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Sammanfattning 
Syftet	med	denna	studie	är	att,	under	en	specifik	tidsperiod,	analysera	läroprocessen	och	
effekten	av	kontinuerlig	övning	på	musikinstrumentet	trumpet.	Under	tidsperioden	an-
vändes	en	specifik	övningsmetod	som	kallas	”Carusometoden”.	Studien	utgår	ifrån	litte-
ratur	och	forskning	om	olika	aspekter	av	övning	samt	ett	designteoretiskt	perspektiv.	Ob-
servationsmetoder	som	använts	för	studien	inkluderar	dokumentation	i	form	av	loggbok	
som	förts	under	periodens	gång	samt	även	videoinspelningar	av	övningspassen.	I	resul-
tatdelen	presenteras	de	semiotiska	resurser	som	använts	i	utövandet	av	metoden.	Dessa	
inkluderar	bland	annat	trumpeten,	fotstamp,	metronom	samt	lärobok	och	pekplatta	som	
har	innehållit	noter	till	de	olika	övningarna	i	metoden.	I	resultatdelen	presenterades	även	
läroprocessen	genom	de	olika	faserna	under	den	bestämda	tidsperioden.	Utöver	den	för-
bättrade	speltekniken	från	övandet	utvecklade	jag	även	en	självreflektiv	sida	vilket	gjorde	
att	jag	fick	mer	insikt	i	mig	själv	och	min	allmänna	spelteknik.	I	diskussionen	stödjer	och	
problematiseras	upptäckterna	i	resultatdelen	med	litteraturen	om	övning	och	designte-
orin.	Dessa	diskussioner	involverar	bland	annat	saknaden	av	en	lärare	som	kommenterar	
processen	längs	vägen	och	multimodala	aspekter	av	att	följa	metoden.	
	
Nyckelord:	musikalisk	övning,	Caruso,	lärandeprocess,	designteori,	videodokumentation,	
loggbok		
	
Abstract 
The	purpose	of	this	study	is,	under	a	set	period	of	time,	to	analyse	the	learning	process	
and	effect	of	continuous	practice	on	the	musical	instrument	trumpet.	During	this	period	I	
used	a	specific	practice	method	called	“The	Caruso	Method”.	The	references	of	this	study	
are	based	on	previous	 literature	and	 research	dealing	with	various	aspects	of	musical	
practice	as	well	as	design	theory.	The	observational	methods	used	in	the	study	for	docu-
menting	the	practicing	process	included	the	writing	of	a	logbook	and	video	recordings.	In	
the	results,	different	semiotic	resources	are	presented	that	has	been	used	in	the	practicing	
of	the	method.	These	include	among	others	the	trumpet,	foot	stamps,	a	metronome	as	well	
as	a	playbook	and	a	smart	tablet	which	contained	the	sheet	music	for	the	various	exercises	
of	the	method.	Also,	in	the	results,	the	learning	process	through	the	different	phases	dur-
ing	the	time	period	was	presented.	Beyond	the	improved	playing	technique	the	practice	
had	given,	I	also	developed	a	self-reflecting	side	of	myself	which	improved	my	self-insight	
as	well	as	an	insight	into	my	general	playing	technique.	In	the	discussion,	the	results	are	
both	supported	and	problematized	using	the	previous	literature	and	research	on	musical	
practice	 and	 design	 theory.	 The	 discussions	 include	 among	 other	 things	 the	 lack	 of	 a	
teacher	who	gives	feedback	during	the	learning	process	as	well	as	multimodal	aspects	of	
following	the	method.	
	
Keywords:	musical	practice,	Caruso,	 learning	process,	design	theory,	video	documenta-
tion,	logbook	
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en kort bakgrund för ämnet kring min erfarenhet av övning som ligger 
till grund för denna studie. Detta följs av studiens syfte och tillhörande frågeställningar. 

1.1 Inledande text 
”Övning ger färdighet” är ett ordspråk som kan tillämpas på alla kunskapsområden. Detta gäller 
inte minst musikkunskap och instrumentspel. Men vad innebär då övning och var går gränsen 
mellan att öva och att spela? 
 
Min definition av att spela i denna kontext är att spela låtar ensam, med ackompanjemang eller 
ihop med andra. Att spela innebär för mig en till största del icke-reflekterande aktivitet när det 
gäller speltekniken där fokus istället ligger i det material som spelas, det musikaliska uttrycket 
och reaktion på eventuella medmusikanters inslag. Min definition av övning blir, i jämförelse 
med detta, rena kontrasten. Den utförs i ensamhet med fullt fokus på spelteknik och specifikt 
anpassade övningar för att förbättra olika aspekter av den.  
 
Min egen relation till att spela och öva har under majoriteten av min musikaliska karriär varit 
väldigt ensidig till att spela. Under en lång tid var jag nöjd med denna ensidighet och jag kunde 
prestera på den nivå som krävdes genom den mängd av musikaliska engagemang jag hade under 
denna tid. Genom att spela mycket och kontinuerligt förbättrades min spelteknik över tid, dock 
genom en mer passiv inlärning och inte lika snabbt som om den kompletterades med övning. 
 
På senare tid har denna ensidighet och brist på kompletterande övning blivit oerhört uppenbar 
för mig. Bland annat på grund av den ökande konkurrens och prestandanivå som kom med 
utbildningen på Musikhögskolan. Framförallt har undervisning av instrumentalelever påverkat 
mitt perspektiv på övning då det har känts hypokritiskt* att ge elever övningar i läxa som jag 
själv aldrig gjorde vid den åldern, och till viss del fortfarande inte gör idag. Utifrån detta per-
spektiv har dock en motivation att bli bättre på mitt instrument uppkommit, vilken har sporrat 
mig att påbörja mitt projekt att öva på riktigt. 
 
I min jakt på övningsmetoder. att använda som grund till detta projekt, och i förlängning denna 
studie, fann jag ”The Caruso Method”, på svenska ”Caruso-metoden”. Metoden är namngiven 
efter dess skapare, Carmine Caruso (1904–1987), en multimusikant och instrumentalpedagog 
vars lärdomar och metoder var och är speciellt attraktiva för många brassmusiker. Hans metod 
och övningar grundar sig på att vara muskel- och uthållighetsbyggande för ens embouchyr, 
tillvägagångsättet att skapa ljud på bland annat brassinstrument, snarare än att den skall betrak-
tas som en musikalisk metod.  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Att hitta struktur för att kunna upprätthålla en kontinuerlig övning över en längre period än ett 
par veckor har länge varit ett problem för mig. Anledningarna till att de strukturer jag har byggt 
upp inte har fungerat har varit många. Allt från att strukturen i sig var löst planerat och tvärtom 
till att jag tappat intresset. I och med valet av en redan etablerad struktur i Caruso-metoden 
hoppas jag att mitt intresse av att utforska den och vilken effekt den kan ha på mig som musiker 
kan motivera mig till att upprätthålla den kontinuerliga övningen jag har sökt efter. 

                                                
* Hypokritisk = Hycklande, inte leva efter den moral och de standarder man själv argumenterar för att alla ska 
leva efter. (Wikitionary 2018) 
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Syftet med denna studie är att efter att ha följt Caruso-metoden på en bestämd tidsram om nio 
veckor analysera den påverkan metoden har haft på mitt trumpetspel. Metoden utgår ifrån två 
olika källor som kombineras och anpassas. 
 
Frågeställningar för denna studie är som följer: 
 

1. Vilka semiotiska resurser används i arbetet med Caruso-metoden? 
2. Hur designas läroprocessen i arbetet med denna metod? 
3. Hur har min allmänna spelteknik påverkats i arbetet med denna metod? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras grundläggande information om Caruso-metoden som används i denna 
studie. Relevant litteratur och forskning kring ämnet övning presenteras också, samt det teore-
tiska perspektiv som ligger till grund för denna studie. 

2.1 Carusometoden 
Carmine Caruso (1904–1987) är musikern och läraren som har grundat den metod som används 
i samband med denna studie. Han växte upp i en musikerfamilj där hans far lärde honom spela 
piano och hans äldre bror lärde honom violin. Caruso levde även med absolut gehör, förmågan 
att kunna uppfatta och ange tonhöjder utan referenspunkt. Genom denna förmåga kom han se-
nare att lära sig saxofon genom att enbart observera och imitera sin far spela instrumentet på 
håll. Under en tid kom han att livnära sig på detta instrument genom medverkan i flera olika 
band och musikkonstellationer tills han i 1941 bosatte sig i New York för att frilansa och un-
dervisa på heltid. Caruso undervisade en stor variation av instrumenttyper såsom saxofon, vio-
lin, klarinett, flöjt och brassinstrument. Det är framförallt bland brassmusiker som han själv och 
hans metoder blev och har blivit populära, då de tekniker han använde sig av kunde möta mu-
sikerna på de många stadier i spelutvecklingen de kunde befinna sig i. Carusos metod, lärarstil 
och förmåga att problemlösa lockade många, både amatörer som professionella musiker, att 
söka upp honom i New York för lektioner (Caruso 2002). 
 
Caruso-metoden är inte en musikalisk metod, utan snarare gymnastik som tränar upp de fysiska 
behov som krävs för att utöva musikaliskt med sitt instrument. Detta förespråkar både Lands-
man (2019) i sin introduktionsvideo till metoden och Caruso (2002) själv i sin lärobok. Metoden 
är en klinisk strategi till att lära sig och utveckla sin instrumentala förmåga. 
	
Metodens fokus ligger främst i den fysiska delen av instrumentspelet och runt de muskler i 
munnen som används för att forma den munställning som behövs för att spela blåsinstrument, 
även kallat embouchyr. Att bygga upp styrkan i dessa muskler och förfina dess teknik är ett av 
de viktigaste målen med metoden. Detta görs med övningar som inriktar sig på flexibilitet i 
tonregistret, tonintervall i olika storlek samt timing och uthållighetsövningar.  
 
Fyra grundregler finns att förhålla sig till i alla övningar som denna metod innehåller: 
 

1. Stampa med foten. 
2. Behåll kontakten mellan munstycket och läpparna genom hela övningen. 
3. Behåll ett stadigt luftflöde. 
4. Andas endast genom näsan. 

 
Att stampa med foten etablerar den timing musklerna behöver för att kunna utföra den rytm 
som övningen i fråga består av på ett korrekt och precist vis. Ett stadigt luftflöde, enligt regel 
tre, utvecklar en kompakt ström av luft som passerar läpparna in i instrumentet och både fören-
klar och förbättrar skapandet av ljud och musik. Caruso (2002) gör en liknelse till vattenskidor, 
att så länge båten rör sig håller skidorna sig ovanför och åker längs med vattenytan. 
 
Regel två ämnar för att minska de fysiska rörelser som behövs för att kunna forma en 
embouchyr och kunna träna upp dess styrka på bästa sätt. Istället för att andas genom munnen, 
som annars är brukligt, så skall andning ske genom näsan istället, enligt regel fyra. Detta åter-
igen för att inte förlora greppet om embouchyren och behöva starta om. 



 8	

Med denna övergripande beskrivning av Carmine Caruso och den fundamentala grunden för 
hans metod vill jag ge läsaren ett historiskt perspektiv samt en insikt i det förhållande som Ca-
ruso (2002) själv rekommenderar att en bör närma sig metoden. 

2.2 Områdesorientering och tidigare forskning inom om-
rådet 
Schenk (2000) beskriver övning som ”en stig i snön”. Genom att öva lämnas tydliga spår i snön. 
Efter att ha vandrat stigen ett antal gånger blir snön mindre av ett hinder och stigen blir lättare 
att följa. Detta är en metafor för kontinuerlig återupprepning av rörelsemönster och övningar. 
Ju mer denna stig vandras på så ökas säkerheten att gå på den utan att ramla. Stigens kvalité 
ökas dessutom och det blir möjligt att ändra gångtempot på ett friare sätt. Schenk föreslår vidare 
att denna ”snöstegsprincip” kan utgöra grunden för upplägget av övningsstrategier. Dessa stra-
tegier skall verka för att undanröja hinder på stigen och ge de bästa förutsättningarna för att 
fortsätta följa den. Översatt från metaforen betyder detta konkret att vidareutveckla speltekni-
ken på sitt instrument utan att få med sig ovanor. Jørgensen (2004) förklarar övningsstrategier 
som planeringen inför övningstillfället samt de tankar och beteenden som uppstår under tiden i 
tillfället och påverkar övningen. Övningsstrategier ser olika ut för olika musiker då en sorts 
övningsstrategi sällan fungerar för alla. På grund av detta är det viktigt för musiker, speciellt 
professionella sådana, att själva utforma en övningsstrategi de är bekväma med och som ger 
resultat för dem. För att utveckla sina övningsstrategier, enligt Jørgensen, behöver utövarna 
vara självlärande och självreflekterande för att kunna ändra sin strategi när det behövs och även 
kunna anpassa nytt material till sin övning. En lärare eller pedagog kan hjälpa till att vägleda 
denna process, speciellt för yngre elever, och kan inspirera med nya tekniker eller tillväga-
gångssätt som kan appliceras på den egna övningsstrategin. En övningsstrategi Jørgensen starkt 
inte rekommenderar är en så kallad ”filling time”-strategi. Denna strategi bygger på kvantitativ 
övning där fokus ligger i den mängd av tid som läggs på att öva. Jørgensen föreslår istället att 
om övningstidens fokus ligger i kvalitativ och mer effektiv övning så kommer spelförmågan att 
öka. Samtidigt kan även mängden av tid som spenderas på att öva sparas in på grund av den 
eftertraktade effektiviteten. 
 
En viktig aspekt som Jørgensen och Hallam (2016) betonar hos en professionell musiker är dess 
innehav av metakognitiva förmågor och strategier. Detta inkluderar bland annat en självkänne-
dom om sina svagheter och styrkor samt möjligheten att kunna utvärdera en musikrelaterad 
situation. Utifrån den informationen formar musikern en strategi för att anpassa sig till eller 
överkomma situationen. 
 
Effektiv övning är, enligt Lif (1998), något som endast kan uppnås genom full koncentration 
på det som utövas i övningstillfället. Vandrar tankarna iväg förloras självreaktionsförmågan 
vilket gör det svårare för utövaren att själv kunna ge sig konstruktiv kritik på sin spelteknik. Att 
hitta sätt och knep för att kunna fokusera koncentrationen är därför mycket viktigt. Som med 
övningsstrategier kan olika knep fungera bättre för vissa än för andra, så det gäller för utövarna 
att experimentera och hitta de knep som fungerar bäst för sig själv. Lif föreslår bland annat 
etablering av vissa riktlinjer kring övningen, såsom var och när den skall utföras. Var-aspekten 
innefattar miljön övningen skall utföras i, på en fast plats eller i olika miljöer. När-aspekten 
innefattar tiden på dygnet och längden på övningstillfället, korta utspridda pass över dagen eller 
ett längre pass vid en specifik tidpunkt. 
 
Mängden tid som en student spenderar på att öva kan ofta bero på faktorer som har med upp-
visning att göra. Jørgensen och Hallam (2016) berättar att övningsaktiviteten ökar inför, och 
ibland även efter, lektioner med instrumentläraren. Samma skeende förekommer även inför 
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framträdanden. Under lov och helgdagar är det vanligt förekommande, även hos studenter i 
högre musikutbildningar, att övningsmängden minskar. 
 
En övningsmetod eller strategi kommer inte att se ut på samma sätt eller innehålla samma slags 
övningar och tekniker genom åren som instrumentet utövas. Övningsinnehållet förändras och 
kraven på musikalisk förmåga samt svårighetsgraden på tekniskt och musikaliskt material ökar 
i takt med att ens färdigheter utvecklas. Lif (1998) berättar att utövaren sätter gränser och krav 
på sig själv beroende på dess ambition och mål med instrumentspelet och musikutövandet. En 
musiker som agerar på professionell nivå, och som konstant måste prestera med hög kvalité, 
sätter rent naturligt högre gränser och krav på sig själv än vad en musiker på amatörnivå gör.  
 
Gemensamt hos Lif (1998), Schenk (2000) och Jørgensen (2004) är att utövaren själv behöver 
hitta en egen metod och strategi för övning som den själv kan efterfölja. Lärare och pedagoger 
är mycket värdefulla att ha i början av denna process och kan, som sagt, addera till metodens 
och strategins innehåll och upplägg samt indirekt inspirera utövaren. Utövaren har dock yttersta 
ansvar för att strategin genomförs och att den gör det på ett effektivt och reflekterande sätt. 
 
Vilken effekt en lärare har på eleven eller studentens sätt att öva kan variera kraftigt. Jørgensen 
och Hallam (2016) berättar om en studie ifrån Norge där begynnande studenter vid musikkon-
servatorium tillfrågas vilken effekt deras föregående lärare har haft på deras sätt att öva. 40% 
av dessa svarade "liten" eller "ingen" effekt. I en annan studie från USA beskrivs att musiklärare 
där är mycket investerade i att lära ut effektiva övningsstrategier till. 
 
För Schenk (2000) är det viktigt att bibehålla en ”jag-kan”-känsla genom alla bemärkelser av 
utövande. Återupprepning av lätta och redan bemästrade övningar och melodiskt material kan 
ge dem denna känsla. Detta leder i sin tur till ett stärkt självförtroende, säkrare spelteknik och 
en större musikalisk upplevelse. Självförtroendet, enligt Schenk, kan också ge utövaren moti-
vation till att förbättra sig genom fördjupning i vissa aspekter av övningen. För bästa möjliga 
utveckling behöver det finnas en balans mellan nya utmaningar och redan känt material. Genom 
detta kan utövaren utveckla sina färdigheter och samtidigt behålla jag-kan-känslan. För snabb 
progression minskar denna känsla och, tillsammans med den, motivationen att spela överhu-
vudtaget. För långsam progression kan uttråka utövaren och, även den, minska motivationen 
och spellusten. Schenk fortsätter genom att poängtera att det i tillägg till övningstillfällen även 
behöver finnas praktiska sammanhang där övningarnas innehåll används för att ytterligare be-
fästa och fördjupa spelfärdigheterna. Detta i form av musikaliska sammanhang utanför övnings-
zonen, såsom framträdanden och konserter av olika slag. Fördelaktigt är också om detta också 
sker tillsammans med andra musiker i ett socialt musicerande sammanhang. Schenk liknar detta 
till att lära sig ett nytt språk. Enskilda ord och meningar lärs in genom att härma och repetera 
för sig själv eller tillsammans med någon form av lärare. Fördjupning sker i samband med an-
vändning av språket i en social och praktisk kontext. 
 
I sin studie intervjuar Hallam (1995) 22 professionella, frilansande, musiker om deras förhåll-
ning till övning. De intervjuade musikerna var av en brett utvald grupp med både män och 
kvinnor, ett åldersspann mellan 22 och 60 år samt flera instrumentgrupper representerade. Hal-
lam (1995) upptäckte i sina intervjuer att trots musikernas likhet i ypperlig musikalisk och tek-
nisk förmåga på sitt instrument så var deras förhållningssätt till övning mycket varierad. Mindre 
än hälften svarade att de övade dagligen medan de resterande var mer projektbaserade i sin 
övning, och gjorde så endast inför nästkommande framträdande. Hallam beskriver att trots va-
riationen i hur ofta musikerna övade var de dock överens om hur mycket tid som de anses bör 
tillägnas övning på en dag. 40–60 minuter följt av en paus och sedan fortsatt övning till ett 
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maximum av tre timmar per dag. Efter detta maximum ansåg musikerna inte längre att de behöll 
koncentrationen och övningen hade ingen mening och gled då snabbt in till spel istället. I den 
sista delen av sin studie går Hallam igenom de implikationer för undervisning som kan dras 
ifrån intervjuerna med frilansmusikerna. En av dessa är just, som det visade sig i samtal med 
musikerna, att det finns en stor variation på synen av och förhållning till just övning, vilket även 
gäller hos elever. Hallam menar att detta ställer krav hos lärare då de behöver anpassa och 
skräddarsy sin undervisning enligt den syn varje individ har på övning. Hallam ger några ex-
empel som att om en elev inte visar tilldrag till att öva kan de sporras med en roligare musikalisk 
aktivitet som fortfarande kan utveckla den musikaliska förmågan. Att använda övning i grupper 
och orkestrar kan vara lättare på grund av den sociala kontexten. Hallam anmärker också skill-
naden mellan hur mycket tid under en dag som kan tilldelas övning och var gränsen går för att 
det övergår till spel. 
 
I sin artikel presenterar Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993) begreppet "deliberate 
practice", eller "meningsfull övning" (egen översättning), och dess vikt för individer att uppnå 
expertprestanda inom områden såsom musik och idrott. Författarna vill med sin artikel argu-
mentera emot att exceptionella förmågor hos individer framkommer på grund av högre makter 
eller är ett genetiskt arv. Istället vill Ericsson et al. (1993) framhäva erfarenhet och meningsfull 
övning som orsaken till individers exceptionella förmågor. De berättar vidare att dessa för-
mågor inte endast kommer per automatik genom en lång tids erfarenhet och övning som repet-
eras. En motivation och målmedveten ansträngning till att vilja förbättra sig är också en viktig 
aspekt i att uppnå expertprestandan. Ericsson et al. fortsätter dock sin argumentation med att 
motivation och repeterande övning inte kan anses tillräckligt för att uppnå en effektiv inlärning. 
I tillägg måste individen även få informativ feedback, guidning och specifika instruktioner från 
en kvalificerad lärare eller tränare. Dessa rättar till de misstag som individen gör och ger den 
de strategier som behövs för att utvecklas på bästa sätt. Ju mer dessa instruktioner kan ges 
individuellt, snarare än generellt till en grupp, desto bättre. Meningsfull övning utanför de mö-
ten och sessioner med läraren/tränaren räknas, enligt Ericsson et al., om individen utför en av 
läraren/tränaren designade övningar och aktiviteter.  
 
Ericsson et al. (1993) delar upp utförandet av en aktivitet mellan arbete, spel och meningsfull 
övning. Arbete beskrivs som aktiviteter som genererar externa belöningar såsom offentliga 
framträdanden, tävlingar och lönetagande aktiviteter. Spel beskrivs som en intern upplevelse 
där aktiviteten utförs av det rena nöjet. Meningsfull övning, som Ericsson et al. beskriver det, 
är en högst strukturerad aktivitet med det explicita målet att utveckla prestandan. Författarna 
beskriver själva meningsfull övning som en icke-njutbar och tråkig aktivitet som på kort sikt 
inte ger några direkta belöningar, men som på lång sikt påverkar effektiviteten av både arbetet 
och spelet positivt. Ericsson et al. förklarar vidare att eftersom meningsfull övning inte är en 
njutbar aktivitet bör inte alltför mycket daglig tid spenderas på det, om individen eller lära-
ren/tränaren inte tycker att den ger resultat. En stipulation som Ericsson et al. följer i denna 
artikel är att efter tio års meningsfull övning i en aktivitet uppnås expertprestandan. Denna sti-
pulation har sedan blivit populärt känd i samhället som de "10 000 timmarna" som behövs för 
att bemästra en aktivitet.   
 
Gunnarsson (2014) har i sitt examensarbete gjort en självstudie i sin process att lära sig läsa och 
spela gitarr med noter a vista, att läsa och spela ett stycke musik för första gången. I en period 
av åtta veckor övade Gunnarsson 15 minuter per dag och följde en spelbok speciellt inriktad 
mot a vista-spel. Det material som användes hade en progression som gick från lätt till svårare. 
Författaren ansåg att detta skapade goda förutsättningar för hens lärande. Under övningarna 
använde Gunnarsson sig av hjälpmedel och övningsstrategier för att underlätta sin läroprocess. 
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Dessa inkluderade bland annat att sjunga med i samband med spel på gitarren. Gunnarsson 
uppfattade att detta hjälpte att analysera melodin snabbare och att ha som stöd i svårare passa-
ger. 
 
I sitt examensarbete intervjuade Unger (2009) elva musikhögskolestudenter i deras sätt att öva 
och vägen fram dit. De intervjuade studenterna bestod av en grupp från musiklärarprogrammets 
första och sista årskurs samt var utplockade från både den klassiska linjen och jazzlinjen på 
högskolan. I sina intervjuer upptäckte Unger att majoriteten av deltagarna ansåg att de inte hade 
lärt sig eller hittat ett väl fungerande sätt att öva på förrän mycket sent i deras musikaliska 
karriär. Slutet av tonåren eller den tidiga 20-årsåldern när de gick i gymnasiet, på folkhögskola 
eller först i musikhögskolan var sammanfattningen av svaren. Unger berättar vidare att samtliga 
förutom en av deltagarna krediterar sina dåvarande lärare på de aktuella utbildningarna för att 
ha lärt dem hur övning kan praktiseras. En majoritet av deltagarna berättar även att motivat-
ionen till att lära sig att öva kom ifrån mål de hade satt för sig själva. Dessa mål bestod exem-
pelvis av att komma in på en högre musikutbildning eller att utvecklas som instrumentalist. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Till denna studie har jag valt att använda mig av det designteoretiska perspektivet. Genom detta 
perspektiv kan jag framhäva de teckensystem och resurser som jag använder mig av samt hur 
läroprocessen ser ut och hur jag tillägnar de färdigheter och kunskap som metoden jag använder 
förmedlar. 

2.2.1 Design och lärande 
Begreppet design i denna kontext förklaras av Rostvall och Selander (2008) ur ett lärande per-
spektiv där läroprocesser designas för att kunna förmedla och ta emot kunskap. Begreppet in-
nefattar även hur lärandeprocesserna konstrueras, vilka teckensystem och representationer som 
används samt hur kunskapen förmedlas vidare till andra. 
 
Ett designteoretiskt perspektiv på lärande utgår ifrån att kunskap om världen, genom såväl so-
cialt konstruerade som materiella tecken, kan läras ut med olika sorters teckensystem. Enligt 
det designteoretiska perspektivet kommer även denna kunskap att se olika ut beroende på vilket 
kommunikationssätt som används för att förmedla kunskapen. Rostvall och Selander (2008) ger 
ett exempel med sin fråga om elever lär sig samma sak om geografi genom att kunskapen pre-
senteras via en lärobok eller ett digitalt program. Deras idé om designteori säger att detta inte 
är fallet och påpekas med citatet att ”sättet att presentera kunskap spelar en roll för innehållet” 
(s. 16). 
 
Selander och Kress (2010) beskriver design som ett sätt att, i socialt samspel och sammanhang, 
skapa något nytt eller att utveckla och omforma något befintligt. De påpekar speciellt det sociala 
samspelet som en katalysator som driver design framåt i samhället. De exemplifierar även detta 
genom en kort överblick över de teknologiska framsteg som har gjorts under det senaste decen-
niet. Exemplet tar sin början vid framtagandet och utvecklingen av mindre transistorer. Dessa 
möjliggjorde mindre och mer portabla elektroniska apparater, såsom radioapparater. Detta ut-
vecklades sedan av olika aktörer genom åren och ledde till bättre och än mer portabla ljud- och 
bilduppspelningsapparater. Detta har till slut lett fram till dagens mobiltelefoner, vilka i sig har 
förändrat människors förutsättningar för kommunikation mellan varandra och delning av in-
formation etcetera. 
 
Lärande i ett designteoretiskt perspektiv, enligt Selander och Kress (2010), bygger på en se-
kventiell och över tid pågående process där en individ samlar på sig information och färdigheter 
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genom bland annat imitation, övning och jämförelser mellan gamla och nya erfarenheter. Se-
lander och Svärdemo-Åberg (2008) berättar även att lärande och läroprocesser kan innebära en 
förändring av identitet. En individ kan inneha flera identiteter som beskriver hur en person är 
och vad den är intresserad av. I lärandesituationer kan en individ även iklä sig en identitet de 
aspirerar till att bli. Vid ett musikaliskt engagemang kan individen till exempel iklä sig en aspi-
rerande identitet som rockstjärna. Rostvall och Selander (2008) beskriver lärande som en ”ökad 
förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt, som en ökad förmåga att använda 
och utveckla de teckensystem och medier som finns tillgängliga” (s. 15). 

2.2.2 Tecken, representationer och transformation 
Kempe och West (2010) berättar att det designteoretiska perspektivet bygger på socialsemioti-
ken, vilken tar upp teckenskapande i olika sociala aktiviteter. Dessa semiotiska resurser, i form 
av tecken, skapas bland annat i syfte för kommunikation av olika slag och har formats och 
kombinerats för att vara meningsbärande. Vissa tecken har använts och kombinerats på ett så-
dant sätt att de har fått en specifik innebörd och relation till varandra inom ett visst system av 
andra tecken. Kempe och Wests exempel på några sådana är språkets grammatik och syntax 
samt musikens skalor och taktarter. Bildandet av dessa teckensystem, på engelska kallade mo-
des, i sociala kontexter och genom inbördes relationer är det viktiga steget för att tecknen skall 
bli meningsbärande. Kempe och West ger även här exempel på hur denna utveckling, från en-
staka tecken till en del av ett teckensystem, sker. Det enstaka tecknet i detta exempel är ljudet, 
som tidigt användes av människan för att etablera samhörighet i gruppen och signalera vid faror. 
Detta ljud utvecklades senare till sång, där ljud och ord blandades för att exempelvis förmedla 
berättelser. Senare användes skriftspråket för att genom detta tecken kunna representera ljudet 
i form av skrift, noter och tabulatur. 
 
Tecken kan, enligt Rostvall och Selander (2008), delas in i två kategorier, de materiella och de 
socialt konstruerade. Materiella resurser är sådant som är synligt, påtagligt och som kan upp-
komma i naturen eller världen i stort. De kan vara fysiska objekt och konstruerande, såsom 
verktyg eller instrument av olika slag. Sociala konstruktioner är sådana resurser och tecken som 
uppkommer vid mänskliga, och oftast politiska, överenskommelser. Några exempel på dessa är 
lagar, valuta och nationer. 
 
De teckensystem, och den design, som används i samband med att representera och kommuni-
cera kunskap påverkar direkt vilket kunskapsinnehåll som förmedlas. Rostvall och Selander 
(2008) exemplifierar detta genom olika sätt att representera solen och hur dessa kan förmedla 
olika perspektiv av kunskap om den. Till exempel genom en beskrivande text, en interpretativ 
dans av solens värmande strålar eller en tredimensionell modell. Genom att utsättas för denna 
typ av multimodala representationer och kunskapsperspektiv förändras och fördjupas kun-
skapen om det aktuella ämnet för individen. 
 
Selander och Kress (2010) förklarar begreppet representation som en individs eller ett kollek-
tivs uttryck för att visa upp sin förståelse för olika gestalter och tecken i världen. Dessa gestalter 
och tecken kan, som tidigare nämnts, bestå av materiella ting, såväl konkreta föremål som kun-
skapsobjekt, eller sociala konstruktioner. Eftersom representationen förespråkar individens el-
ler kollektivets förståelse innebär detta att den nödvändigtvis inte korresponderar, eller åter-
speglar, hur den faktiska företeelsen är eller ser ut. Selander och Kress exemplifierar: 
 

Om	någon	ritar	en	bild	av	en	spik,	kan	denna	bild	vara	mer	eller	mindre	exakt	
avbildad.	Men	det	sker	på	ett	 tvådimensionellt	plan.	Bilden	av	spiken	är	 inte	
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spiken.	Bilden	av	spiken	skiljer	sig	 från	(bilden	av)	en	skruv,	men	går	 fortfa-
rande	inte	att	spika	med.	(Selander	&	Kress,	2010,	s.	36)	
	

Selander och Kress (2010) förklarar vidare att en representation bildas utav i situationen valda 
tecken, samt eventuellt redan befintliga representationer, som finns tillgängliga och formas i en 
bestämd ordning för att individen själv skall kunna designa en ny representation. 
 
För att en eller flera gestaltningar skall omvandlas till en representation behöver de gå igenom 
en första transformationscykel, enligt Selander och Kress (2010). I denna cykel går både ge-
staltningar och tecken igenom analyser, bearbetningar, kombinationer och andra prövande me-
del för att kunna transformeras till en representation. Cykeln följer dock ingen rak linje utan 
processen går fram och tillbaka tills en förståelse har utkristalliserat sig för individen. Selander 
och Kress berättar dock om så kallade fixeringspunkter som fungerar som milstolpar, en nå-
gorlunda fast punkt på vägen att gå tillbaka till, i processen. Dessa fixeringspunkter etableras 
vid upptäckten av något intressant eller uppseendeväckande. 
 
I en transformation kan information omgestaltas, eller re-designas, inom samma medium ge-
nom att till exempel skriva en ny kommenterande eller analyserande text om en annan, berättar 
Selander och Kress (2010). Information kan även omgestaltas från ett medium till ett annat, till 
exempel från text till bild, men kallas då istället för en transduction. Selander och Svärdemo-
Åberg (2008) betonar att upprepning av mönster inom den första tranformationscykeln är viktig 
och förstärker lärandeprocessen. Selander och Svärdemo-Åberg kommenterar även att tradit-
ionen om upprepning och repetition av övningar var mycket vanlig i den gamla skolvärlden, 
om än dock inte så vanlig i dagens skolvärld längre. Traditionen frodas dock och är mycket 
etablerad i den digitala spelvärlden. När en transformering är klar i första cykeln, och en ny 
representation och förståelse har bildats, kan den gå in i en andra transformationscykel. I denna 
cykel, enligt Selander och Kress (2010), går representationen från den första cykeln igenom 
ytterligare analysering samt bedömning av olika erkännandekulturer, beroende på vad ämnet 
gäller, för att till sist kunna accepteras som kunskap. 
 

2.2.3 Kunskap och mening 
Kunskap är ett viktigt huvudbegrepp inom det designteoretiska perspektivet. Rostvall och Se-
lander (2008) förklarar att inneha kunskap innebär att kunna förstå syftet och målet med en 
meningsfull handling inom ett visst sammanhang som definierar kunskapen. För att en handling 
skall kunna definieras som meningsfull behöver den genomgå några kriterier. För det första 
behöver handlingen ha ett tydligt syfte som går att förstå och kan skiljas ifrån slumpmässiga 
handlingar. För det andra behöver handlingen i sig ske eller uppstå i ett socialt sammanhang 
vare sig det är formellt, semi-formellt eller informellt utan institutionella ramar. För det tredje 
så hjälper upprepning av handlingar att skapa mening och kan på så sätt göra den till en rutin, 
något som blir normalt och inte ofta ifrågasatt. 
 
Rostvall och Selander (2008) berättar vidare att vilka meningsfulla handlingar som är viktigare 
än andra förändras över tid, och med det även vilken kunskap som prioriteras. Denna förändring 
sker över tid genom sociala interaktioner samt efter människans behov och tillgång till tecken 
och resurser. Därför blir viss kunskap efter hand oanvändbar eller onödig och ersätts med ny 
och relevant kunskap. 
 
För att kunna lära sig om och utöva olika kunskaper rent generellt måste det, enligt Kempe och 
West (2010), finnas rätt sorts resurser och semiotiska kombinationer tillgängliga för dem som 
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vill lära sig. För att kunna lära sig att måla behöver det finnas färg tillgängligt och för att kunna 
lära sig att spela ett instrument behöver det finnas ett faktiskt instrument och eventuella in-
struktioner i någon form tillgängliga. Selander och Kress (2010) tillägger att inom både design- 
och kunskapsperspektivet finns ett maktförhållande att beakta, om de resurser som finns till-
gängliga är speciellt designade av till exempel en eller ett fåtal personer med syfte att behålla 
en hög maktställning. 
 
En person visar att den besitter kunskap inom ett visst område genom att på olika sätt kunna 
representera och visa hur den förstår denna kunskap genom gestaltning av teckensystem, skriver 
Selander och Kress (2010). Genom att besitta kunskap inom ett område finns det för individen 
en mängd handlingsalternativ till sitt förfogande i en situation där denna kunskap krävs. Genom 
att kunna framställa sin förståelse med olika gestalter och representationer kan en individ visa 
upp sin breda kunskap inom området. 

2.2.4 Multimodalitet 
Informationshämtning, såsom under lärosituationer, sker oftast multimodalt genom parallella 
semiotiska system som kommuniceras till individen, skriver Rostvall och Selander (2008). För-
klarat på ett enklare sätt betyder detta att människan samlar in kunskap med hjälp av olika 
teckensystem samtidigt. Eftersom informationen samlas in på olika vis kan det variera från gång 
till gång om teckensystemen håller med varandra och ger samma resultat eller om de motsäger 
varandra och ger skilda budskap. 
 
Kempe och West (2010) beskriver musikundervisning som ett bra exempel på multimodal in-
lärning då den består av en mängd olika semiotiska tecken och resurser såsom musik, tal, 
skrift/noter, och gester. För att bäst kunna använda denna ensemble av semiotiska resurser, och 
forma villkoren för meningsskapande, behöver läraren orkestrera/designa moment som tar till-
vara på dessa. Hur läraren sedan väljer att kombinera och orkestrera resurserna har stor inverkan 
på vad eleven lär sig och vilken mening, eller förståelse, den tar med sig från undervisningen. 
 
Som det har nämnts tidigare ger olika tecken och resurser olika form av mening som läraren 
och eleven kan dela respektive ta till sig. Kempe och West (2010) ger ett exempel på detta i sin 
beskrivning av ”att visa för eleven hur man ska spela ett stycke musik ger helt andra möjligheter 
till meningsskapande än att peka i en notbild och ge muntliga instruktioner” (s. 66). 
 
Kempe och West (2010) berättar vidare om att möjligheten att kunna spela in, bevara och återge 
en mängd teckensystem genom ljud- och filminspelningar, samt den möjlighet de ger för ana-
lyserande arbete, har varit ett stort genombrott inom det multimodala perspektivet. Detta har 
skett i så stor grad att samhället och tidigare maktförhållanden har förändrats ifrån det tidigare 
skriftdominerande samhället. 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras de metoder som har använts i studien samt hur den har designats. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs de observations- och dokumenteringsmetoder som har 
använts för denna studie. 

3.1.1 Loggbok 
Att föra en loggbok innebär, enligt Bjørndal (2005), att systematiskt sätta av tid för att göra en 
reflektion av det som har utförts i ett praktiskt sammanhang och på så sätt få en djupare förstå-
else över vad, hur och på vilket sätt det har gjorts. Genom att medvetandegöra sin process/prak-
tik i skriftlig form är det också möjligt att föra en inre dialog med sig själv och diskutera resul-
tatet samt bestämma om någon form av förändring behöver tillämpas för att förbättra praktiken 
tills nästa gång. En nackdel Bjørndal poängterar med att använda loggboken på detta sätt är att 
förändring inte kan ske på en gång. Flera loggboksinlägg över en längre tid kan krävas innan 
ett repeterande mönster i praktiken kan utrönas. Först därefter kan analysen utsättas för inre 
diskussion och förändringsarbetet påbörjas. 
 
Användandet av en loggbok är ett av de enklare och minst tidskrävande alternativen som finns 
tillgängliga för att kunna observera en återkommande situation eller praktik där inläggen senare 
kan analyseras av utövaren. Bjørndal liknar dessa inlägg i loggboken till så kallade ”thick 
descriptions”, på svenska ungefär ”fylliga beskrivningar”, som utförligt redogör för skeenden i 
en social situation och dess kontext (2005, s. 61). Dessa fylliga beskrivningar är oftast mycket 
detaljerade och skapar levande föreställningar för läsaren. I vilken grad och form denna detalj-
rikedom utmynnar i en loggbok beror bland annat på dess teoretiska koppling och vilken sorts 
loggbokstyp som används. 
 
Det finns många exempel på och typer av mallar av hur en loggbok kan läggas upp för att 
antingen observera ett specifikt beteende eller, i kontrast, vara helt öppen och utforska vilka 
beteenden som uppkommer. Ett exempel på det senare är en ostrukturerad loggbok. I en sådan 
finns, som namnet antyder, ingen struktur eller ramverk att utgå ifrån annat än tiden då prakti-
ken äger rum. Bjørndal (2005) berättar att en sådan slags loggbok är bra för ändamål då perso-
nen som för loggboken vill hålla sig öppen och upptäcka utföranden som tidigare kanske endast 
varit halvt omedvetna. Nackdelen med en ostrukturerad loggbok är att det kan bli mycket text 
att gå igenom, vilket försvårar analysarbetet efteråt samt kräver mer tid och energi. 
 
I kontrast till den ostrukturerade varianten så består strukturerande loggböcker av tydliga ramar 
och teman som blir mer konkreta att följa och skriva efter. Det finns en hel del mallar att välja 
mellan i valet av att föra en strukturerad loggbok. Några exempel som Bjørndal (2005) ger är 
tematisk loggbok, processloggbok, kommunikativ loggbok etcetera. Alla dessa har sitt eget per-
spektiv på hur utformningen av loggboken skall läggas upp och passar olika bra till olika per-
spektiv och ändamål för loggboken. Bjørndal berättar vidare att exemplen på loggboksmallar 
inte är satta i sten, utan kan ändras eller kombineras med andra mallar för att passa syftet och 
ändamålet. 
 
Till denna studie har jag valt att använda mig av en blandning mellan en process- och en meta-
kognitiv loggbok. Bjørndal (2005) beskriver dessa två mallar som en registrering av observat-
ioner ur den pedagogiska processen och reflektion över denna (processloggbok) samt reflektion 
över sin egen lärandeprocess och på vilket sätt saker och ting lärs in (metakognitiv loggbok). 
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Genom att föra en loggbok av situationer i praktiken är det möjligt för utövaren att bevara sina 
observationer och sinnesintryck samt ens egna reflektioner över dem. Dessa observationer och 
sinnesintryck kan vara till hjälp för att kunna minnas de skeenden och moment som uppstod i 
den aktuella situationen. Men loggboksskrivandet har sina begränsningar. Bjørndal (2005) be-
rättar att eftersom innehållet i en loggbok är begränsat till minnet av den genomförda praktiken 
så blir även speglingen av praktiken i skriftlig form också begränsad och mindre detaljerad. 
Helhetsbilden av praktiken är också för det mesta förlorad då det är omöjligt för utövaren att 
komma ihåg allt som skedde runtikring en i situationen vid varje tidpunkt. För att komplettera 
förandet av en loggbok i denna studie, och för att kunna fånga en mer detaljerad spegelbild av 
praktiken, har jag som komplement valt att använda mig av videoinspelning. 

3.1.2 Videoinspelning 
Videoinspelningar är, enligt Bjørndal (2005), ett effektivt verktyg för att utveckla sin självkän-
nedom. Inspelningen möjliggör det för utövaren själv att kunna se och observera sin egen prak-
tik i efterhand med ett mer objektivt och kritiskt perspektiv. Videoinspelningar har den ytterli-
gare fördelen att de gånger praktiken spelas in så konserveras de även för vidare uppspelning 
vid ett senare tillfälle. Detta innebär att uppspelningen av situationen kan pausas, spolas fram 
och tillbaka samt ses upprepande gånger långt efter att den först gjordes. Därför har utövaren 
möjligheten att vid varje ny uppspelning fokusera på och reflektera över nya och olika beteen-
den och händelser. 
 
Medan videoinspelningar är ett utmärkt verktyg för reflektion så poängterar Bjørndal (2005) 
dock att en inspelning aldrig är en kopia av verkligheten. Inspelningen är istället en represen-
tation av tillfället som spelades in och innehåller begränsningar för vad kameran kan ta upp. 
Bjørndal listar dessa som operatörens- och tekniska begränsningar. Operatörens begränsningar 
behandlar kamerans positionering i rummet och vilken slags bild kameran är uppställd utifrån. 
Var kameran placeras och dess zoom-inställningar avgör vilken information som fångas upp av 
kameran och vilken som negligeras. Det kan handla om allt ifrån en närbild på en person i 
rummet, till exempel utövaren själv, eller en helhetsbild som visar förloppet med ett överskåd-
ligt perspektiv av rummet och vad de resterande deltagarna gör. Används flera kameror kan 
mer data samlas in, men detta kräver mer tid och resurser att förbereda. I vilket fall som helst 
bör kamerans placering noga planeras utefter syftet med och användandet av inspelningen.  De 
tekniska begränsningarna behandlar de stimuli som kameran kan, och inte kan, ta upp. En ka-
mera kan till exempel ta upp bild och ljud som vi kan se och höra. Kameran kan dock inte 
kommunicera sådant som resten av våra sinnen reagerar på, såsom lukt, smak och känsel. En 
andra del av de tekniska begränsningarna är kamerans kvalitet när det gäller resolution på bild 
och ljud. Dålig kvalitet och placering av utrustning kan i värsta fall göra en inspelning så störd 
eller förstörd att den blir oanvändbar för senare bruk. 
 
När det gäller observationer gjorda genom att ställa upp en kamera i rummet och spela in så 
ställer Bjørndal (2005) frågan om observatören(/kameran) påverkar deltagarnas handlingar när 
de är medvetna om den och när den är synlig. Om deltagarna i en situation blir för positivt eller 
negativt påverkade av kameran leder detta till att äktheten i inspelningen förloras, och kan leda 
till att situationen blir konstlad. Bjørndal ger några exempel på faktorer som kan påverka del-
tagarnas beteenden. Detta inkluderar bland annat hur synlig kameran är för deltagarna, tillit till 
den som sköter eller använder sig av kameran samt hur vana deltagarna är att bli filmade. Bjørn-
dal berättar vidare att på grund av det vanliga förekommandet av videoinspelning via mobilte-
lefoner och annat så har de flesta människor i vårt moderna samhälle redan utvecklat en kame-
ramedvetenhet. Detta gör det lättare för de flesta deltagare i observationen att vänja sig vid 
kameran och att bli inspelade. 
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3.2 Design av studien 
I detta avsnitt beskrivs valet av musikaliskt projekt och hur dokumentationen har gått till. Vi-
dare beskrivs hur materialet har bearbetats och analyserats samt etiska överväganden som har 
gjorts och studiens giltighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Mitt musikaliskt gestaltande projekt har gått ut på att följa en övningsmetod som kallas Caruso-
metoden, namngiven efter dess skapare Carmine Caruso. Den officiellt släppta läroboken för 
metoden, Carmine Caruso – Musical Calisthenics for Brass (2002), beskriver metoden som 
gymnastik för de muskler i kroppen som används i spelandet av brassinstrument. Fokus för 
metoden ligger alltså inte i det musikaliska med att spela sitt instrument, utan vill verka för att 
förbättra styrkan och koordinationen i de spelmuskler som används. 
 
Läroboken har varit en av två källor jag har valt att använda mig av i mitt projekt att följa 
metoden. Den andra källan är en samling av videor på Youtube samt medföljande PDF-filer 
som skapats av en av Carmino Carusos tidigare studenter, Julie Landsman (2019). I dessa vi-
deor beskriver hon de olika övningarna i detalj och visar även upp hur de skall utföras, såsom 
Caruso lärde henne. Som en del av Landsmans material ingår ett redan färdigt och strukturerat 
veckoschema som ligger till grund för planeringen och upplägget av detta projekt (se bilaga 1). 
Schemat är upplagt på så sätt att varje dag i den aktuella veckan, till exempel vecka 1 eller 2 i 
perioden då metoden används, skall de övningar som listas utföras. För varje vecka som går 
läggs antingen en ny övning eller en ny aspekt av en tidigare övning till. Vecka 1 i schemat 
består till exempel bara av två övningar som skall utföras varje dag, medan vecka 2 består av 
tre övningar.   
 
Viktigt att poängtera angående de två källorna är att de för det mesta framför samma generella 
övningar och regler kring hur metoden skall utföras. Stundtals går dock källorna emot varandra 
informationsvis. I vissa fall adderar en av källorna mer innehåll till en övning än hur den besk-
rivs i den andra källan. Skillnaderna i dessa källor gör projektet mer intressant då jag i vissa fall 
måste välja mellan vilken källa jag skall följa när det gäller vissa övningar i metoden. 
 
De övningar från metoden som har hunnits med att utföras under nio veckorsperioden listas och 
beskrivs här nedan: 
 

• ”Six Notes”  
Six Notes är den mest grundläggande övningen i Caruso-metoden och fungerar som en 
slags uppvärmning för att komma in i alla de fyra reglerna som hör till att följa meto-
den vad gäller tempo, kontakt med munstycke och andning (se kap 2). Övningen går 
ut på att spela tre långa noter i rad, ta paus utan att förlora kontakt med munstycket 
och sedan spela ytterligare tre långa toner men på en sekventiellt högre ton (Se figur 1 
och 2 i kap 4). 
 

• ”Lips, Mouthpiece, Horn” (LMH) 
LMH liknar Six Notes på det sätt att tre toner spelas efter varandra med en paus emel-
lan. Skillnaden här är dels att den andra noten ligger ett tonsteg under de andra samt 
att övningen skall spelas fritt med läpparna, även kallat ”buzz”, sedan med endast med 
munstycket och till sist med trumpeten som helhet. På det sista steget med trumpeten 
ändras inte tonhöjden med hjälp av ventilerna, som brukligt, utan ändras genom att 
”böja” tonen med läpparna och liknar då de två föregående stegen i denna övning (se 
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figur 3 i kap 4). 
 

• ”Intervals” 
Även i denna övning är strukturen densamma som i Six Notes, med tre toner och paus. 
Den andra tonen är dock det intervallavstånd från den första tonen som övningen spe-
cificerar. Efter pausen flyttas hela frasen upp ett helt tonsteg och målet med övningen 
är att spela den så högt det går innan det tar stopp eller inte orkar mer. Intervals startar 
på ett sekund-avstånd mellan första och andra tonen och ökar detta successivt varje ny 
övningsvecka till ters, kvart, kvint och så vidare. 
 

• ”Harmonic Series” 
Detta är en flexibilitetsövnings som utgår ifrån naturtonsserien* där alla fingerkombi-
nationer på trumpeten används och täcker ett stort tonomfång, från lågt till högt regis-
ter. Övningens struktur är att en fingerkombination spelas, paus, sedan nästa finger-
kombination och så vidare tills alla har spelats. 
 

• ”Noodles” 
Noodles är en blandning av flexibilitet och intervallträning då den rör sig inom tonre-
gistret på ett varierat sätt och även känns snabbare med kortare tonlängder än de tidi-
gare övningarna. Att inte spela för snabbt samt att behålla timing och kontroll på to-
nerna är viktiga aspekter i denna övning. 
 

• ”Spiders” 
Spiders är också en flexibilitet och intervallövning, men skiljer sig från Noodles ge-
nom att progressivt spreta ut sig till de större intervallen snarare än att redan från start 
ha större intervallhopp. Noodles begränsar sig dock inom ett visst register medan 
denna övning kan ha extrema intervallavstånd (se figur 5 och 6 i kap 4). 
 

• ”Low Register/Pedals” 
Denna övning kan användas som en nedvärmning vid slutet av övningspasset, men är 
också till för att öka förmågan att spela i det lägre tonregistret pedaltoner. Pedaltoner 
är speciellt låga toner som inte spelas i normala sammanhang men som går att få till 
genom manipulation av läppar eller käke. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under de nio veckor som jag satte som tidsram för observationsperioden av projektet bestämde 
jag mig för att spela in samtliga tillfällen med en videokamera. Detta för att kunna observera 
progressionen vid olika tillfällen under metoden och observationens gång. Loggbok fördes 
också under samtliga övningspass för att, på samma sätt som med inspelningarna, fritt kunna 
utforska de tankar och noteringar jag skrivit ned vid de aktuella tillfällena. 
 
Nedan följer en lista på antal pass per vecka: 
 

• Vecka 1 – 7 pass 
• Vecka 2 – 3 pass 
• Vecka 3 – 4 pass 
• Vecka 4 – 2 pass 

                                                
* Naturtonsserien = Det förråd av toner som man kan frambringa på ett blåsinstrument enbart genom att variera 
anblåsning och kroppens inre resonanser. (Deltonserien, 2019, 18 november) 
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• Vecka 5 – 0 pass 
• Vecka 6 – 3 pass 
• Vecka 7 – 1 pass 
• Vecka 8 – 5 pass 
• Vecka 9 – 5 pass 

 
Det totala antalet blev 30 övningspass. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Videoobservationerna genomfördes med en Zoom Q4n videokamera. Dokumentationerna 
skedde dels hemma i min lägenhet i Arvika, men majoriteten spelades in i mitt föräldrahem i 
Varberg. Kameran var alltid uppställd på ett stativ som gav en helhetsbild av både mig och mitt 
instrument. Att använda helhetsbild som kameravinkel gör det möjligt för mig att i observat-
ionen kunna se kroppsgester, beteenden och reaktioner till det som händer i situationen. Ef-
tersom kameran och stativet inte användes till något mer än inspelning av övningspassen under 
projektperioden var de tekniska förberedelserna inför övningspassen minimala, ända ner till att 
allt som behövde göras var att sätta på kameran. Längden på övningspassen var vid början av 
observationsperioden cirka 15–20 minuter, men ökade allteftersom fler övningar lades på i bör-
jan på varje ny vecka. Under den sista veckan i observationen, vecka nio, var längden ungefär 
30–40 minuter per pass. Både dessa tider inkluderade även en kort andningsuppvärmning som 
var orelaterad till studien samt skrivande av loggbok.  
 
Loggbok skrevs i ett fysiskt anteckningsblock under tiden passen pågick. Detta för att få ner i 
text de känslor, reaktioner och tankar jag fick mellan de olika övningarna medan de var färska 
i sinnet. Loggboken var inspirerad av den process- och metakognitiva loggboksmodellen och 
innehöll följande frågeställningar: 
 

1. Vilka	moment	gjordes?	
2. Hur	gick	det?	
3. Hur	kändes	det?	
4. Övrigt	
	

Den första frågan ger svar på vilka övningar jag genomförde under det aktuella passet och 
även från vilka av de två källorna övningen kom ifrån. Den andra och tredje frågan skiljer sig 
ifrån varandra på så sätt att den förra behandlar mer mätbara aspekter av övningarna, såsom 
hur högt registermässigt jag kunde spela övningen denna gång. Den senare frågan svarade på 
hur det kändes fysiskt och mentalt att utföra övningarna. Under fråga fyra skrev jag upp vilka 
verktyg som använts under övningspasset, såsom metronom eller piano, samt påminnelser till 
nästa pass och annat som inte direkt hade med de andra frågeställningarna att göra. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningen av materialet påbörjades genom att läsa igenom och göra noteringar utefter logg-
bokens innehåll. Noteringar gjordes exempelvis på vilka semiotiska resurser som användes un-
der passen, när och hur ofta. I en andra genomgång av loggboken noterades fler anteckningar 
och markerades citat som underströk signifikanta händelser i processen av att följa metoden. 
Signifikanta händelser kunde bestå av både positiva och kritiska kommentarer eller att jag i 
processen hade behövt göra en ändring av något slag och vad anledningen till detta var. Note-
ringarna från loggboken stöddes sedan upp med liknande genomgångar av videomaterialet där 
jag på samma sätt noterade vilka semiotiska resurser som användes, med skillnaden att jag nu 
både kunde se och höra hur de användes. I viss mån kunde jag även göra noteringar på de 
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signifikanta händelser som hade uppkommit i genomgången av loggboken. Händelserna och 
dess konsekvenser var dock mer utförligt beskrivna i loggboken än vad jag kunde utröna ifrån 
videoinspelningarna. 
 
Efter bearbetning av loggboken och videoinspelningarna kunde jag analysera de noteringar som 
hade gjorts mer noggrant. Då det mest intressanta jag ville få reda på i denna studie, och med 
koppling till det designteorietiska perspektivet, var vilka semiotiska resurser som använts samt 
hur läroprocessen av att följa Carusometoden har gått till så blev dessa mina huvudteman för 
resultatdelen. Från noteringarna och ytterligare en översiktlig genomgång av signifikanta hän-
delser och kommentarer i loggboken kunde jag dela in de nio observationsveckorna i fyra namn-
givna faser som sammanfattade de händelser som skett i de indelade veckorna. 
 
I resultatdelen refereras till citat från loggboken enligt liknande exempel: (Ur loggbok 1:1). 
Siffran till vänster anger veckan och den högra anger övningspasset i observationsperioden som 
referensen kommer ifrån. För att lättare följa arbetet med metoden i resultatdelen har de två 
källorna från Caruso (2002) och Landsman (2019) refererats till. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 
I denna studie har jag inte behövt ta några etiska ställningstaganden då jag själv har varit den 
enda deltagaren. Bjørndal (2005) beskriver dock detta som ett etiskt dilemma då jag i analysen 
av denna studie behöver särskilja min egenetik, personliga uppfattningar och samvete, från de 
videoinspelningar av mig själv och de loggboksinlägg som jag själv har skrivit. Bjørndal ger 
dock denna insyn i pedagogiska observation: 
 

En	god	pedagogisk	observation	innebär	inte	att	man	som	pedagog	ska	obser-
vera	och	bedöma	”allt”	i	en	bestämd	situation,	utan	det	betyder	att	man	försöker	
iaktta	faktorer	och	förhållanden	som	är	av	betydelse	för	det	lärande	som	skall	
äga	rum.	(Bjørndal,	2005,	s.	141)	
	

Utifrån denna insyn kan jag i analysen av arbetet fokusera på de pedagogiska aspekter som 
leder fram till resultatet och svarar på de frågeställningar jag ställt i inledningen av detta ar-
bete.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver validitet, eller giltighet, som styrkan och hållbarheten 
i ett uttalande samt huruvida en studie undersöker vad den påstår att undersöka. I denna me-
ning anser jag att detta arbete kan vara giltigt, då jag i resultatdelen ärligt ger svar på det syfte 
och de frågeställningar som har ställts. Eftersom syftet med detta arbete är att forska och ob-
servera mig själv, och visa den läroprocess jag har gått igenom, kan dock tillförlitligheten i 
denna studie ifrågasättas då det inte alls är säkert att det resultat som kommit fram i detta ar-
bete kan upprepas i studier av andra personer, såsom Kvale och Brinkmann (2014) samt Jo-
hansson och Svedner (2010) beskriver det.   
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras analysen av loggboken och videoinspelningarna. De fyra faser som 
veckorna har delats in i, hur de semiotiska resurserna har använts samt hur läroprocessen har 
sett ut vid användandet av de två källorna för metoden presenteras. Som avslutning på kapitlet 
presenteras även en sammanfattning. 

4.1 Utforskningsfas 
Utforskningsfasen präglas av mitt första möte med och utforskningen av Caruso-metodens 
material och tillvägagångssätt. Avsnittet beskriver även vilka semiotiska resurser som används 
för att följa metoden och hur läroprocessen har varit i detta begynnande stadie. Denna första fas 
i observationsperioden täcker vecka 1–2. 

4.1.1 Semiotiska resurser 
Den mest framträdande resursen som används i alla pass är trumpeten. Det är genom den som 
övningarna utförts och där representationen av metoden i källorna transformeras om till min 
egen representation. 
 
Läppar och läppmuskler som en kroppslig resurs kan ses som en självklar del av att spela ett 
brassinstrument, såsom trumpet. På grund av metodens fokus på en sorts gymnastik av de musk-
ler som används vid spelandet är de dock värda att belysas. Vid flera tillfällen i loggböckerna 
berättar jag hur känslan var i läpparna, ofta i relation till föregående övning eller pass: ”Jag blev 
snabbt trött och det började göra ont i läpparna under övningens gång” (Ur loggbok 1:1) samt 
att ”Det kändes ganska skönt i läpparna denna gång. Lite mer kittelkänsla än att det gör ont” 
(Ur loggbok 1:3). 

	
En viktig del i utövandet av metoden är att utföra övningarna i bestämda tempon och samtidigt 
underdela för att vara synkroniserad i byten mellan toner. Till detta hör den kroppsliga resursen 
fotstamp som håller pulsen under spelandets gång. Som förstärkning till detta används även en 
metronom för att understödja fotstampet. Några loggboksinlägg nämner specifikt tempot och 
underdelningen som ett hjälpsamt sätt att hålla koncentrationen uppe under övningarna: ”Hade 
lite svårt att hålla koncentrationen i början, men efter att jag började fokusera på underdelningen 
i huvudet gick det bättre” (Ur loggbok 1:3). 

	
Metronomen användes på i stort sett alla pass under denna fas. Dock gjordes det medvetna valet 
att i slutet av vecka 2 endast försöka förlita sig på fotstampet, utan metronom som stöd: ”Kändes 
bra utan metronom och hade inga större problem att hålla uppe tempot utan den” (Ur loggbok 
2:2). 

	
Munstycket, som ursprungligen är en del av trumpetresursen, blir efterhand sin egen resurs 
under mitten av vecka 1 när en övning i metoden specifikt instruerar att endast munstycket skall 
användas. Samma övning instruerar även att endast läppar skall användas för att utföra öv-
ningen. I samband med detta började pianot användas som en resurs. Anledningen till detta var 
att använda pianot som gehörsstöd vid spel på läppar och munstycke. Detta då det kan vara 
svårt att hitta de toner som skall spelas i övningen utan en fast tonal utgångspunkt. De pianon 
som användes är både av ett akustiskt och digitalt slag beroende på om jag är i mitt föräldrahem 
eller i min lägenhet i Arvika.  
 
Under passen använder jag mig av notställ av två olika slag, ett av ett vanligt slag som står på 
golvet och ett annat som är inbyggt i pianot. På notställen placeras det notmaterial som används.  
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Andning, och framförallt hur andningen skall utföras, är en viktig kroppslig resurs inte bara för 
att kunna spela på läpparna, munstycket och trumpeten rent generellt utan är även en viktig 
aspekt av metoden. Framförallt gäller detta hur andningen skall utföras under övningarna.  
Landsman (2019) instruerar i sina videor att när det gäller inandning så skall detta göras under 
2 taktslag innan övningen börjar eller innan nästa takt av spel, till exempel, två slag inandning 
i början och två slag inandning innan takt 4 och så vidare (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Illustration av ”Six Notes” från Caruso (egengjord). 
 
Från det videomaterial jag hade samlat in valde jag rent slumpmässigt ut en inspelning från 
denna fas, närmare bestämt övningspass 1:5, där jag kunde mäta antalet rätt utförda inand-
ningar, enligt Landsmans (2019) instruktion, på övningen "Six notes". Av totalt tolv inand-
ningar som gjordes i övningen var fyra av dem såsom instruerat, två hela taktslags inandning. 
Resterande inandningar var för korta och varade i en till en och ett halvt slag istället. 

4.1.2 Status av läroprocessen 
Utifrån loggboksinläggen från denna utforskande period är det möjligt att se att jag hade vissa 
svårigheter med att vänja mig vid den för mig nya metoden: 
 

Till	en	början	svårt	att	koordinera	alla	 instruktioner	samtidigt	som	man	spe-
lade.	Speciellt	att	komma	ihåg	luftattacken	samtidigt	som	man	fokuserade	på	
tempot.	Det	blev	dock	lättare	att	koordinera	under	momentets	gång.	(Ur	logg-
bok	1:1)	
	

Dessa svårigheter var som visat i citatet dels på grund av de många instruktioner som skulle 
hållas reda på, men det fanns ytterligare en orsak. Den version som hade valts för metodens 
första övning, ”Six notes”, var ifrån Landsmans version (2019) av metoden. Viktigt att poäng-
tera här är att Landsman i sina videor och notmaterial utgår ifrån instrumentet valthorn, snarare 
än trumpet som jag använder. Detta gjorde att jag behövde göra ett val mellan att spela samma 
toner som Landsman spelar på valthornet eller spela notmaterialet rakt av som om det redan var 
noter för trumpet, vilket inte alls är samma sak speltekniskt för de två instrumenten. Vid detta 
tillfälle valde jag att gå efter de toner som Landsman faktiskt spelade. För valthorn ligger öv-
ningen i ett lågt- till mellanregister, översatt till trumpeten blev övningen istället mellan- till 
högt register. Detta innebar att övningen snabbt blev taxerande från första början, som detta 
loggboksinlägg också berättar: ”Jag blev snabbt trött och det började göra lite ont i läpparna 
under övningens gång” (Ur loggbok 1:1). För fortsatt utforskning av metoden och källorna bytte 
jag redan under nästa pass till Carusos version (2002) istället. Denna var annorlunda ifrån 
Landsmans version (se figur 2) i och med att den verkade vara direkt anpassad till trumpet, då 
den låg i ett mycket bekvämare register. Utöver detta så skilde den sig även från Landsmans 
version i det att den är mer komprimerad i sitt registeromfång, vilket enligt loggboksinlägg 
gjorde Carusos version mer bekväm. 
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Figur 2. Illustration av ”Six Notes” från Landsman (egengjord). Se Figur 1 för jämförelse. 
 
En ny övning som tillkom senare i den första veckan var ”Lips, Mouthpiece, Horn” från Lands-
mans version (2019), en övning som inte fanns med i Carusos version (2002). Som namnet 
antyder går den ut på att spela samma notfigur med läppar, munstycke och horn (trumpet i detta 
fall). Som var fallet med ”Six Notes” tidigare så var denna övning skriven med valthorn i 
åtanke. Till skillnad från valet som gjordes med ”Six Notes” så spelades den rakt ifrån noterna, 
som om de hade varit skrivna för trumpet snarare än valthorn. Detta gjorde att registeromfånget 
låg på en god och inte alltför hög nivå. Som det berättas i många loggboksinlägg under denna 
fas upptäckte jag att jag hade mycket bekymmer med denna övning: 
 

Kändes	lite	spretigt	med	läppar	och	munstycke.	Får	se	om	det	förbättras	med	
tid.	Kändes	väldigt	lätt	att	spela	på	trumpeten	sist.	(Ur	loggbok	1:5)	
	

De största bekymren jag hade med denna övning, och som även beskrivs utifrån andra logg-
boksinlägg, var bland annat otillräcklig medvetenhet i inandningen. En andra anledning som 
beskrivs är svårigheten med att hålla kontroll på läpparna genom hela registret: 
 

- Lips,	 svårt	att	hålla	kontroll	på	det	övre	 registret.	Behöver	även	mer	 luft	
bakom.	

- Mouthpiece,	motsatta	mot	läppar,	svårt	att	kontrollera	låga	registret.	Även	
här	andningsproblematik.	

- Horn	(trumpet),	gick	bra.	
(Ur	loggbok	1:6)	
	

Övningen gick dock inte konsekvent dåligt under hela fasen utan gick bättre under ett pass, 
sämre under nästa pass och sedan bättre under nästa igen. Till en början var kommentarerna 
kring detta mest kortfattad, men allteftersom blev inläggen något mer konstruktiva: 
 

- Lips,	de	två	första	intervallen	är	svårast.	Efter	det	blir	det	lättare	
- Mouthpiece,	gehöret	var	inte	på	topp	och	det	blev	ett	bi-ljud	på	vissa	inter-

vall.	
- Horn,	hade	svårt	att	benda	på	de	första	tonerna,	varför	vet	jag	inte.	Trött	i	

läpparna?	
(Ur	loggbok	2:2)	
	

Trots vissa bekymmer i början av denna fas med vissa övningar så berättar loggboksinläggen 
dock att jag tidigt i denna process ändå hade tagit mig an den filosofi metoden utgick ifrån: 
 

Hela	processen	kändes	som	ett	gymnastikpass	denna	gång	(på	ett	positivt	sätt),	
vilket	också	delvis	är	meningen.	(Ur	loggbok	1:2)	
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Utöver att kunna utföra och faktiskt se metoden och dess övningar som ett instrumentalt gym-
nastikpass så visar sig även i flera loggboksinlägg min medvetenhet om att övningarna kanske 
inte låter eller går bra just nu, men att de kommer att gå bättre över tid och frekvent upprepning. 

4.2 Experimentfas 
Experimentfasen fortsätter utforskandet från den föregående fasen genom tillägg av nya öv-
ningar, men präglas som experimentell genom de test, ändringar och kombinationer av källor 
som görs på övningar från både denna och föregående fas. De semiotiska resurserna från ut-
forskningsfasen förblir till majoriteten desamma, men vissa tillägg och ändring av hur de an-
vänds i denna fas tas upp. Under läroprocessen beskrivs mer utförligt det experimentella tillvä-
gagångssättet. Denna andra fas tar plats under vecka 3–4. 

4.2.1 Semiotiska resurser 
Under denna fas användes ingen metronom annat än för att etablera tempot i början på passen. 
Efter det så sköttes all pulsuppehållande aktivitet av fotstamp och inre underdelning. Efter ob-
servation av videoinspelningen för denna fas är det möjligt att höra och se att denna puls mer 
eller mindre upprätthålls i rätt tempo under majoriteten av passet. Det finns dock vissa undan-
tag. Tempot stannar ibland upp och ger vika för träff av missad ton eller impulsivt omtag av en 
passage i övningen. Detta är speciellt märkbart i nya övningar som inte har befäst sig än eller 
svårare övningar där det ofta förekommer misstag. 
 
Pianot används fortsatt som en tonal resurs, främst i den tidigare beskrivna övningen ”Lips, 
Mouthpiece, Horn”. Pianot används dock också i andra övningar som en referenspunkt, bland 
annat i den nya övningen ”Intervals”. Att spela det aktuella intervallet på pianot vid behov gör 
att det sedan blir lättare att spela på trumpeten.  
 
Pianot, tillsammans med notbilden, skulle här kunna vara ett bra exempel på multimodal inlär-
ning under denna lärandeprocess, där synen ser och tolkar notbilden samt att örat hör den tonalt 
genom pianot. Utifrån detta gör jag sedan en egen representation av dessa genom trumpeten.  
 
Under hela vecka 3 spelades alla fyra övningar, som metoden i denna vecka bestod av, utantill. 
Detta innebar att även om ett notställ var framsatt, vilket det inte alltid var, så var det möjligt 
att utföra metoden utan stöd från vare sig läroboken eller pekplattan. Detta höll inte i sig helt 
då det i vecka 4 introducerades ännu en ny övning där notmaterialet behövdes för att lära in 
den. De övningar som kunde spelas utantill fortsattes dock att spelas utantill. 
 
 Under slutet av vecka 3 började jag använda mig av en stämapparat under några övningar. 
Anledningen till detta, som beskrivs i ett loggboksinlägg, var att jag var osäker på om jag hade 
träffat vissa toner rätt eller inte. Detta gällde specifikt för en så kallad ”bend”-övning där tonen 
som spelas på trumpeten inte byts med hjälp av ventilerna, utan genom förändring och ”böj-
ning” av läpparna. På grund av att tonen böjs är det lätt för dem att bli falska intonationsmässigt 
och inte träffa tonen som är menad. 
 

Horn	 (trumpet),	 vill	 spela	denna	övning	med	stämapparat	nästa	gång	 för	att	
kolla	gehöret	och	om	jag	har	rätt	pitch.	Prövade	att	jämföra	med	piano,	men	det	
blev	jobbigt	att	hålla	och	spela	i	trumpeten	samtidigt	som	jag	spelade	på	pianot.	
(Ur	loggbok	3:2)	
	

Användandet av stämapparat föreslogs på det tredje passet i vecka 3, men började inte användas 
förrän dag 7. Den fortsatte sedan att användas in i vecka 4. 
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Även i denna fas uppmärksammas andningsresursen och de rutiner som Landsman (2019) in-
struerade om i sina videor. I den slumpmässigt valda inspelning som användes för att göra en 
mätning för denna fas, övningspass 3:5, har det skett en klar förbättring från inspelningen i 
vecka 1 som användes i föregående fas. I ”Six Notes”, övningen som valts att jämföra med, var 
nu antalet inandningar gjorda på 2 hela taktslag 12 av 12, jämfört med 4 av 12 i den tidigare 
observerade inspelningen. Trots denna förbättring gick det ändå att se att det förbättrade resul-
tatet inte gällde alla övningar. Framförallt i nya och svårare övningar var andningen fortsatt 
oregelbunden. En koppling finns här då det är samma övningar som också drabbas av oregel-
bundet pulsupprätthållande, som beskrevs tidigare i denna text. 

4.2.2 Status av läroprocessen 
Under denna så kallade experimentfas görs en del upptäckter, ändringar eller tillägg på övning-
arna ifrån utforskningsfasen. Dessutom tillkommer nya övningar där val måste göras om vilken 
källa eller vilka aspekter av båda källorna som skall användas vid utförandet av dessa övningar. 
 
Först och främst när det gäller de gamla övningarna har det funnits en specifik övning som 
enligt loggboksinlägg har varit problematisk sedan den började utövas, nämligen ”Lips, Mout-
hpiece, Horn”. Mer specifikt är det ”Lips”-delen som har varit problematisk: 
 

Lips,	har	problem	med	att	samla	embouchyren	vid	det	höga	registret.	Blir	oftast	
två	ljud	samtidigt.	(Ur	loggbok	2:3)	
	

För att åtgärda detta problem bestämdes under vecka 3 att utföra övningen baklänges. Detta 
dels för att göra övningen lättare och mer genomförbar för mig själv, dels i hopp om att änd-
ringen skall göra det högre registret lättare att nå längre fram i processen.  
 

Lips,	vill	testa	att	gå	nerifrån	och	upp	istället	på	denna	övning	då	det	alltid	är	
svårt	att	träffa	den	första	tonen	direkt	med	någon	som	helst	kvalitet.	Om	jag	gör	
det	så	kanske	de	höga	tonerna	blir	bättre	efter	ett	tag?	(Ur	loggbok	3:2)	
	

Figur 3 här nedan visar ”LMH”-övningen i sitt original. Ändringen efter ovanstående citat blev 
att spela denna övning baklänges genom att börja på den sista frasen och därifrån gå uppåt. 
 

 
Figur 3. Illustration av ”Lips, Mouthpiece, Horn” (egengjord). 
 
En av de nya övningarna som tillkom i vecka 2 var ”Intervals”, en övning för att träna upp 
flexibiliteten och fungerade även som högregisterträning. Övningarna var i princip likadana 
mellan båda källorna, dock med en stor skillnad för vad som händer direkt efter övningarna. I 
Carusos version (2002) tar övningen slut efter att intervallen har spelats till ett så högt register 
som möjligt. Landsmans version (2019) har dock en ytterligare komponent, som Carusos vers-
ion inte har med, där långa och låga toner skall spelas för att slappna av i läpparna och balansera 
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embouchyren. För denna övning blev upplägget därför att bokens mer trumpetvänliga not-
material användes för huvuddelen av övningen och sedan lades Landsmans komponent till ef-
teråt (se figur 4). 
 

 
Figur 4. Illustration av Landsmans komponent till ”Intervals” (egengjord). 
 
Ytterligare två övningar tillkom under vecka 3 och 4, ”Low register/Pedals” och ”Harmonic 
series”. Dessa var dock mer eller mindre exakt likadana mellan de två källorna. Valet blev 
därför att följa Carusos version av bägge övningarna eftersom dessa, på samma sätt som ”In-
tervals”, fortfarande var mer trumpetvänlig. 
 
För att sammanfatta dessa första veckor av metoden i designteoretiska termer så är det tydligt 
att jag befinner mig i en första transformationscykel. Representationer i form av övningarna 
samt de tecken och gestalter som används för att utföra dem genomgår under varje nytt öv-
ningspass en reaktiv reflektion och analys. Allteftersom övningarna upprepas justeras de eller 
byts ut och andra variationer testas för att sedan kanske gå tillbaka till den ursprungliga vers-
ionen. Konsekvent upprepande är nyckeln i denna process för att stärka lärandeprocessen. 
 

4.3 Uppehåll och ytterligare experimentfas 
Denna fas fortsätter det experimentella arbetet med metodens övningar genom tester, ändringar 
och jämföranden mellan metodkällorna. Det mest signifikanta under denna period har dock 
varit de två större uppehåll av att följa metoden som skedde i vecka 5 och 7. Detta avsnitt tar 
upp de konsekvenser uppehållen hade och reaktionerna över att återgå till metoden. 
Fasen tar plats under vecka 4–8. 

4.3.1 Semiotiska resurser 
Under vecka 6 använde jag fortsatt ingen metronom, utan förlitade mig på min egen pulskänsla 
och fotstamp. Detta förändrades dock in i vecka 7 då jag, enligt loggboksinlägg och muntligt i 
inspelningarna, kände att jag hade börjat mista koncentrationen och fokus under passen. Att re-
introducera en fast och stadig metronom under passen igen sågs som en möjlig lösning på detta 
problem: 
 

Känner	mig	allmänt	okoncentrerad,	spelar	utan	noter	och	något	att	fokusera	på	
vilken	kan	vara	bidragande.	(Ur	loggbok	6:3)	
	
Jag	kör	med	metronom	hela	tiden	nu,	för	att	hålla	uppe	koncentrationen.	Det	
hade	jag	svårt	med	förra	gången	när	jag	försökte	köra	utan	verktyg	och	så.	Så	
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nu	kör	jag	med,	så	att	jag	håller	koncentrationen.	(Muntligt	citat	från	inspelning	
7:1)	
	

Redan under de två följande passen efter att metronomen började användas igen kunde en po-
sitivt märkbar skillnad ses: ”Med metronom, hjälper enormt med att hålla koncentrationen upp” 
(Ur loggbok 8:1) samt ”Har något bättre fokus på underdelningen. Metronom hjälper” (Ur logg-
bok 8:2). 

	
Det fanns dock ytterligare en anledning till att börja använda metronomen igen. Detta på grund 
av den nya övningen som tillkom under vecka 7, ”Noodles”, som inte använde samma tempo 
som resten av övningarna hittills hade haft. Istället var tempot mer dynamiskt och kunde ändras 
från en genomspelning till en annan under samma pass. 
 
Återinförandet av metronomen i detta skede kan liknas till en, som Selander & Kress (2010) 
kallade det, fixeringspunkt. En milstolpe att gå tillbaka till i inlärningsprocessen. Metronomen 
hade redan från vecka 1 visat sig vara effektiv och hjälpsam under övningspassen. Att återgå 
till något som redan fungerar i processen, och sedan ta nya tag därifrån, känns som en viktig 
insikt att poängtera. 
 
Trots uppehållen som skedde under vecka 5 och 7 verkar andningsrutinerna fortfarande sitta 
kvar i ryggmärgen. Detta då det var väldigt få tillfällen i de inspelningar jag valt ut för att mäta, 
övningspass 6:1 och 8:3, som inandningen gjordes på något annat sätt än 2 hela taktslag. Även 
under de svårare övningarna, som tidigare beskrevs som ett problematiskt ställe för inandning-
arna, fanns nu få tillfällen då andningen skred ifrån rutinen. Under övningen ”Six Notes” i vecka 
6 var resultatet 11 av 12 rätt utförda inandningar. Under vecka 8 var resultatet 10 av 12. 
 
Efter det första passet i vecka 6 används inte längre någon stämapparat för att kontrollera rätt 
toner på vissa övningar. Ingen direkt orsak till att den slutade att användas nämns i vare sig 
loggboken eller inspelningarna. Mest troligen är skälet att behovet av den inte längre fanns eller 
kändes nödvändigt. 
 
Majoriteten av övningarna sker fortsatt utantill då de än så länge har varit tillräckligt enkla att 
förstå och memorera. Därför har notstället och notmaterialet, som ändå har varit framställt, inte 
aktivt använts. Med introduceringen av övningen ”Noodles” ändras detta då övningen är så pass 
komplex att notmaterialet, som i detta fall är förvarad i pekplattan, behöver användas. 

4.3.2 Status av läroprocessen 
I loggboken finns kommentarer om hur det har känts att återuppta metoden och övningarna igen 
efter de två uppehåll som beskrevs i fasinledningen. Reaktionen efter uppehållet i vecka 5 var 
för det mesta positiv och verkade ganska problemfri. 
 

Six	notes,	fortfarande	samma	känsla	som	förra	gångerna.	Ingen	direkt	föränd-
ring	efter	uppehållet.	(Ur	loggbok	6:1)	
	

Som det framställdes i avsnitt 4.3.1 visade det sig också att andningsrutinen fortfarande var på 
plats efter uppehållet. Något svårare visar det sig dock ha varit efter uppehållet till vecka 7, där 
loggboksinläggen berättar om en kontrasterande reaktion. 
 

- Six	notes,	uppehållet	kändes	av	i	de	stela	läpparna.	
- LMH,	 alla	moment	 var	 väldigt	 påfrestande	 och	 ingen	 funkade	 till	 100%.	

Svårt	att	hålla	ihop	ambisen	på	M	och	H.	



 28	

- Har,	väldigt	påfrestande,	fortfarande	känslan	av	”torrhet”	om	läpparna.	
(Ur	loggbok	8:1)	
	

Som beskrivet så var i princip alla övningar påfrestande att utföra på olika sätt, även om meto-
dens rutiner och instruktioner fortfarande efterföljdes. Loggboken berättar dock om en omedel-
bar förbättring redan nästa dag på det efterföljande passet. Här beskrivs en nästintill spegelvänd 
reaktion på progressionen i övningarna än vad som hade beskrivits dagen innan. 
 

- Six	notes,	kändes	mycket	bättre	idag.	Känslan	liknar	den	som	jag	fick	i	bör-
jan	av	att	ha	gjort	ett	väl	genomfört	gympass.	

- LMH,	mycket	 stor	 skillnad	 från	 igår.	Mycket	 lättare	 att	 ta	 sig	 igenom	öv-
ningen	och	jag	kände	inte	av	några	”torra”	läppar.	

(Ur	loggbok	8:2)	
	

I denna ytterligare experimentfas har vissa ändringar som gjordes i förra fasen bestått då de har 
visat sig effektiva. Detta gäller främst läpp-delen av ”LMH” där övningen har fortsatts att spelas 
nerifrån och upp. Under denna fas har det till och med blivit det vanliga sättet att utföra öv-
ningen på, en egen design av övningen. 
 
Under ett pass i vecka 6 testades en annan version av just ”LMH” som fanns beskriven i Lands-
mans version (2019). Denna version övergavs fort dock och återgick till Landsmans första vers-
ion av övningen: 
 

LMH,	enligt	mig	är	inte	denna	version	anpassad	för	trumpet	eller	gjorde	någon	
större	nytta.	Byter	tillbaka	till	förra	versionen	redan	imorgon.	(Ur	loggbok	6:3)	
	

I tillägg testades även Landsmans version (2019) av ”Six Notes” igen, som hade använts tidi-
gare på det första passet i utforskningsfasen, innan den byttes tillbaka till Carusos version 
(2002) igen under vecka 6. 
 
Som med metronomen tidigare så kan även denna återgång till gamla övningar som tidigare har 
fungerat på ett bra sätt, efter att ha provat sig igenom andra varianter, kunnat ses som ytterligare 
fixeringspunkter i inlärningsprocessen.  
 
I vecka 7 tillkommer en ny övning, ”Noodles”, som är hämtad ifrån Landsmans version (2019) 
och som inte finns Carusos version (2002). Som med föregående material från Landsman har 
de behövts anpassats från det ursprungliga valthornsperspektivet till trumpet. 

4.4 Anpassningsfas 
I detta avsnitt beskrivs hur metoden ser ut i detta avslutande skede. Några kommentarer görs på 
resurser som har använts i denna fas och i läroprocessen presenteras vilka val som har gjorts 
mellan de olika källorna för vad som slutligen blir min egen, anpassade, version av metoden. 
Det tas även upp mina, i loggboken nedskrivna, reflektioner av hela perioden. Denna fjärde och 
sista fas i observationsperioden täcker vecka 8–9.  

4.4.1 Semiotiska resurser 
Metronomen används fortsatt under denna fas, efter att den blivit återintagen som fixerings-
punkt för att stödja pulskänslan tillsammans med fotstampen. Genom detta har jag, enligt logg-
boksinlägg, kunnat fokusera på rytm och underdelningsaspekten av metoden i vissa övningar 
som framställs i både Landsmans (2019) och Carusos (2002) version: ”Har något bättre fokus 
på underdelningen. Metronom hjälper” (Ur loggbok 8:2); ”Känns att det blir lättare när man 
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koncentrerar sig på underdelningen” (Ur loggbok 8:4). Denna aspekt, som tidigare delvis för-
klarad i utforskningsfasen, är till för att underlätta synkroniseringen mellan toner genom att 
underdela det sista slaget i huvudet innan en ton byts till en annan. 
 
Notmaterialet för de två källorna som illustreras genom läroboken och PDF-filer i pekplattan 
börjar användas än mer i denna fas då progressionen på en övning, ”Intervals”, blir svårare att 
genomföra utantill. Samtidigt tillkommer ytterligare en ny övning i vecka 7, ”Spiders”, som 
också är så pass komplex att notmaterialet behövs som resurs. 
 
I denna fas så har andningsrutinen om 2 hela taktslag följts på ett bra sätt, utifrån den inspelning 
som användes för att mäta, övningspass 9:4. I annat fall finns inga större förändringar från den 
föregående fasen. I övningen ”Six Notes” under denna period blev andningsresultatet 11 av 12 
rätt utförda inandningar. 

4.4.2 Status av läroprocessen 
Den nya övning som introduceras i vecka 9, ”Spiders”, är ännu en övning från Landsmans 
(2019) version av metoden. Den liknar på många sätt ”Noodles” i stil och behöver på samma 
sätt anpassas från valthornsintrikat material till det register som fungerar bäst för trumpeten. 
 

 
Figur 5. Illustration av originalstämman för horn av ”Spiders” (egengjord). 
 

 
Figur 6. Illustration av den anpassade trumpetstämman för ”Spiders” (egengjord). 
 
Efter att ha följt denna metod i totalt 9 veckors tid, inkluderade ett par uppehåll, och efter att ha 
experimenterat och anpassat övningar till mitt instrument förmedlar jag i loggboken att min 
egen version av metoden på ett sätt känns fastställd: 
 

Såsom	jag	har	anpassat	metoden	och	dess	övningar	nu	så	känner	jag	mig	be-
kväm	med	den.	Experimentfasen	är	över.	(Ur	loggbok	9:3)	
	

Från och med det här loggboksinlägget kunde jag känna mig säker i metoden, hur jag har trans-
formerat den utifrån de två källor jag valt att följa till att fungera som mest effektivt för mig och 
hur jag även kan fortsätta att förhålla mig till metoden och dess övningar i framtiden. I och med 
loggboksinlägget är det möjligt att ta en närmare titt på vilka övningar som har utförts fram till 
denna tidpunkt och se från vilken källa de kommer ifrån: 
 

- Six	Notes	[Caruso]	
- LMH	[Landsman,	anpassad]	
- Int[7th],	Pedal	F#,	Chromatic	[Landsman/Caruso]	
- Harmonic	Series	[Caruso]	
- Noodles	Down	Slurred,	C2	&	G2	[Landsman,	anpassad]	
- Spiders,	G1	&	C2	[Landsman,	anpassad]	
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- Low	Notes	[Caruso]	
(Ur	loggbok	9:3)	
	

De tidigare testen, att växla mellan källor eller att ändra något i en övning under experimentfa-
sen har lett fram till denna representation av Carusometoden som har passat mig bäst. Det är 
här vi kan se resultatet av den läroprocess som har skett i den första transformationscykeln, där 
övningarna genom upprepning, bearbetning, analysering och i kombinationer har format den 
representation så som den ser ut i detta skede. I vissa aspekter har denna process även gått in i 
en andra transformationscykel under vecka 9 där den nu mer eller mindre fastställda represen-
tationen för hur jag personligen vill utöva metoden går in i ytterligare en fas av reflektion och 
fortsatt effektivisering. Jag kan även genom denna mer eller mindre fastställda representation 
också visa upp den kunskap jag har fått i utövandet av denna metod. 
 
I den sjunde och sista veckan har jag i flera loggboksinlägg reflekterat över de reaktioner och 
uppenbarelser jag har fått under utförandet av denna metod och studie. En av dessa reaktioner 
tar upp vidden på vad materialet och övningarna får med sig när det gäller de tekniska grunder 
som är viktiga att upprätthålla vid spel av ett brassinstrument rent allmänt. 
 

Metoden	tvingar	mig	att	spela	övningar	jag	normalt	kanske	inte	spelar	alls	eller	
regelbundet.	Metoden	 täcker	 även	mycket	 av	 grunderna	 i	 trumpetspelet	 och	
gör	övningen	utanför	den	mer	specifik	och	fokuserad	till	det	som	behöver	övas	
på	mest	för	att	bli	bättre.	(Ur	loggbok	9:1)	
	

Under tiden som metoden och övningarna har utförts så har även ett generellt reflektionsarbete 
pågått parallellt, enligt loggboksinläggen, där jag har kritiserat min egen spelteknik och försökt 
hitta var bristerna är och försökt lösa dem. Ibland är bristerna som behövts åtgärdas inte möjliga 
att lösa inom metodens ramar, bland annat på grund av övningarnas utformning eller vissa ru-
tiner i metoden. 
 

Metoden	hjälper	mig	att	upptäcka	vad	det	är	jag	behöver	ägna	mer	tid	at	öva	på	
utanför	metoden	i	sig.	(Ur	loggbok	8:5)	
	
Metoden	 gör	 att	 jag	 kan	 hitta	 brister	 och,	 om	 övningarna	 tillåter,	 även	 lösa	
dessa.	I	vissa	fall	behöver	bristerna	lösas	med	andra	övningar	utanför	metoden.	
(Ur	loggbok	9:3)	
	

Vad metoden i sig har hjälpt till med är att synliggöra dessa brister i det första taget. Metoden 
är på så sätt inte bara en mängd övningar som, om de utför regelbundet, förbättrar speltekniken 
över tid. Metoden ger även utrymme för utövaren att kunna utforska sin egen teknik, reflektera 
över den och sedan komma fram till det bästa och mest effektiva sättet att förbättra de brister 
som upptäckts. 
 

Övningarna	upplyser	de	brister	som	 jag	har.	Även	sådant	som	varit	 svårt	att	
sätta	ord	på	tidigare.	På	så	sätt	gynnar	metoden	(och	eventuellt	andra	metoder)	
den	generella	speltekniken.	(Ur	loggbok	8:5)	

	
Genom hela processen av att följa denna metod och att ha en rutin för reguljära övningspass har 
jag känt att jag har skapat och gått in i en professionell identitet som musiker. Det är definitivt 
en roll som jag har aspirerat mot vid tidigare tillfällen, men i och med detta projekt har det 
faktiskt känts som att jag har nått upp till eller åtminstone snuddat vid den identiteten. 
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4.5 Sammanfattning 
De semiotiska resurser som har använts för att utöva metoden inkluderar en mängd av kropps-
liga och materiella resurser samt socialt konstruerade. De kroppsliga resurserna inkluderar 
bland annat läppar och läppmuskler som dels använts för att spela på mitt instrument samt dels 
att spelas på självständigt från instrumentet. Fötter och fotstamp har varit en viktig resurs för 
att kunna hålla uppe pulsen under passen, med eller utan stöd av en metronom. Andning som 
en kroppslig resurs har använts för att, i kombination med läpparna, få ljud i instrumentet som 
används. Inandningar är även en resurs i sig som reglerats utifrån metodens instruktioner på ett 
sätt som normalt inte är brukligt för spel av brassinstrument. 
 
De materiella resurserna som använts för metoden inkluderar musikinstrumentet trumpet samt 
även det tillhörande och borttagliga munstycke som också använts separat i metoden. Pianon, 
av akustiskt och digital sort, som musikinstrument användes som ett stöd för gehöret och en 
fast tonal utgångspunkt i vissa övningar där det behövdes. En metronom användes till och från 
under periodens gång som stöd för pulsupprätthållandet under passen och vissa övningar som 
ändrar sina tempon från gång till gång. Stämapparat användes under en kort tid inom perioden 
för att säkerhetsställa att toner i vissa övningar blev rätt och inte var falska. 
 
Den viktigaste socialt konstruerade resursen som användes inom denna period var noter och 
notsystem, samt även tillhörande deskriptiv text. Det är genom dem som både Landsman (2019) 
och Caruso (2002) representerar och för vidare kunskapen om metoden och dess övningar. Ca-
ruso genom sin fysiska lärobok och Landsman genom sina videor på Youtube samt nedladd-
ningsbara PDF-filer som innehåller noterna. Notställ och pekplatta användes som materiella 
resurser att kunna sätta noterna på och visa de digitala filerna. 
 
Läroprocessen för metoden har sett ut på så sätt att allteftersom nya övningar har tillkommit 
varje vecka under periodens gång har de först jämförts, om det är så att övningen finns i båda 
källorna. Var de utformade på olika sätt testades dem under en kort period och den mest effek-
tiva av dem, i mitt tycke, valdes att fortsätta med. I vissa fall kunde det vara så att övningen sett 
likadan ut i båda källorna, men att en av källorna kanske har ytterligare en komponent till sig 
som gör den mer effektiv. I andra fall kan det vara så att övningen som listas på schemat endast 
funnits i en av källorna, vilket då gjort valet självklart. Dock kan det hända att en sådan övning 
behövt anpassas till ett mer trumpetvänligt sätt att utföra den. Till exempel att göra om Lands-
mans (2019) valthornsinriktade noter till en trumpetstämma. I vissa fall har övningar varit nöd-
vändiga att ändras på, i och med dess svårigheter att utföra rent allmänt. I dessa fall försökte 
jag komma på tillvägagångssätt att ändra dem och göra dem lättare, dock med fortsatt samma 
funktion som originalet. 
 
Den påverkan metoden har haft på min allmänna spelteknik är dels att den, genom regelbunden 
och konsekvent övning, har förbättrat delar av min spelteknik. Den största påverkan kommer 
dock ifrån den reflektiva sida som uppstod under tiden metoden har utövades. Genom denna 
reflektion upptäckes de starka sidorna i speltekniken, men också framförallt de mer bristande 
sidorna. Ibland var det möjligt att inom metodens ramar kunna hitta på åtgärder för att förbättra 
dessa brister. I andra fall kunde bristerna inte åtgärdas inom metoden utan behövde andra öv-
ningar utanför dess ramar. Metoden har dock varit behjälplig och varit en plattform för felsök-
ning av min egen allmänna spelteknik. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av studien med hjälp av litteraturen från bakgrundskapitlet. 
Arbetets betydelse för mig som musiker och framtida musiklärare samt tankar på vidare forsk-
ning inom området. 

5.1 Resultatdiskussion 
Under metodens och övningens gång så har både nya och gamla rörelsemönster tränats och 
upprepats så att de antingen blivit automatiska eller kunnat utföras med minimal ansträngning. 
Schenks (2000) beskrivning av övning som ”en stig i snön” är därför mycket enkel att anpassa 
till denna metod och annan sorts övning som sker frekvent och kontinuerligt. Genom att vara 
uppmärksam och använda den reflektiva sida som jag berättar om i resultatdelen är det möjligt 
att undvika de ovanor eller oönskade rörelser Schenk berättar om, som också kan förstärkas 
genom kontinuerlig upprepning. För att utöka analogin om ”stigen”, samt hur dess strategi är 
menad för att undanröja hinder på vägen, kan ett konkret hinder från resultatdelen exemplifie-
ras. Hindret var de problem jag hade med den läppövning som introducerades tidigt i metoden. 
Det var ett hinder som nästan varje gång jag stötte på det var lika svårt att passera utan att det 
blev mycket lättare efter varje påträffande. När jag senare beslutade mig för att vända på öv-
ningen och istället, rent metaforiskt, välja en annan väg runt hindret snarare än att fortsätta 
försöka ta mig igenom det utan framgång blev stigen genast mycket lättare att följa igen. 
 
En intressant aspekt att lägga märke till vid mitt utövande av denna metod är att jag aldrig i 
denna process hade direkt kontakt med en lärare som personligen instruerade eller rättade till 
mig. All information om övningarna som ingick i metoden samt hur de skulle genomföras fick 
jag indirekt genom Caruso (2002) och Landsman (2019) och deras material. I mycket av den 
litteratur och forskning jag har refererat till i kapitel 2 har guidning och instruktion från en lärare 
varit väldigt viktig för läroprocessen. Ericsson et al. (1993) menar till exempel att effektivt 
lärande och meningsfull övning inte kan uppfyllas om det inte finns en lärare tillgänglig som 
kan ge feedback på det som utövas. Frågan här blir dock om Carusometoden kan ses som en 
övningsstrategi som blivit designad av en lärare, främst Caruso i detta fall med tillägg från 
Landsman, och att utövandet av metoden på så sätt kan räknas som meningsfull övning. Den 
stora avvikelsen i detta fall blir självklart att feedbacken från läraren själv kommer att saknas. 
 
I och med att jag i denna process har saknat en lärare som kan ge kommentarer och rätta till 
misstag som händer eller ge mig förslag på andra övningsstrategier så har jag fått göra det själv. 
Jørgensen (2004) pratar om hur viktigt det är för en elev eller student, speciellt utan direkt 
kontakt med en lärare, att kunna vara självlärande och självreflekterande i sina övnings-strate-
gier. Jørgensen och Hallam (2016) samt Lif (1998) berättar vidare att just denna egna felsökning 
och metakognitiva förmåga är en utmärkande faktor för en professionell musiker, det vill säga 
att i processen kunna ta ett reflektivt steg tillbaka och bli sin egen lärare. 
 
I min process att följa Carusometoden har jag utgått ifrån två källor mellan vilka jag har behövt 
jämföra de övningar och göra valet om vilken version jag ville följa eller om jag anpassade 
material från bägge. Detta leder in till Rostvall och Selanders (2008) designteoretiska syn på 
kommunikationssätt och hur valet av dessa påverkar vilken kunskap som lärs ut, och på vilket 
sätt, till den som tar emot kunskapen. För att ta Carusometoden som exempel går det att speku-
lera om hur min läroprocess och dess resultat hade sett ut om jag bara hade följt en av källorna, 
istället för en kombination av båda. Som det visade sig i resultatdelen så var källorna mer eller 
mindre olika i vissa aspekter av instruktioner och innehåll, trots att de båda utgick ifrån samma 
metod. Hade jag enbart gått efter Carusos (2002) version hade jag saknat det visuella medium 
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som Landsmans (2019) version erbjöd. Å andra sidan hade mer anpassningsarbete krävts för 
att kunna följa Landsmans version, då läroboken var mer tillgänglig för mitt instrument. 
 
Eftersom metoden lärdes in med hjälp av två källor som med olika sorters medium lärde ut hur 
metoden skulle utföras har denna läroprocess varit högst multimodal. Skrift, text och noter har 
varit det som källorna haft gemensamt. Landsmans (2019) version lägger också till videor och 
ljud som ytterligare informationsbärande semiotiska resurser och representationer. Rostvall och 
Selander (2008) påpekar att information i en multimodal läroprocess samlas in genom olika 
teckensystem och att det vid tillfällen kan variera om dessa system håller med varandra eller 
om de motsäger sig och ger skilda budskap. Detta var en faktor som visade sig i resultatdelen. 
I vissa fall stämde källorna överens med varandra, och förklarade vissa övningar på samma sätt, 
medan vid andra övningar så kunde de se olika ut efter att en källa lade till något till en övning 
som inte fanns med i den andra källan. 
 
Multimodalitet förekom även inom passen i utförandet av metoden med de olika teckenvärldar 
och resurser som användes. Kempe och West (2010) pratar om musikundervisning som ett bra 
exempel på multimodal inlärning där en mängd tecken och resurser orkestreras och designas av 
en lärare för att på bästa sätt understödja läroprocessen och insamlandet av information för en 
elev. I detta fall är det jag som agerar både lärare och elev, vilket innebär att det är jag själv 
som orkestrerar de resurser som finns tillgängliga så att jag kan effektivisera min egen läropro-
cess. Några exempel på detta är min användning av metronom och piano. Metronomen använ-
des för att stödja pulsupprätthållandet i fotstampet som kroppslig resurs och pianot användes 
som en materiell resurs för att vara ett auditivt stöd till spel på läppar och munstycke i förhål-
lande till källornas noter som en socialt konstruerad resurs. 

5.2 Arbetets betydelse 
Syftet med det här arbetet har inte varit att försöka värva anhängare till Carusos metod eller att 
säga att det är den definitiva metoden att följa för de som spelar trumpet eller andra brassinstru-
ment. Metodens utformning i sig har dock varit ett mycket hjälpsamt medel för mig att kunna 
utföra denna studie på ett strukturerat sätt och kunna observera den förändring som har skett 
över tid. Syftet med arbetet har varit just det, att kunna observera och analysera den effekt som 
frekvent och kontinuerligt övande kan få på en musikers självinsikt och spel, i detta fall min 
egen. De lärdomar vad gäller den reflektiva sida som utvecklades under perioden är definitivt 
något jag tror både jag och andra lärare kan ta med sig i undervisningen av elever. Att bara 
instruera elever om vilka tekniska övningar eller låtar de skall öva på till nästa lektion och att 
de bör öva på dem minst 5–10 minuter varje dag räcker inte. Istället kan det förklaras för eleven 
varför den bör öva 5–10 minuter varje dag på just den tekniska övningen och hur övning i 
allmänhet kommer att både förbättra elevens spelteknik, men också dess reflektiva förmåga 
över tid samt en självinsikt och ökat förtroende för sig själv. Den största betydelse detta arbete 
har gjort för mig personligen är att jag får känna av nyttan med att öva kontinuerligt i kontrast 
till den mer sporadiska övningsrutin jag tidigare hade. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Som ämne för framtida forskningsarbeten i samma anda som denna studie hade det kunnat vara 
intressant att leta upp andra sorters övningsmetoder som finns tillgängliga och som kanske ser 
ut och utövas på ett helt annat sätt än den metod jag följde för denna studie. Vidare kunde det 
också vara intressant att intervjua andra musiker och musiklärare, kanske till och med elever 
eller studenter, om deras egna övningsrutiner för att ta reda på vad de får ut av sin övning mer 
än att förbättra och underhålla sin spelteknik. 
 



 34	

Att undersöka vidare om övning generellt ser ut på samma sätt i olika instrumentgrupper och 
genrer eller om kan det finnas någon väsentlig skillnad vore också en intressant aspekt att ta 
reda på. Kan det finnas andra resurser eller teckenvärldar som kan användas för att effektivisera 
eller motivera till vidare övning? Vilka tillvägagångssätt finns för lärare att kunna motivera 
elever och studenter till att öva, i en så pass längd att de gör det självständigt utan lärarens 
instruktioner? 
 
Till sist vore ett självklart nästa steg från denna studie att ta fram och utveckla en egen metod, 
ihopsatt av egengjorda eller influerade av andra metoders övningar. Hur denna egna metod 
struktureras utifrån de behov jag känner att jag behöver tillfredsställa och vilken effekt den får 
på mig skulle vara intressant att studera, eventuellt jämfört med resultatet av denna studie. 
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