forskning inom detta område samt det teoretiska perspektiv som 
studien utgår ifrån.  

2.1 Områdesorientering samt tidigare forskning  
I boken Spelrum (2000) förklarar Robert Schenk att musiker genom övningen får möjlighet att 
tillämpa sin egen inlärningsprocess, något som ger dem chansen att bli experter på inlärning. 
Vill man att övningen och i förlängningen inlärningen ska ge bra resultat behöver man dock 
uppmärksamma att övningen måste vara kvalitativ. Övningskvalitet är en förutsättning till-
sammans med den egna lusten och motivationen.  
 
Vad gäller strategier för övning menar Schenk (2000) att dessa ofta grundas i förståelsen av 
olika principer för övning. Då den föreliggande studien ämnar undersöka olika strategier för 
övning och instudering kan det vara betydelsefullt att lära känna de övningsprinciper som 
Schenk tar upp. Ett exempel på en sådan är stigen i snön, i vilken Schenk beskriver att en mu-
siker varje gång hen utövar något moment i en övningssituation stärker sannolikheten att hen 
kommer att klara av att utföra samma sak igen. Andra gången momentet utövas görs det med 
en större säkerhetsmarginal, något som borgar för en högre kvalitet samt mer uttryck och in-
levelse. Nya mönster befästs i utövandet, som kan liknas vid att nya stigar i snön trampas upp. 
Detta fungerar dock på samma sätt när det gäller rena felaktigheter då dessa också förstärks 
genom upprepning. En grundregel är att försöka undvika att upprepa samma fel eftersom det 
då stärks i både kroppen och i minnet. Detta är särskilt relevant för min studie då jag jobbar 
med ett rent tekniskt moment som är relativt nytt för mig. Schenk menar dock också att utöva-
ren inte får bli rädd för att göra fel – en musiker måste få göra misstag när hen övar och fel-
spelningar kan också leda till nya upptäckter. 
 
Kunskap om olika övningsstrategier är relevant för denna studie också eftersom det kan leda 
till en ökad medvetenhet i utformningen av den egna övningen. En övningsstrategi som enligt 
Schenk (2000) knyter an till stigen i snön-principen är att ”skapa de bästa möjliga förutsätt-
ningarna för att musicera efter dina intentioner” (s. 172). Schenk menar att det går ut på att 
utforma övningen på så sätt att hinder som kan befästa oönskade mönster minimeras. En an-
nan strategi enligt stigen i snön-temat är dra ner på längden på varje övningspass. Ett längre 
övningspass kan enligt Schenk leda till trötthet och bristande koncentration, och i förläng-
ningen till negativa mönster vars stigar i snön inte är önskvärda. Schenk hävdar att kvantitet 
skall uppstå ur kvalitet snarare än tvärtom: om ett kortare övningspass håller hög kvalitet kan 
det sannolikt uppstå en önskan om att öva mer, varför övningen på sikt också bli kvantitativ. 
Mer specifikt går samma princip att tillämpa på upprepande moment i övningen – att upprepa 
ett moment några gånger med hög kvalitet är generellt bättre än att göra en mängd upprep-
ningar just för att undvika att oönskade stigar trampas upp. Användandet av både lång- och 
kortsiktiga mål är en annan övningsstrategi som Schenk tar upp. Långsiktiga mål bidrar till att 
få en överblick över övningen medan kortsiktiga mål kan göra att den dagliga övningen känns 
mer konkret och meningsfull.  
 
En annan strategi som Schenk (2000) beskriver är att finna en glädje i att utöva något som 
redan är befäst. Strategin knyter an till övningsprincipen jag kan-känslan, som Schenk menar 
innebär att känna självförtroende i sin egen utveckling. För att förstärka denna känsla behöver 
progressionen i övningen successivt gå framåt, och därigenom skapas förutsättningar för en 
god inlärning. Detta kan jämföras med att gå framåt i för rask takt, något som Schenk menar 



 7 

leder till att inlärningen hindras då utrymme för att fullt ut förstå ett moment inte ges innan 
nästa inleds. För att åstadkomma en positiv utveckling behöver man alltså finna en balans 
mellan nytt och gammalt, lätt och svårt. Man bör naturligtvis ta sig an utmaningar, men vikten 
av att ha något tryggt att falla tillbaka på är något som Schenk väljer att betona. Övning utan 
jag kan-känsla menar han kan leda till ett obalanserat resultat.  
 
Schenk (2000) beskriver notläsning som något som går hand i hand med vanlig läsning. Mu-
sicerandet kan dock bli lidande om notskriftens svårighetsgrad ligger för långt ifrån den nivå 
där utövaren befinner sig i sin notläsningsförmåga. Här blir det viktigt att notläsningsför-
mågan inte blir synonym med vare sig utövarens lust eller utövarens faktiska speltekniska 
förmåga. Om musicerande alltid förknippas med notläsning och det leder till upprepade mot-
gångar för utövaren, kan det enligt Schenk leda till att utövaren slutar att musicera över huvud 
taget.  
 
För att underlätta utövarens progression inom notläsning föreslår Schenk (2000) ett antal olika 
strategier. En av dessa är att utövaren ska skriva noter parallellt med att han läser dem – en 
annan att utövaren ska lära sig att förstå varför noter ska användas, det vill säga att lära sig 
förstå de musikaliska sammanhang där noter gör nytta. Får man i ett tidigt skede uppleva den 
kommunikation som notskrift bidrar till i ensemble- och orkesterverksamhet så är det sanno-
likt enklare att bibehålla självmotivation och lust, en annan komponent som Schenk menar är 
avgörande för inlärningsprocessen inom notläsning.  
 
Noter kan förmedla och förklara information om musik, men Schenk (2000) menar att en not-
bilds information ofta kan vara begränsad. I mitt fall finns många sorters tecken som jag se-
dan tidigare inte är van vid att läsa, varför Schenks olika strategier kring notläsning blir rele-
vant för den föreliggande studien. Det rör sig om olika siffersystem för både vilket läge han-
den ska befinna sig i och med vilket finger jag ska spela en viss ton, båda med syftet att visa 
hur jag ska flytta min hand på bästa möjliga sätt. Tydligt och informationsrikt kan tyckas, men 
då detta teckensystem för mig sedan tidigare är obekant blir det en svårighet för mig att ta in 
denna information samtidigt som jag läser vilka faktiska toner och rytmer som ska spelas.  
 
För att gå in på forskning om övning och inlärning har StGeorge, Holbrook och Cantwell 
(2012) genomfört en intervjustudie där både vuxna och barn medverkat och svarat på frågor 
om övningsstrategier utifrån personliga egenskaper, och hur dessa påverkat övning och inlär-
ning. Forskning enligt denna metod kan anses vara betydelsefull för detta arbete då den san-
nolikt bidrar till ett bredare perspektiv på övning och övningsstrategier. Intervjustudien pre-
senterar olika mönster som formats av hur deltagarna ser på övning och inlärning. En delta-
gare i studien likställer övning med läsning; processen med att lära sig bokstäver, lära sig 
forma ord och slutligen hela meningar liknar att genom övning slutligen skapa en musikalisk 
helhet utifrån enstaka noter. En slutsats som StGeorge et al. presenterar i studien är att kombi-
nationen av tydliggjorda strategier, vilja och personlig övertygelse var det som formade delta-
garnas syn på övning. De menar också att det hos läraren bör finnas en vilja att informera sina 
elever om olika övningsstrategier samt i vilka situationer olika strategier lämpar sig bäst. 
 
Jørgensen (2004) betonar också vikten av att man som lärare utbildar sina elever inom öv-
ningsstrategier. Han hänvisar till en studie där man frågade studenter vid högre musikutbild-
ningar hur mycket deras tidigare lärare genom att introducera olika övningsstrategier hjälpt 
dem med deras övning. Då framkom att ungefär 40 % av studenterna sade sig helt sakna tidi-
gare erfarenheter av att arbeta med olika övningsstrategier i lärarledd utbildning. Att kunna se 
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sina studenters individuella behov av övning och med vilka strategier denna bör genomföras 
menar Jørgensen är en stor utmaning för alla lärare. 
 
När det gäller just enskild övning presenterar Jørgensen (2004) ett antal olika strategier som 
är allmänt applicerbara. Då övning är en ensam aktivitet menar han att det krävs en stark till-
tro till sin egen förmåga att göra framsteg; en tilltro som kan stärkas om utövaren har tillgång 
till ett bibliotek av olika strategier för att övervinna olika svårigheter. Jørgensen framhåller 
också det faktum att övningsstrategier inte bara kan tillämpas under själva övningspasset utan 
också före och efter. De strategier han tar upp är: planerande och förberedande strategier, 
verkställande strategier samt strategier för att utvärdera övningen. Att övningsstrategier inte 
behöver vara direkt kopplade till själva övningsmomentet blir särskilt relevant för det förelig-
gande arbetet då jag vill få kunskap om olika typer av övningsstrategier. Vidare menar Jør-
gensen att övningsstrategier och deras utformning i högsta grad är individuellt. Huruvida en 
viss strategi är effektiv beror enligt honom på dels individens förmåga att faktiskt tillämpa 
strategin, dels på individens utbildningsnivå och tidigare erfarenheter.  
 
I en studie genomförd av Nielsen (2001) avhandlas hur olika inlärningsstrategier kan självre-
gleras i enskild instrumental övning. Föremål för studien var två högskolestudenter på avance-
rad nivå. De gavs i uppdrag att förbereda var sitt musikstycke för ett framträdande. Deras öv-
ningspass videofilmades, och både under och efter varje pass rapporterade studenterna verbalt 
huruvida de tyckte att övningen ledde till framsteg och vad de lade fokus på. Nielsen kommer 
i studien fram till att studenterna var mycket skickliga på att självreglera sina övningsstrate-
gier och att det ledde till framsteg i inlärningen. Några av de självreglerande metoder som 
studenterna använde sig av är självinstruktioner, självutvärdering och strategisk planering. 
Självinstruktioner syftar till att verbalt coacha sig själv för att kunna förverkliga sina inlär-
ningsstrategier, något som kan göra det lättare att fokusera och leda till en ökad motivation. 
Självutvärdering innebar i det här fallet att studenterna jämförde övningsframsteg med tidi-
gare individuella erfarenheter, där en av studenterna redogjorde för att hen hade en tendens att 
gå för fort framåt genom ett stycke vilket ofta ledde till misstag vid framförandet av hela 
stycket. Strategisk planering behandlar enligt Nielsen förmågan att kunna välja vilka strate-
gier som lämpar sig bäst för olika moment i övningen.  
 
En slutsats som Nielsen (2001) presenterar i studien är att det för lärare bör anses vara grund-
läggande att hjälpa sina studenter med att fokusera på självreglerande inlärningsstrategier vid 
egen övning, med målet att skapa självständiga individer som kan ta ansvar för sin enskilda 
övning. Nielsen menar också att studenter kan underlätta för sig själva och öka sitt eget med-
vetande om hinder på vägen genom att verbalt ställa frågor till sig själva i sin övning. De kan 
till exempel fråga sig själva Vad är mitt problem och hur kan jag lösa det? och Hur gör jag? 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenterar jag det designteoretiska perspektiv som ligger till grund för den 
föreliggande studien. Perspektivet kopplas med lätthet till studiens syfte och frågeställningar 
då studien ämnar undersöka olika resurser för lärande och hur utövaren designar sitt eget lä-
rande. 

2.2.1 Lärande ur ett designteoretiskt perspektiv 

Selander (2008) hävdar att i takt med att samhället förändras så förändras också lärandets 
villkor. Han menar att dagens skola behöver formas utifrån det informations- och tjänstesam-
hälle som råder, och belyser att den auktoritära och exkluderande skolformen bytts ut mot ett 
mer inkluderande och mångsidigt sätt att lära. Detta har medfört en större mängd valmöjlig-
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heter i skolans organisation då det inte längre finns någon självklar mall att följa. Selander 
menar att en följd av detta är att lärarna har fått en mer aktiv roll i utformningen av skolan, 
men också att även eleverna blivit mer aktiva i att hitta egna vägar till kunskap. Det senare 
kan bero på att den förändrade skolan i högre grad medvetandegör styrkor och svagheter på 
individnivå. Denna formande lärprocess, som rör både lärare och elever, är enligt Selander 
grunden i det designteoretiska perspektivet. Selander och Kress (2010) menar att lärande utö-
ver att ses som en individuell process också kan ses som en social process, där individen lär 
sig något i förhållande till någon eller något som anses vara meningsfullt. Individens sociala 
förutsättningar bestäms utifrån exempelvis normer, klassifikationssystem, värderingar, lagar 
och regler, och även om dessa står under ständig förändring är de reellt sett verkningsfulla. 
Selander och Kress menar att lärande då blir både biologiskt och socialt betingat. I den före-
liggande studien har jag valt att studera hur jag designar min egen lärprocess när jag lär in ett 
kortare stycke på kontrabas. Med hänvisning till Selanders (2008) beskrivning av designandet 
av lärprocesser som centralt för det designteoretiska perspektivet kan perspektivet sannolikt 
vara bra att utgå ifrån i min analys av lärprocessen.  

2.2.2 Människan som teckenskapande individ 

Förutom att beskriva utformandet av förutsättningar för lärande, menar Selander (2008) att det 
designteoretiska perspektivet också kan förklaras genom synen på människans teckenskap-
ande aktiviteter. Detta synsätt tas upp också av Selander och Kress (2010), som vidare skriver 
att människan genom dessa teckenskapande aktiviteter ges möjlighet att ge uttryck för sin 
egen förståelse. Kempe och West (2010) menar att det alltid har legat i människans natur att 
använda sig av signaler som ett verktyg för att skapa ett sammanhang, signaler som senare 
utvecklats till symboliska tecken. De hävdar att alla individuella tecken härstammar från en 
helhet – olika så kallade teckensystem. Det är tack vare dessa teckensystem som det blir möj-
ligt att tolka enskilda tecken, och Kempe och West utvecklar och menar att en notbild är ett 
tecken som kan förmedla information från det ursprungliga, ljudande, teckensystemet. Vidare 
menar de att teckensystem utvecklas i takt med människans fysiska och sociala förhållanden. 
Selander (2008) framhåller att de tecken som människan använder för att förstå sin omvärld 
kan vara språkliga tecken såsom bokstäver, rörelser och ljud men också olika slags medier 
såsom böcker eller fysiska rum. Fler exempel på tecken kan enligt Selander och Kress (2010) 
vara färgskalor, linjer och ytor. Teckensystem kan enligt Kempe och West (2010) också be-
nämnas med termen semiotiska resurser. Då jag i den föreliggande studien vill identifiera 
vilka semiotiska resurser jag använder vid inlärning, stärker synen på teckensystem inom det 
designteoretiska perspektivet perspektivets relevans.  

2.2.3 Multimodalitet 

I samarbetet mellan olika teckensystem eller semiotiska resurser uppstår det som Kempe och 
West (2010) benämner som multimodal kommunikation. De menar att det i all kommunikat-
ion används en mängd olika semiotiska resurser eftersom man vill förmedla så mycket som 
möjligt på en gång, varför all kommunikation kan betraktas som multimodal. Kempe och 
West visar på multimodalitet i en lärsituation genom att en lärare använder sig av flera katalo-
ger av semiotiska resurser för att introducera ett nytt moment för eleverna. Ett exempel kan 
vara att läraren informerar om det nya momentet samtidigt som hen visar relaterade bilder och 
gestikulerar. Kempe och West menar att lärarens val av semiotiska resurser avgör vilken in-
formation eleverna får tillgång till, men också var eleverna lägger sitt fokus. Musikundervis-
ning generellt lyfts också fram som ett exempel på multimodal kommunikation då undervis-
ningen kan bestå av musik, noter, tal, blickar och gester. Alla dessa semiotiska resurser bidrar 
enligt Kempe och West till att göra just musikundervisningen särskilt kommunikativ. Ef-
tersom jag i min studie inte bara vill identifiera vilka semiotiska resurser som används utan 
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också på vilket sätt de används blir det särskilt relevant att utifrån ett multimodalt designte-
oretiskt perspektiv studera hur olika semiotiska resurser samverkar i min inlärning.  

2.2.4 Transformation 

Pedagogiska budskap kan enligt Selander och Kress (2010) kommuniceras genom många 
olika teckensystem där varje teckensystem har sina begränsningar. Att tolka dessa budskap 
blir alltså en del av kommunikationen, och Selander och Kress menar att bearbetningen och 
gestaltningen av den egna förståelsen är typiskt för all slags kommunikation. De menar att 
detta sker genom en transformativ process där man skapar egna kombinationer av tecken. 
Selander och Kress förklarar begreppet transformation med just en sådan process, där inform-
ation bearbetas och görs om till en egen tolkning eller så kallad re-design. Ett exempel på en 
sådan process kan enligt Selander och Kress vara att en elev får en uppgift av sin lärare och då 
tolkar dels lärarens skriftliga och/eller verbala instruktioner, dels lärarens gestik, mimik och 
även det sammanhang i vilket uppgiften ges. Det som sker hos eleven är att hen transformerar 
dessa intryck genom att gestalta sin egen förståelse, och i denna gestaltning kombineras olika 
teckensystem och blir till ett budskap som i sin tur är öppet för andras tolkning. Det är detta 
som enligt Selander och Kress är en så kallad transformationscykel. Ett annat exempel på en 
transformation kan vara att läsa en text för att sedan skriva en ny text som beskriver den första 
texten. Dock, menar Selander och Kress, bör man göra skillnad på om texten istället tar form i 
ett annat medium som till exempel musik eller teater. Då sker enligt Selander och Kress istäl-
let en så kallad transduktion.  
 
Transformeringen av färdiga representationer till nya benämns av Selander och Kress (2010) 
som en meningsskapande aktivitet. Kempe och West (2010) menar att detta meningsskapande 
är ett nödvändigt steg i lärprocessen, och att den meningsskapande processen beror både på 
den som utför aktiviteterna och på den som tar emot tecken för transformering. Då olika män-
niskor använder olika semiotiska resurser möjliggörs en mångtydig mening, varför man enligt 
Kempe och West alltid behöver ta ställning och göra aktiva val i en meningsskapande process.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 11

3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenterar jag den för studien valda forskningsmetoden videoobservation, hur 
och varför studien har genomförts samt hur jag har analyserat och bearbetat materialet. Vidare 
diskuteras studiens tillförlitlighet samt för studien relevanta etiska överväganden.   

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
För att dokumentera studien har jag valt att använda mig av videoinspelning med efterföljande 
observation. En fördel som Bjørndal (2005) belyser är att man med denna metod kan spara 
eller konservera en lärandesituation, något som bidrog till mitt val då jag på så vis kunde se 
övningspass i efterhand och på detta sätt försöka identifiera hur jag designar min lärprocess 
och med vilka resurser detta sker. Bjørndal menar också att man i en videofilmad lärandesitu-
ation kan spola tillbaka för att extra noga granska något som sker; ännu en anledning till valet 
av metod då detta möjliggör en fokusering på särskilda semiotiska resurser och eventuella 
mönster som uppstår. Bjørndal tar också upp den stora detaljrikedomen som videoinspelning-
en bevarar som en positiv aspekt, och att den observerande individens förmåga att minnas 
saker aldrig blir en avgörande faktor i studien. Sandberg Jurström (2009) lyfter också fram ett 
flertal fördelar med videoobservation som forskningsmetod. Att med hjälp av rörlig bild ob-
servera lärandesituationer menar hon kan underlätta förståelsen av på vilket sätt rörelse, hand-
ling och uttryck samverkar. Sandberg Jurström tar också upp videoobservation som en särskilt 
betydelsefull metod när samspel och variation mellan olika teckensystem ska analyseras, var-
för metoden tycks lämpa sig väl i en multimodal designteoretisk studie och inte minst i den 
föreliggande studien som delvis handlar om just detta.  
 
Bjørndal (2005) tar också upp en annan aspekt som gör metoden särskilt relevant för den före-
liggande studien, nämligen att metoden är en god hjälp på vägen när man önskar nå en högre 
nivå av självkännedom. Han menar att man genom videoobservation får möjlighet att se sig 
själv ur andras perspektiv, något som kan leda till en ökad förståelse för hur man uppfattas 
hos andra personer. Då denna studie syftar till att studera min egen lärprocess, ett syfte som i 
någon mening kan uppfattas som att söka efter en ökad självkännedom, kan man dra slutsat-
sen att videoobservation är ett lämpligt val av forskningsmetod.  
 
Den andra sidan av myntet belyser Bjørndal (2005) när han framhåller att en filminspelning 
omöjligen exakt kan spegla en faktisk lärandesituation. Kamerans placering spelar en avgö-
rande roll, och ett flertal sinnen såsom känsel, lukt och smak fångas inte på film. Även Sand-
berg Jurström (2009) framhåller detta, och avhandlar också hur en videoinspelning kan på-
verka lärandesituationen i fråga. Hon menar att den observerade personen kan ha en vilja att 
göra så bra ifrån sig som möjligt, något som i slutändan kan påverka de slutsatser som går att 
dra utifrån den observerade situationen. Detta beteende kan dock enligt Sandberg Jurström 
också medföra något positivt, och rentav göra studien mer intressant. Detta då en person som 
överdriver sina handlingar kan bli tydligare att observera och därför också lättare att analysera 
i efterhand.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras valet av musikaliskt gestaltande projekt. Projektets genomförande 
gås igenom tillsammans med bearbetningen av det dokumenterade materialet.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Det musikaliskt gestaltande projektet som ligger till grund för den här studien är musikstycket 
Old French Song ur samlingen Children’s Album (Op. 39), skrivet av Pjotr Iljitj Tjajkovskij. 
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Ursprungligen är Children’s Album en sångcykel om 24 sånger skrivna för solopiano men jag 
har utgått ifrån en reduktion för solokontrabas (eller cello) och piano. Valet motiverar jag 
speltekniskt – Old French Song spelas i detta arrangemang i a-moll vilket gör att jag när jag 
spelar melodistämman behöver klättra lite längre upp på kontrabasens g-sträng än vad jag är 
van vid. Den innehåller också relativt få strängbyten, vilket är lämpligt då jag ej besitter nå-
gon större vana av avancerat stråkspel med många strängbyten.  
 
Gällande studiens utformning så valde jag att under en femveckorsperiod öva på stycket en 
kort stund dagligen måndag till fredag, då det kändes som en rimlig målsättning med stor 
chans att genomföras till fullo. Jag vet också sedan tidigare att jag har en större chans att nå 
mina uppsatta mål med hjälp av ett flertal kortare övningspass, snarare än med mer utspridda 
längre pass.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Studien resulterade i fem filmer; jag avslutade varje veckas övning med att på fredagen filma 
hela övningspasset, som varade i ungefär femton minuter. Istället för att ha längre övnings-
pass och filma utvalda delar så valde jag alltså att ha kortare övningspass och då kunna do-
kumentera hela övningspasset. Detta eftersom jag vis av tidigare erfarenheter vet att min öv-
ning fungerar bäst om jag arbetar i korta pass snarare än långa, men framförallt eftersom jag 
ville få möjlighet att verkligen granska hela min inlärningsprocess. Om jag skulle ha valt att 
filma en kortare sektion i ett längre pass skulle risken ha funnits att jag missade att filma in-
formation som är relevant för studien.  
 
Jag valde att endast filma ett övningspass i veckan då jag hoppas att det kan leda till större 
och tydligare skillnader från film till film, vilket borde göra det dokumenterade materialet 
enklare att analysera och mönster lättare att urskilja. Eftersom jag är en relativ nybörjare inom 
den här sortens kontrabasspel så fortskrider sannolikt inlärningsprocessen antingen långsam-
mare eller snabbare än vad som är normalt för mig. Oavsett utfall så anser jag att det just där-
för är lämpligt att dokumentera ett övningspass i veckan. Vid en långsammare process hade 
mer material kunnat bli en belastning att analysera då skillnaderna från dag till dag blir väldigt 
små, och vid en snabbare process kan mer material också bli en belastning då jag tror att en 
snabbare process kan göra det svårare att urskilja den långsiktiga inlärningsprocessen. Händer 
det för mycket från dag till dag kan de snabba framstegen ge en orealistisk bild av min egen 
faktiska inlärningsprocess då jag lär mig snabbare än vad som är normalt för mig.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Jag dokumenterade studien under fem veckor med start i november månad. Målet var att ob-
servationsperioden innehålla 25 övningspass, men det slutade med totalt 22 stycken istället på 
grund av oförutsedda händelser som påverkade vissa dagar. Lyckligtvis påverkades inte de 
övningspass som valts ut för videodokumentation.  
 
Samtliga övningspass ägde rum i en ensemblesal på Musikhögskolan Ingesund. Filmerna spe-
lades in med min mobiltelefon, som är specialiserad på just film och foto. Jag avstod att an-
vända mig av mer avancerad utrustning för dokumentationen då jag inte ville göra övningssi-
tuationen allt för orealistisk utan snarare avdramatisera dokumentationsprocessen för att öka 
chanserna att kunna nå ett realistiskt resultat. Jag placerade telefonen på ett notställ en bit bort 
och kontrollerade alltid att jag fick med allt som kändes relevant för studien i bild.  
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3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

I ett första led inleddes bearbetningen av mitt dokumenterade material med att jag tittade ige-
nom allt filmmaterial och antecknade det som skedde utifrån arbetets forskningsfrågor. Under 
denna observation upptäcktes vissa mönster, till exempel vilka resurser som var vanligt före-
kommande och hur de kombinerades.  
 
Efter den inledande granskningen valdes några kortare sekvenser från varje film ut för en mer 
noggrann transkribering, med syftet att tydliggöra de förekommande mönster som stod att 
finna. Urvalet skedde utifrån relevansen för studiens forskningsfrågor.  
 
I analysstadiet fokuserade jag på att utifrån transkriptionerna försöka förklara varför vissa 
mönster var återkommande. Detta sattes i relation till varje övningspass, och utifrån det kunde 
jag exempelvis grunda en analys i att ett visst mönster ofta förekom efter ett visst moment. 
Under analysprocessen fungerade arbetets syfte som ett stöd för att fokusera på rätt saker – 
vad som faktiskt skulle analyseras – och forskningsfrågorna agerade mer direkt vägledande då 
de uppmuntrade mig att söka svar.  

3.2.5 Etiska överväganden – individskydd och forskningskrav 

Angående individskyddskravet menar Johansson och Svedner (2010) att det i ett forsknings-
arbete bör tillämpas ett respektfullt förhållningssätt till deltagande personer. Vidare betonar 
Kvale och Brinkmann (2009) vikten av att informera alla personer om vad det innebär rent 
konkret att vara en del av forskningsstudien. Kvale och Brinkmann menar att detta kan inne-
bära att deltagarna får en ökad medvetenhet om eventuella risker och fördelar som deltagandet 
i studien kan medföra. Kvale och Brinkmann tar inte bara upp det informerade samtycke som 
nyss beskrivits utan också den enskilda forskarens förhållningssätt kring moraliska frågor. Då 
jag själv är den föreliggande studiens enda deltagare behöver jag i huvudsak vara medveten 
om att mitt eget förhållningssätt till studien sannolikt kan påverka dess resultat.   
 
Gällande forskningskravet, studiens validitet, menar Kvale och Brinkmann (2009) att ett ar-
gument är giltigt först när det är övertygande, försvarbart och byggt på en stark grund. Och 
om en studie undersöker det den utger sig för att undersöka är den enligt Kvale och Brink-
mann giltig. För att stärka en studies giltighet krävs det enligt dem ett kritiskt förhållningssätt 
till sin analys, och det är också viktigt att forskaren är tydlig med vilket perspektiv som an-
vänds i studien. Tillförlitlighet, eller reliabilitet, beskrivs på ett bra sätt av Kvale och Brink-
mann när de menar att det handlar om huruvida ”ett resultat kan reproduceras vid andra tid-
punkter och av andra forskare” (s. 263). Johansson och Svedner (2010) tar också upp begrep-
pet reliabilitet och menar att forskarens noggrannhet är direkt avgörande för hur tillförlitligt 
resultatet blir.  
 
Den här studien kan generellt betraktas som giltig då den undersöker det som den säger sig 
göra och är analyserad med ett kritiskt förhållningssätt. Den tar avstamp i ett teoretiskt per-
spektiv och tidigare forskning och styrker på så sätt trovärdigheten. Huruvida arbetet är till-
förlitligt eller ej är svårt att besvara då det endast rör sig om en personlig process som analys-
eras. Resultatet kan alltså omöjligen reproduceras av en annan forskare.  
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4 Resultat  
I detta kapitel sammanställs de analyser som utifrån det dokumenterade materialet har gjorts 
av min inlärningsprocess, och resultatet presenteras.  

4.1 Instrumentet som hjälpmedel för semiotisk kommu-
nikation 
Detta avsnitt avhandlar hur instrumentet självt kan användas som ett hjälpmedel för semiotisk 
kommunikation. Jag delar in det i två teman: Varierad teknik som audiell förevisning och Au-
diella referenser för intonation.  

4.1.1 Varierad teknik som audiell förevisning 

Old French Song, stycket som den föreliggande studien behandlar, är ursprungligen skrivet 
för solopiano. Jag har dock utgått ifrån en transkription för kontrabas eller cello, där melodin 
blir en solostämma med pianoackompanjemang. Stycket spelas genomgående med stråke sna-
rare än med pizzicato-teknik, där det senare innebär att man knäpper på strängarna med fing-
rarna och är vanligare förekommande inom exempelvis jazz. Vid analysen av det dokumente-
rade materialet framkom dock att jag i mycket hög grad under hela min inlärningsprocess 
varierade tekniken med vilken jag spelade stycket mellan att spela med stråke och pizzicato.  
 
Eftersom stråkspel för mig är mindre bekant så valde jag att med pizzicatots hjälp förebilda 
hur jag ville att stycket skulle låta, för att sedan försöka efterlikna detta i stråkspel. Detta fö-
rekom ofta efter ett ur någon aspekt misslyckat försök att spela en passage med stråken. No-
terbart är också att det efter ett byte till pizzicato ofta gick att skönja en förbättring i stråkspe-
let, där klangen blev bättre och intonationen renare. Ju längre sedan det var som jag spelade 
pizzicato, desto sämre blev klangen och desto falskare intonationen. Detta mönster upprepar 
sig under alla dokumenterade övningstillfällen – inledningsvis fungerar stråkspelet generellt 
bra, men det blir gradvis sämre tills jag lägger ner stråken för att återigen förebilda med den 
teknik jag sedan tidigare är mer bekväm med. Den speltekniska variationen som går att till-
lämpa på instrumentet möjliggör att jag med gott klangligt resultat kan kommunicera hur jag 
vill att det ska låta.   

4.1.2 Audiella referenser för intonation 

På kontrabasen likaväl som på andra stråkinstrument är behovet av referenser för intonation 
stort – tonhöjden styrs nästan helt steglöst och det är därför lätt hänt att spela falskt. De enda 
fasta punkterna på instrumentet är de fyra toner som ljuder om man spelar på strängarna utan 
att trycka ner dem, som från den med lägst tonhöjd heter E, A, D och G. Då jag studerat in 
stycket utan ackompanjemang har jag fått förlita mig på dessa referenser, något som förenkla-
des av det faktum att styckets tonart är a-moll varför A-strängen enkelt kan kommunicera 
styckets tonala mittpunkt och därigenom utgöra en god referens för intonation. Dessutom rör 
sig melodin sällan ner på A-strängen som med andra ord ofta är möjlig att slå an medan melo-
din rör sig på en annan sträng. Ljudet från A-strängen i kombination med vilken som helst av 
melodins toner kommunicerar ett intervall som antingen är rent eller falskt, och jag kan med 
hjälp av gehöret vid behov justera meloditonen.  
 
Detta är något jag i mycket hög grad använder mig av i min inlärningsprocess, och som med 
lätthet står att finna vid analysen av de dokumenterade övningstillfällena. Både i spelet med 
stråke och under tidigare nämnda tekniska variationer slog jag ofta an A-strängen samtidigt 
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som jag spelade melodin (oftast på G-strängen) för att kontrollera att min intonation var kor-
rekt. Referenssystemet tycks fungera tillfredsställande, då det i det dokumenterade materialet 
tydligt framgår att jag reagerar på falskspel genom att lyssna mot den tonala referens som A-
strängen kommunicerar och korrigera därefter. Vid analysen av det dokumenterade materialet 
framkommer dessutom ett avtagande mönster; i början av inlärningsprocessen slår jag an A-
strängen efter nästan varje ton för att sedan i takt med att inlärningen fortgår ta del av detta 
tonala facit allt mer sällan.  

4.2 Korrekt spelteknik för att stärka självförtroendet  
I passager där jag var benägen att göra tekniska misstag saktade jag ofta ner processen för att 
bryta ner frasen i mindre beståndsdelar. Två exempel på sådana misstag kan vara att jag an-
vände fel fingersättning i vänsterhanden eller fel stråktag med högerhanden. Ett tillväga-
gångssätt jag använde mig av för att bryta ner frasen var att endast spela den med en hand, 
antingen höger eller vänster. Spelade jag bara med höger hand, stråkhanden, så vilade min 
vänsterhand och det enda som var i fokus var att föra stråken åt rätt håll på rätt ställen. Ef-
tersom det enda som klingade var öppna strängar hade jag betydligt färre saker att tänka på 
och ta hänsyn till. Eftersom resultatet då blev tydligt förbättrat kommunicerade detta självför-
troende, och jag kunde stärkt jobba vidare med frasen. Resultatet blev det samma när jag bara 
spelade med vänster hand då ingenting klingade alls eftersom det enda jag fokuserade på var 
att använda korrekt teknik i vänsterhanden. Att ingenting klingade var inte ett problem då 
intonation var ovidkommande - enbart att flytta handen och fingrarna korrekt enligt styckets 
olika passager var i fokus. Vid spel med båda händerna behövde jag vara medveten om stråk-
teknik, vänsterhandens förflyttningar, fingersättning, klang och intonation samtidigt. När jag 
övade hand för hand kunde jag stärka mitt självförtroende då det kommunicerade ett gott 
klangligt och/eller tekniskt resultat.  
 
En annan separering jag med samma syfte ägnade mig åt var den rent musikaliska, där jag 
kortade ner fraserna i mindre delar utifrån tekniska hinder på vägen. Då det i en fras fanns ett 
sådant hinder, delades den frasen i två mindre delar där den andra delen började med den tek-
niska svårigheten. Genom att öva på dessa delar var för sig så kunde jag lätt angripa specifika 
tekniska hinder, och när dessa i sig till slut blev välklingande kommunicerades återigen själv-
förtroende som stärkte mig i min fortsatta instudering. I de senare dokumenterade övningstill-
fällena gick dock att skönja att jag efter att under en längre period övat enligt dessa uppdel-
ningar hade vissa svårigheter med de nya övergångar som skapats i musiken, och dessa blev 
istället i viss mån nya tekniska hinder på vägen. Det som då skedde var att jag delade upp 
fraserna på nytt, med nya brytpunkter, för att på så vis kunna kommunicera ett gott klangligt 
resultat även där.  

4.3 Notbilden som en semiotisk resurs för inlärning 
Något jag frekvent gör under de dokumenterade övningspassen är att stanna upp och fundera. 
När jag gick igenom materialet märkte jag att jag på olika sätt ger mig betänketid i inlärnings-
processen. Vid flera dokumenterade övningstillfällen så spelar jag ofta en fras i taget, med en 
väl tilltagen tankepaus mellan de olika passagerna. Detta sker inte bara när jag fokuserar på en 
fras i taget utan även då jag spelar stycket sammanhängande; jag stannar upp mellan varje 
fras. Det jag gör i denna paus är att studera den information som notbilden kommunicerar om 
hur jag ska gå till väga, och funderar på hur jag ska spela kommande fras. Jag kontrollerar att 
jag utgår ifrån rätt fingersättning och stråktag samt att jag har handen rätt positionerad. När 
jag ser att allting är i fas så spelar jag nästa fras. Likt min användning av A-strängen som au-
diell referens för intonation så är användningen av denna semiotiska resurs något som avtar 
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markant när inlärningsprocessen fortgår. I det första dokumenterade övningstillfället sker det 
kontinuerligt genom hela passet, men i det sista tillfället så sker det bara någon enstaka gång.  

4.4 Rösten som en semiotisk resurs för inlärning 
Kontinuerligt under inlärningen av Old French Song har min röst varit en semiotisk resurs 
som kommit till stor användning för mig. Det går i det dokumenterade materialet att se att 
rösten ofta används för att kommunicera hur någonting ska låta. Det kan till exempel innebära 
att jag sjunger ett intervall innan jag ska spela det. Detta förekommer ofta när jag ska ta om 
någonting efter att det inte blivit så bra som jag önskat första gången, och används på samma 
sätt som när A-strängen används som audiell referens vilket finns beskrivet ovan. Misstaget 
som skett är ofta att jag spelat falskt, varpå jag stannar upp och sedan sjunger intervallet innan 
jag sedan spelar det igen. Vid ett flertal tillfällen märks det tydligt att denna kommunikation 
varit till hjälp för intonationen. Det gäller heller inte bara enstaka intervall - flera intervall 
efter varandra kan också kommuniceras även om det inte är lika vanligt förekommande.  
 
Ett annat mönster som står att finna är hur rösten används för att förevisa musikalisk tolkning 
och frasering. Vid några tillfällen i de senare dokumenterade övningstillfällena så förevisar 
rösten hela fraser innan jag spelar dem för att stärka bilden av hur jag vill forma musiken. På 
samma sätt som att jag med rösten enklare kunde få fram ett rent intervall, så kunde jag under 
denna del av inlärningen lättare med rösten gestalta en fras musikaliskt med önskvärd tydlig-
het. Detta framgår av det dokumenterade materialet: när jag efter att ha sjungit en fras försö-
ker efterlikna det sångliga resultatet med instrumentet så blir den musikaliska intentionen inte 
lika tydlig som när jag sjöng.  
 
Även tal var i hög grad en förekommande semiotisk resurs under inlärningen. Jag pratar med 
mig själv i mycket stor utsträckning, och det förekommer i allt dokumenterat material. Det 
tydligaste mönstret är att jag ofta blir irriterad när något inte blir som jag önskar, varpå jag 
uttrycker detta i tal till mig själv. Oftast förekommer korta negativa ord, till exempel ”fan”, 
”fel” och ”nej”, följt av att jag försöker igen. Även längre meningar förekommer, som i det 
första dokumenterade övningstillfället där jag efter att jag ett flertal gånger spelat falskt på 
samma ställe uttrycker ”åh vad det här instrumentet är dumt”. Ett mönster som går att skönja 
är att jag ofta uttrycker mig mer målande om jag börjar tappa tålamodet med något hinder i 
inlärningen, och istället för att då planlöst prova igen så släpper jag ut frustrationen muntligt 
för att sedan lugnt försöka igen med återvunnet fokus.  
 
Talet används inte uteslutande för att påtala när någonting går dåligt – det används ofta för att 
just fokusera och konkretisera övningen. ”Nu tar vi härifrån en gång till” och ”Här måste jag 
tänka på att hamna med lillfingret på C” är citat jag hämtar ifrån ett senare dokumenterat öv-
ningstillfälle. Det som sker är att jag uppmärksammar att jag håller på att tappa koncentrat-
ionen, och följaktligen hjälper mig själv att återfå den genom att kommunicera vad jag ska 
göra härnäst. Det går också tydligt att se att detta huvudsakligen förekommer i slutet av öv-
ningspassen snarare än i början.  
 
Jag talar också om för mig själv när någonting går bra, även om det är mindre vanligt före-
kommande. I det första dokumenterade övningstillfället så övar jag en stund på låtens allra 
första fras utan att bli helt nöjd. När det äntligen blir som jag önskar utbrister jag att ”där har 
vi den, den spar vi”.  
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4.5 Olika semiotiska resursers samverkan 
Detta kapitel har hittills skildrat ett flertal olika semiotiska resurser som använts som hjälp-
medel i inlärningen. Det har dock vid analysen av det dokumenterade materialet framkommit 
att dessa semiotiska resurser inte bara används fristående var för sig utan att de även kombine-
ras på olika sätt. Vilka semiotiska resurser som har kombinerats har varierat beroende på situ-
ation. Det har också gått att se att det tidigt i inlärningen var vanligare att ett flertal semiotiska 
resurser kombinerades än mot slutet, då semiotiska resurser oftare användes var för sig. 
 
Analysen av en sekvens i det dokumenterade materialet från första övningspasset visar hur jag 
när jag övar styckets allra första fras kombinerar olika resurser. Jag slår an A-strängen som 
audiell referens mellan varje ton, jag delar omedelbart upp frasen i olika delar för att kunna 
använda mig av en korrekt spelteknik och jag stannar också upp kontinuerligt för att med 
hjälp av notbilden konstatera hur det går och vad som eventuellt gick fel. Med andra ord 
kombineras mina teman Audiella referenser för intonation, Korrekt spelteknik för att stärka 
självförtroendet och Notbilden som en semiotisk resurs för inlärning för att stödja inlärning-
en. Just notbilden är en semiotisk resurs som nästan alltid tycks användas i kombination med 
minst en annan semiotiskt resurs. Vanligast är att den kombineras med rösten genom att jag 
adderar rösten och ”tänker högt” för mig själv.  
 
En återkommande kombination av semiotiska resurser som används är att jag ofta både slår an 
A-strängen som referens för intonation och sjunger intervall som referens för intonation inom 
samma övningsmoment, och oftast på väldigt specifika ställen. Vissa intervalls renhet under-
sökte jag alltid mot A-strängen och vissa sjöng jag alltid. Vid analysen av det dokumenterade 
materialet framkom det att detta tar sin form utefter hur stråken används. Om jag för stråken 
bort ifrån mig (så kallat uppstråk), och alltså bort från A-strängen, så tenderar jag att vilja 
kommunicera intervallet med rösten för att inte behöva ändra stråkens riktning. Rör det sig 
istället om ett nedstråk så är inte A-strängen så långt borta och därför enkel att nå utan att 
stråkföringen behöver justeras. 

4.6 Sammanfattning 
Min inlärning av Old French Song av Pjotr Iljitj Tjajkovskij har i mångt och mycket präglats 
av det designteoretiska perspektivets syn på design genom användning av olika semiotiska 
resurser. Fokus har legat på att uppnå en musikaliskt tillfredsställande produkt, och olika se-
miotiska resurser har använts för att nå dit.  
 
I början av inlärningen var det mer vanligt förekommande att jag kombinerade olika semio-
tiska resurser snarare än att använda dem var för sig, vilket istället blev vanligare mot slutet 
av processen. Jag använde mig av kroppsliga semiotiska resurser som rösten, av materiella 
semiotiska resurser som instrumentet och även av metodiska semiotiska resurser som att bryta 
ner moment i mindre beståndsdelar för att uppnå en korrekt spelteknik och därigenom kom-
municera självförtroende. En annan vanligt förekommande semiotisk resurs var notbilden och 
det den kommunicerade. Gemensamt för alla semiotiska resurser var att de vid upprepade 
tillfällen har kombinerats med varandra på olika sätt, samt att alla semiotiska resurser också 
enskilt har använts på olika sätt och med olika syfte.   
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras den föreliggande studiens resultat, satt i relation till den litteratur och 
forskning som har berörts i kapitel 2. Vidare diskuteras också arbetets betydelse samt möjliga 
fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten.  

5.1 Resultatdiskussion  
Något jag i stor utsträckning använde mig av i min inlärning var teknisk variation mellan 
stråkspel och pizzicatospel för audiell förevisning. Mitt för studien valda stycke Old French 
Song ska spelas med stråke, men ändå valde jag ofta att spela det eller åtminstone delar av det 
med pizzicatoteknik för att kommunicera ett gott klangligt resultat. Detta går att härleda till 
flera av de övningsprinciper Schenk (2000) tar upp. En av dessa är jag kan-känslan, som 
Schenk beskriver som glädjen i att utöva något som redan är befäst. Detta blir en konkret san-
ning i den föreliggande studien då jag sedan tidigare är betydligt mer bekant med pizzicato-
teknik än stråkspel, varför det helt enkelt låter bättre när jag spelar stycket på detta vis. Vidare 
menar Schenk att man för att nå en positiv utveckling behöver finna en balans mellan lätt och 
svårt, och att övning utan jag kan-känsla ofta leder till ett obalanserat resultat. Utifrån detta ter 
det sig naturligt att jag använde mig av teknisk variation mellan stråkspel och pizzicatospel 
som en semiotisk resurs för min inlärning.  
 
En annan semiotisk resurs som är vanligt förekommande i min inlärning är den jag benämner 
Audiella referenser för intonation: användningen av instrumentets öppna strängar (tonalt fasta 
punkter) som referenser för intonation då dessa kommunicerar ett facit. Detta går att koppla 
samman med Schenks (2000) övningsprincip stigen i snön, där han menar att för varje gång 
en musiker lyckas utöva ett moment stärks sannolikheten att även nästa försök blir lyckat. Att 
befästa sådana mönster liknas vid att trampa upp stigar i snö, och det fungerar på samma sätt 
om man upprepar ett misstag ett flertal gånger. Min användning av A-strängen som en refe-
rens för intonation hjälper mig att befästa muskelminnet som styr hur jag intonerar, och hjäl-
per mig också att undvika att felaktigheter gällande detta befästs. Schenk menar också att för 
varje gång ett lyckat moment utförs så utförs momentet med en större säkerhetsmarginal, nå-
got som också går att se i min inlärning då jag under hela inlärningsperioden kontinuerligt 
minskar på användningen av A-strängen och de intervall som kommuniceras med hjälp av den 
som en referens för intonation.  
 
Under min inlärning bröt jag ofta ner helheter till mindre beståndsdelar, för att enklare kunna 
stärka mitt självförtroende och kommunicera ett lyckat resultat. Detta tog sig uttryck rent mu-
sikaliskt, då fraser kortades ner, men också tekniskt då jag spelade med en hand i taget. Av 
alla semiotiska resurser som framkommit vid analysen av det dokumenterade materialet är 
detta den mest planlagda från min sida. Att jobba på detta sätt är en medveten strategi då det 
enligt mina tidigare erfarenheter fungerar bra för mig. Jørgensen (2004) menar att eftersom 
övning är en ensam aktivitet krävs det en tilltro till sin egen förmåga att göra framsteg, något 
som kan stärkas av en kännedom om olika strategier för att övervinna hinder. Han kategorise-
rar övningsstrategier som planerande och förberedande strategier, verkställande strategier och 
strategier för att utvärdera övningen. Min tillämpade strategi faller i första hand i kategorin 
verkställande strategier då den används i övningen, men kan också räknas som en förbere-
dande strategi då jag innan påbörjad övning såg över stycket och kortade ner vissa fraser som 
innehöll tekniska svårigheter eller hinder. Jørgensen (2004) menar vidare att en övningsstra-
tegis effektivitet delvis beror på individens tidigare erfarenheter, varför man kan dra slutsatsen 
att strategin för mig fungerade på ett tillfredsställande sätt sannolikt för att jag använt mig av 
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den tidigare. StGeorge, Holbrook och Cantwell (2012) drar i en intervjustudie om övnings-
strategier slutsatsen att en kombination av tydliga strategier, vilja samt personlig övertygelse 
kan forma ens syn på övning. Jag kände vid den föreliggande studiens start en stark vilja att 
studera in stycket samt en trygghet i att jag kunde nå ett tillfredsställande musikaliskt slutre-
sultat. Detta i kombination med min användning av en korrekt spelteknik för att stärka själv-
förtroendet tyder på att StGeorge, Holbrook och Cantwells (2012) slutsats kan vara korrekt 
gällande denna studie. När jag efter separeringen åter sätter ihop beståndsdelarna för att möj-
liggöra en helhet sker dessutom en så kallad transformation. Selander och Kress (2010) för-
klarar begreppet transformation som att information bearbetas och görs om till en ny egen 
tolkning, en så kallad re-design. I detta fall blir de mindre beståndsdelarna egna tecken som 
jag själv kombinerar i den tranformativa processen, för att sedan gestalta dessa utifrån min 
egen förståelse och med hjälp av mitt nyvunna självförtroende. 
 
I det analyserade materialet framkommer att jag ofta studerar notbilden under övningen, något 
som jag benämner Notbilden som en semiotisk resurs för inlärning. Jag gör ofta detta för att 
kontrollera att jag ligger rätt till rent tekniskt, och för att förbereda mig på det som komma 
skall. Schenk (2000) menar att musicerandet kan bli lidande om notläsningen är för svår, och 
presenterar ett antal strategier för att underlätta utövarens progression inom notläsning. Han 
föreslår att man ska skriva noter parallellt med att läsa dem och att man ska lära sig förstå 
varför noter gör nytta – men dessa strategier blir föga relevanta för mig då jag i grunden är en 
mycket van notläsare. Det som i detta fall är nytt är de olika siffersystem som anger vilket 
läge handen och fingrarna ska befinna sig i, något som jag har en begränsad erfarenhet av 
sedan tidigare (jag läser huvudsakligen noter i vilka dessa system ej förekommer). Utifrån 
detta tycks jag ha skapat en egen strategi som helt sonika går ut på att ge mig själv mer betän-
ketid för att hinna avkoda dessa system. Detta sannolikt för att undvika upprepade misstag 
och motgångar på grund av notbilden, vilket Schenk (2000) menar är så pass skadligt att utö-
varen helt kan sluta musicera.  
 
Min röst är en återkommande semiotisk resurs i designen av min inlärning. I det analyserade 
materialet står att finna att den ofta används för att kommunicera facit för intonation men 
också musikalisk utformning och frasering. Denna användning av rösten torde gå att koppla 
till det som Schenk (2000) kallar att ”skapa de bästa möjliga förutsättningar för att musicera 
efter dina intentioner”. Genom att med rösten förevisa hur jag vill att något ska låta klarnar 
bilden av min musikaliska intention och det blir lättare att förmedla denna med instrumentets 
hjälp. Vid utförandet kan man ana att en så kallad transduktion äger rum, något som Selander 
och Kress (2010) menar är när en gestaltning som transformeras tar form i ett annat medium. 
Detta tycks stämma väl in på detta exempel då min sångliga gestaltning tar form med hjälp av 
instrumentet.   
 
Rösten används också frekvent för självsamtal. Jag påtalar misstag och framsteg, och pratar 
också för att bibehålla koncentrationen i slutet av varje övningspass. Nielsen (2001) har i en 
studie avhandlat hur strategier för inlärning kan självregleras i enskild övning. Där presenterar 
han självinstruktioner som en metod som användes för just detta. Enligt Nielsen syftar detta 
till verbal självcoachning med målet att förverkliga inlärningsstrategier, och han menar att 
detta kan göra det lättare för utövaren att fokusera. Detta kan anses stämma väl in på min in-
lärning, då det i det analyserade materialet framkommer att jag efter att ha samtalat med mig 
själv lyckades återfå koncentrationen som jag höll på att tappa.      
 
Frekvent under min inlärning använder jag mig av ett flertal olika semiotiska resurser samti-
digt, och ett exempel på detta står att finna i dokumentationen från mitt första övningstillfälle. 
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Jag delar då upp styckets första fras i mindre delar för att möjliggöra korrekt spelteknik, slår 
frekvent an A-strängen som audiell referens för intonation och stannar också ofta upp för att 
konsultera den information som notbilden kommunicerar. Det är sådana kombinationer av 
semiotiska resurser som gör att min inlärning kan anses vara multimodal; Kempe och West 
(2010) menar att när flera semiotiska resurser används samtidigt så sker det utifrån ett multi-
modalt perspektiv och multimodal kommunikation uppstår. Att min inlärning kan anses vara 
multimodal kan betraktas som något positivt, då mängden semiotiska resurser möjliggör att 
jag kan lära mig på olika sätt. Det kan dock i vissa fall bli rörigt när man kombinerar semio-
tiska resurser, och även om detta inte upplevdes i den föreliggande studien är det sannolikt 
viktigt att ta i beaktande eftersom Kempe och West menar att valet av semiotiska resurser 
avgör var man lägger sitt fokus.      

5.2 Arbetets betydelse  
Den föreliggande självobservationsstudien kan komma att bli mycket betydelsefull för mig 
själv, dels i mitt eget utövande och dels i rollen som lärare. Jag har tillskansat mig en ökad 
förståelse för hur jag utformar min inlärning när jag studerar in ny musik, vilket sannolikt kan 
leda till att framtida instuderingsprocesser underlättas. Min nu fördjupade kunskap gällande 
min egen övning kan på sikt göra mig mer villig att reflektera över mina egna övningsstrate-
gier, vilket kan leda till en ökad medvetenhet om mitt eget musicerande. 
 
Min nyvunna kunskap om strategier för övning och instudering kan komma till stor nytta för 
mig som lärare, då jag möter och kommer att möta en mängd elever som samtliga har behov 
av olika strategier. Då övning och instudering i högsta grad bör utformas enligt individens 
behov kan den föreliggande studien eventuellt vara till hjälp även för andra lärare, och för-
hoppningsvis inspirera till samtal med elever för att utforma individuellt anpassade övningsru-
tiner.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Då den föreliggande studien utgått ifrån självobservation hade ett möjligt fortsatt forsknings- 
eller utvecklingsarbete kunnat vara att studera hur ett flertal utövare studerar in samma stycke 
musik. En sådan studie skulle möjligtvis kunna göra det än tydligare hur olika övningsstrate-
gier utformas utifrån enskilda individer, och man skulle också kunna jämföra hur olika delta-
gare i studien designar sin inlärning utifrån olika faktorer så som tidigare erfarenhet och mål 
med inlärningen.  
 
Det för studien valda stycket, Old French Song, spelas uteslutande med stråke och är statiskt 
när det gäller de flesta musikaliska ramfaktorerna så som tonart, tempo och dynamik. Ett möj-
ligt forsknings- eller utvecklingsarbete skulle kunna innefatta inlärningen av ett stycke med 
större variation både tekniskt och musikaliskt. En annan möjlighet skulle kunna vara att stu-
dera inlärningen av flera kortare stycken med olika musikaliska och tekniska ramfaktorer, 
med syftet att utröna hur dessa påverkar designen av inlärningen.  
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