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Sammanfattning 
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Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  	  
	  
	  
I	  detta	  självständiga	  arbete	  utforskas	  och	  beskrivs	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspek-‐
tiv,	  en	  instuderingsprocess	  av	  Rhapsodie	  för	  soloklarinett	  skriven	  av	  Giacomo	  Miluccio.	  
Studien	  baseras	  på	  självobservationer	  som	  pågått	  under	  ca	  6	  månader	  och	  insamlad	  
data	  utgörs	  av	  loggboksskrivande	  och	  videoinspelningar.	  Analysresultaten	  visar	  hur	  lä-‐
randet	  sker	  med	  hjälp	  av	  olika	  semiotiska	  resurser	  och	  i	  form	  av	  två	  transformations-‐
cykler	  där	  den	  första	  kännetecknas	  av	  En	  strävan	  efter	  mimesis,	  och	  den	  andra	  av	  Vägen	  
till	  ett	  eget	  uttryck.	  Som	  en	  övergång	  mellan	  dessa	  två	  cykler	  förekommer	  ett	  tillfälle	  där	  
representation	  sker	  i	  form	  av	  en	  Masterclass.	  Avslutningsvis	  diskuteras	  mitt	  resultat	  i	  
relation	  till	  litteratur	  som	  både	  utgår	  från	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  och	  från	  
annan	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  lärande.	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  transformationscykel,	  mimesis,	  designteori,	  lyssnande,	  övning,	  motoriskt	  
lärandet,	  klarinett	  
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Abstract	  
	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  A	  music	  student	  in	  practice,	  A	  learning	  process	  in	  two	  cycles 
Author:	  Erik	  Ekeberg	  
Semester	  and	  year:	  spring	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
In	  this	  independent	  work	  my	  rehearsal	  process	  of	  Rhapsody	  for	  solo	  clarinet	  written	  by	  
Giacomo	  Miluccio	  is	  explored	  and	  described	  from	  a	  design	  theory	  perspective.	  The	  study	  
is	  based	  on	  self-‐observations	  that	  lasted	  for	  about	  6	  months	  and	  collected	  data	  consists	  
of	  logbook	  writing	  and	  video	  recordings.	  The	  result	  of	  the	  analysis	  show	  how	  the	  learn-‐
ing	  is	  done	  with	  the	  help	  of	  various	  semiotic	  resources,	  and	  in	  the	  form	  of	  two	  transfor-‐
mation	  cycles,	  where	  the	  first	  is	  characterized	  by	  a	  Desire	  for	  mimesis,	  and	  the	  other	  by	  
The	  way	  to	  my	  own	  expression.	  As	  a	  bridge	  between	  these	  two	  cycles	  will	  be	  an	  occasion	  
where	  the	  representation	  takes	  the	  form	  of	  a	  Masterclass.	  Finally,	  I	  discuss	  my	  results	  in	  
relation	  to	  literature	  based	  on	  the	  design	  theoretical	  perspective	  and	  other	  previous	  re-‐
search	  in	  the	  field	  of	  learning.	  
	  
Keywords:	  transformation	  cycle,	  mimesis,	  design	  theory,	  listening,	  exercise,	  physical	  
learning,	  clarinet	  
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Förord	  
Jag	  skulle	  vilja	  tacka	  musikhögskolan	  Ingesund	  som	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  åka	  på	  
ett	  utbytes	  år	  till	  NTNU	  -‐	  Institut	  for	  musikk	  i	  Trondheim,	  Norge.	  Där	  har	  jag	  fått	  möjlig-‐
het	  att	  fokusera	  på	  mitt	  klarinettspelande	  och	  på	  så	  sätt	  göra	  detta	  arbete	  möjligt.	  Jag	  vill	  
också	  tacka	  min	  klarinettlärare	  Rik	  De	  Geyter	  och	  min	  handledare	  i	  detta	  arbete	  Ann-‐
Sofie	  Paulander.	  	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  
När	  jag	  var	  sju	  år	  började	  jag	  spela	  klarinett,	  och	  klarinett	  är	  fortfarande	  idag	  mitt	  hu-‐
vudinstrument.	  Anledningen	  till	  att	  det	  blev	  just	  klarinett	  är	  att	  en	  barndomsvän	  spelade	  
detta	  instrument	  och	  jag	  ville	  på	  den	  tiden	  vara	  som	  han.	  Under	  högstadiet	  och	  gymna-‐
siet	  bytte	  jag	  dock	  till	  saxofon	  eftersom	  det	  passade	  bättre	  in	  i	  de	  sammanhang	  jag	  spe-‐
lade	  i	  då.	  När	  musik	  sedan	  under	  gymnasiet	  blev	  mer	  än	  en	  hobby,	  valde	  jag	  att	  gå	  till-‐
baka	  till	  klarinett	  eftersom	  jag	  upplevde	  det	  som	  en	  större	  utmaning.	  Detta	  medför	  att	  
jag	  med	  föreliggande	  arbete	  önskar	  fördjupa	  mig	  i	  mitt	  eget	  lärande	  på	  klarinett.	  Mitt	  
mål	  är	  att	  försöka	  medvetandegöra	  min	  läroprocess	  under	  instuderingen	  av	  ett	  stycke,	  
för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  utvecklas	  mer	  på	  egen	  hand	  och	  inte	  alltid	  vara	  beroende	  av	  en	  
lärare.	  
	  
I	  min	  roll	  som	  musiker	  och	  musiklärare	  är	  övande	  en	  hela	  tiden	  pågående	  process.	  Detta	  
är	  också	  något	  som	  upptar	  mest	  av	  min	  studietid.	  Att	  öva	  var	  länge	  något	  som	  jag	  inte	  
reflekterade	  så	  mycket	  över,	  det	  var	  bara	  något	  jag	  betraktade	  som	  självklart	  för	  att	  
kunna	  utvecklas.	  Det	  som	  tar	  upp	  allra	  mest	  av	  min	  tid	  är	  den	  motoriska	  delen	  av	  övan-‐
det,	  och	  med	  det	  syftar	  jag	  på	  lärandet	  att	  försöka	  se	  till	  att	  rätt	  fingrar	  hamnar	  på	  rätt	  
plats,	  som	  en	  slags	  programmering	  från	  notblad	  till	  fingrar.	  Detta	  är	  en	  process	  som	  jag	  
kompletterar	  med	  att	  öva	  mentalt,	  för	  att	  kunna	  lära	  mig	  musik	  utan	  att	  behöva	  spela	  
direkt	  på	  klarinetten.	  Slutligen	  sker	  också	  lärandet	  genom	  att	  lyssna.	  Lyssnandet	  går	  till	  
så	  att	  jag	  till	  en	  början	  letar	  inspiration	  hos	  andra	  musiker	  både	  genom	  att	  lyssna	  på	  det	  
stycke	  jag	  ska	  lära	  mig	  och	  på	  musik	  inom	  samma	  genre.	  
	  
Under	  mina	  pågående	  studier	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  har	  jag	  blivit	  intresserad	  av	  
1900-‐tals	  musik.	  Det	  stycke	  jag	  har	  valt	  ut	  här	  för	  mitt	  utforskande,	  är	  Rhapsodie	  av	  Gi-‐
acomo	  Miluccio	  komponerad	  1970.	  Jag	  fick	  upp	  ögonen	  för	  detta	  stycke	  när	  jag	  i	  början	  
av	  hösten	  2013	  hörde	  min	  nuvarande	  lärare	  Rik	  De	  Geyter	  spela	  det	  på	  en	  konsert.	  Det	  
är	  enligt	  mig	  ett	  riktigt	  bra	  stycke	  med	  många	  tekniska	  utmaningar	  som	  jag	  menar	  pas-‐
sar	  bra	  till	  ett	  sådant	  utforskande	  arbete	  som	  detta.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfråga	  
I	  min	  kommande	  roll	  som	  musiklärare	  anser	  jag	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  vara	  medveten	  om	  
hur	  olika	  läroprocesser	  ser	  ut	  för	  att	  som	  lärare	  kunna	  se	  till	  olika	  elevers	  behov.	  Då	  alla	  
lär	  på	  olika	  sätt	  är	  det	  bra	  att	  kunna	  ha	  en	  kunskapsbank	  av	  ett	  flertal	  olika	  metoder,	  
tekniker	  och	  strategier	  att	  plocka	  ur.	  Till	  grund	  för	  en	  sådan	  tänker	  jag	  mig	  dock	  att	  erfa-‐
renheten	  av	  mitt	  eget	  lärande	  borde	  ligga,	  det	  vill	  säga	  att	  jag	  har	  klart	  för	  mig	  hur	  jag	  
själv	  lär	  mig	  under	  en	  instuderingsprocess.	  Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  därför	  att	  utforska	  
min	  egen	  läroprocess	  under	  instuderingen	  av	  Giacomo	  Miluccios	  Rhapsodie	  för	  solokla-‐
rinett.	  Utforskandet	  sker	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  och	  min	  forskningsfråga	  lyder:	  
	  
Hur	  ser	  min	  läroprocess	  ut	  från	  första	  instuderingstillfälle	  till	  att	  kunna	  spela	  med	  eget	  uttryck?	  
	  
Genom	  att	  jag	  här	  ges	  möjlighet	  att	  belysa	  och	  medvetandegöra	  min	  egen	  musikaliska	  
läroprocess,	  önskar	  jag	  också	  bana	  väg	  för	  ökad	  förståelse	  för	  mina	  kommande	  elevers	  
läroprocesser.	  Min	  förhoppning	  är	  också	  att	  läsaren	  ska	  stimuleras	  till	  reflektion	  över	  
sitt	  eget	  lärande.	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  metoder	  som	  bidragit	  till	  att	  göra	  detta	  arbete	  möj-‐
ligt	  och	  som	  har	  satt	  prägel	  på	  mitt	  sätt	  att	  lära,	  både	  som	  nybörjare	  och	  på	  avancerad	  
nivå.	  Här	  presenteras	  även	  litteratur	  och	  forskning	  med	  relevans	  för	  denna	  studie,	  samt	  
arbetets	  teoretiska	  perspektiv.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Det	  finns	  ett	  flertal	  olika	  metoder/skolor	  för	  klarinett.	  Dessa	  skolor	  sträcker	  sig	  från	  ny-‐
börjarnivå	  hela	  vägen	  upp	  till	  professionell	  nivå.	  På	  nybörjarnivå	  har	  jag	  använt	  mig	  
både	  som	  elev	  och	  nu	  som	  lärare,	  av	  tre	  olika	  skolor:	  Blåsbus	  (Utbult,	  2004),	  Klarinetten	  
och	  jag	  (Engberg	  &	  Axelsson,	  1998)	  och	  Klarinett.nu	  (Norén,	  Norén	  &	  Johansson,	  2003).	  
Dessa	  tre	  kan	  betraktas	  som	  representativa	  då	  de	  enligt	  mig,	  är	  vanligt	  förekommande	  
inom	  klarinettundervisning,	  kanske	  på	  grund	  av	  att	  de	  innehåller	  information	  i	  både	  text	  
och	  bild	  samt	  CD-‐skivor	  med	  ackompanjemang	  som	  eleven	  kan	  spela	  till.	  På	  avancerad	  
nivå	  har	  metoderna/skolorna	  större	  fokus	  på	  den	  frasering	  och	  teknik	  som	  kan	  kopplas	  
till	  repertoar	  som	  finns	  för	  klarinett.	  Där	  tränas	  till	  exempel	  automatisering1	  av	  teknik	  
genom	  korta	  motoriska	  övningar.	  Vilka	  skolor	  som	  är	  populära	  varierar	  antagligen	  mel-‐
lan	  olika	  musikhögskolor.	  
	  
Metodboken	  Blåsbus	  (Utbult,	  2004)	  bygger	  på	  att	  eleven	  långsamt	  bygger	  ut	  sitt	  tonför-‐
råd.	  Första	  låten	  börjar	  till	  exempel	  med	  en	  ton	  som	  därefter	  byggs	  på	  med	  fler.	  Det	  
finns	  ett	  bakgrundsackompanjemang	  till	  varje	  låt	  där	  eleven	  får	  öva	  på	  att	  spela	  till-‐
sammans	  med	  andra.	  Låtarna	  är	  komponerade	  speciellt	  för	  denna	  bok	  vilket	  gör	  att	  alla	  
låtar	  är	  instrumentanpassade.	  Detta	  ger	  enligt	  mig	  en	  naturlig	  progression,	  men	  då	  lå-‐
tarna	  är	  nyskrivna	  känner	  inte	  eleverna	  igen	  de	  låtar	  de	  spelar	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  inte	  
deras	  gehör	  heller	  hjälpa	  dem	  på	  samma	  sätt	  som	  om	  det	  var	  visor	  eller	  andra	  välkända	  
låtar.	  
	  
Till	  skillnad	  mot	  Blåsbus	  bygger	  Klarinetten	  och	  jag	  (Engberg	  &	  Axelsson,	  1998)	  på	  igen-‐
känning.	  Här	  finns	  visor	  och	  poplåtar	  som	  eleverna	  kan	  känna	  igen	  sig	  i	  när	  de	  spelar.	  
Denna	  skola	  går	  också	  fortare	  fram	  än	  den	  föregående	  genom	  att	  varje	  ton	  inte	  applice-‐
ras	  så	  tydligt.	  Här	  verkar	  det	  alltså	  istället	  mer	  handla	  om	  att	  eleverna	  får	  spela	  låtar	  
som	  de	  hört	  förut,	  än	  att	  träna	  tonförråd.	  	  
	  
Även	  den	  tredje	  skolan	  Klarinett.nu	  (Norén,	  Norén	  &	  Johansson,	  2003)	  bygger	  på	  igen-‐
känning,	  men	  den	  innehåller	  också	  nyskrivna	  låtar	  bestående	  av	  några	  få	  toner.	  Denna	  
skola	  kan	  kanske	  därför	  beskrivas	  som	  ett	  mellanting	  mellan	  de	  två	  föregående	  skolorna	  
ovan.	  Den	  här	  skolan	  har	  också	  en	  längre	  textlig	  introduktion	  som	  beskriver	  instrumen-‐
tets	  delar	  och	  hur	  instrumentet	  ska	  behandlas.	  	  
	  
De	  böckerna	  ovan	  är	  de	  skolor	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  mitt	  nuvarande	  kunnande.	  Ge-‐
nom	  dem	  har	  jag	  utvecklats	  både	  tekniskt	  och	  musikaliskt	  till	  en	  nivå	  som	  möjliggör	  
denna	  studie.	  De	  två	  metoder	  som	  främst	  kommit	  att	  bli	  aktuella	  för	  mig	  här	  under	  in-‐
studeringen	  av	  Miluccios	  (1970)	  Rhapsodie	  ligger	  dock	  på	  en	  annan	  nivå.	  Det	  är	  metoder	  
som	  används	  på	  musikhögskolor	  och	  musikkonservatorier	  runt	  om	  i	  världen	  och	  till	  
skillnad	  från	  nybörjarböckerna	  är	  de	  inte	  alltid	  tonartsbundna,	  utan	  mer	  inriktade	  på	  
                                                
1	  När	  en	  musiker	  når	  ett	  steg	  i	  processen	  där	  rörelserna	  sker	  av	  sig	  själv	  (NE,	  2014).	  
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träning	  av	  motorik.	  Det	  är	  60	  etudes	  (Costes,	  1938)	  som	  närmast	  kan	  beskrivas	  som	  en	  
progressiv	  etydbok	  syftande	  till	  utveckling	  genom	  att	  varje	  ny	  etyd	  ligger	  en	  nivå	  över	  
den	  föregående	  samt	  331	  Exercices	  Journaliers	  de	  Mecanisme	  Clarinette	  (Périer,	  u.å.),	  en	  
bok	  med	  ett	  innehåll	  som	  strävar	  mot	  alltmer	  automatiserade	  rörelser.	  Etyderna	  är	  här	  
inte	  melodiskt	  uppbyggda	  utan	  de	  har	  mer	  en	  ton-‐upprepande	  karaktär.	   
 

2.2	  Tidigare	  forskning	  	  
Harald	  Jörgensen	  och	  Susan	  Hallam	  (2012)	  sammanfattar	  i	  ett	  kapitel	  i	  The	  Oxford	  
Handbook	  of	  Music	  Psychology,	  forskning	  om	  musikers	  övande.	  Här	  redovisar	  de	  bland	  
annat	  skillnader	  mellan	  kvalitativt	  och	  kvantitativt	  övande.	  Enligt	  Jörgensen	  och	  Hallam	  
är	  det	  viktigt	  att	  det	  förekommer	  en	  viss	  mängd	  övande	  över	  tid	  under	  unga	  år.	  Med	  det	  
menas	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  en	  ung	  elev	  lägger	  ned	  en	  relativt	  stor	  mängd	  timmar	  på	  att	  
öva	  och	  på	  så	  sätt	  lär	  känna	  sitt	  instrument	  väl.	  Under	  dessa	  år	  är	  dock	  en	  snabb	  pro-‐
gression	  inte	  av	  så	  stor	  vikt	  utan	  fokus	  bör	  istället	  ligga	  på	  elevens	  lust	  att	  spela.	  Det	  kva-‐
litativa	  övandet	  blir	  därefter	  alltmer	  av	  vikt	  för	  äldre	  elever,	  speciellt	  om	  de	  har	  en	  läng-‐
tan	  efter	  att	  bli	  musiker.	  I	  kvalitativt	  övande	  betraktas	  progression	  som	  något	  viktigt	  och	  
här	  lyfter	  Jörgensen	  och	  Hallam	  fram	  fyra	  viktiga	  hållpunkter;	  uttänkta	  strategier,	  stra-‐
tegier	  om	  hur	  övandet	  ska	  te	  sig,	  strategier	  för	  utvecklande	  i	  övandet	  och	  metastrate-‐
gier2.	  	  
	  
Koncentration	  under	  övning	  är	  enligt	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  centralt.	  De	  betonar	  
att	  förmåga	  till	  hög	  koncentration	  skiftar	  under	  dagen.	  På	  morgonen/förmiddagen	  har	  
de	  flesta	  högst	  koncentrationsförmåga	  (detta	  är	  dock	  högst	  individuellt).	  De	  som	  har	  
högst	  koncentrationsförmåga	  på	  morgonen	  brukar	  behöva	  sova	  en	  stund	  på	  eftermid-‐
dagen	  för	  att	  sedan	  fortsätta	  öva	  återigen	  med	  hög	  koncentration.	  (Jörgensen	  &	  Hallam	  
2012)	  
	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  tar	  även	  upp	  strategin	  att	  öva	  från	  del	  till	  helhet.	  Denna	  
strategi	  bygger	  på	  att	  musikern	  plockar	  ut	  små	  delar	  i	  ett	  stycke	  för	  att	  detaljstudera	  det	  
både	  tekniskt	  och	  harmoniskt.	  När	  detta	  sedan	  är	  gjort	  sätts	  delen	  in	  i	  stycket	  igen	  och	  
spelas	  igen	  utifrån	  ett	  större	  perspektiv.	  Musikern	  startar	  sedan	  om	  samma	  process	  men	  
nu	  från	  en	  ny	  nivå	  vilket	  skapar	  en	  slags	  lärandespiral	  som	  bygger	  på	  upprepade	  mo-‐
ment	  men	  hela	  tiden	  på	  ny	  nivå.	  Detta	  sätt	  att	  öva	  på	  kan	  göras	  i	  olika	  tempon,	  med	  olika	  
grepp	  eller	  till	  och	  med	  baklänges.	  Musikerns	  lärandestrategier	  är	  det	  som	  är	  den	  tydlig-‐
aste	  skillnaden	  på	  en	  nybörjares	  och	  en	  experts	  övande.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  en	  
nybörjare	  ofta	  har	  samma	  tempo	  under	  ett	  helt	  övningspass	  medan	  en	  expert	  ändrar	  
tempot	  upp	  och	  ner	  hela	  tiden	  för	  att	  på	  så	  sätt	  memorera	  musiken	  motoriskt.	  
	  

2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
I	  detta	  avsnitt	  börjar	  jag	  med	  att	  beskriva	  två	  olika	  perspektiv	  på	  lärande	  som	  jag	  på	  
musiklärarprogrammet	  ofta	  kommit	  att	  diskutera.	  Därefter	  sker	  en	  övergång	  till	  det	  
perspektiv	  jag	  valt	  att	  utgå	  ifrån,	  det	  designteoretiska	  perspektivet.	  Att	  jag	  använder	  just	  
det	  designteoretiska	  perspektivet	  beror	  på	  att	  det	  perspektivet,	  genom	  dess	  syn	  på	  re-‐
surser,	  transformationscykler,	  mimesis	  och	  simulering	  av	  lärande,	  är	  något	  som	  ligger	  
nära	  till	  hands	  att	  belysa	  min	  egen	  lärandeprocess	  utifrån.	  

                                                
2	  En	  fördjupad	  redovisning	  i	  hur	  strategierna	  uppkommit	  (Skolverket,	  2014).	  
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2.3.1	  Lärande 
Begreppet	  lärande	  används	  på	  olika	  sätt	  och	  i	  olika	  situationer	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  
riktigt	  sätta	  fingret	  på	  ordets	  faktiska	  betydelse.	  Enligt	  Nationalencyklopedin	  (2014)	  
innebär	  lärande	  ett	  uppsamlande	  av	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  som	  påverkar	  vårt	  
beteende	  som	  vi	  modifierar	  våra	  tanke-‐	  och	  levnadssätt	  efter.	  	  
	  
Det	  finns	  enligt	  Säljö	  (2010)	  få	  sätt	  att	  beskriva	  och	  förstå	  hur	  lärande	  går	  till.	  Kanske	  
beror	  det	  på	  att	  lärande	  betraktas	  som	  både	  något	  osynligt	  och	  som	  ett	  resultat	  av	  
mänsklig	  verksamhet	  och	  individers	  agerande:	  ”Lärande	  är	  en	  aspekt	  av	  alla	  mänskliga	  
handlingar	  och	  måste	  förstås	  som	  en	  integrerad	  del	  av	  alla	  sociala	  praktiker”	  (Säljö,	  
2010,	  s.	  16).	  Lärande	  sker	  således	  hela	  tiden	  i	  en	  tyst	  process	  som	  är	  lika	  naturlig	  som	  
att	  äta	  och	  andas.	  Detta	  menar	  Säljö	  gör	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  ge	  en	  absolut	  förklaring	  på	  
hur	  lärande	  går	  till.	  	  
	  
Säljö	  (2010)	  lyfter	  dock	  fram	  två	  synsätt	  på	  lärande.	  Den	  första	  bygger	  på	  tanken	  om	  att	  
vi	  föds	  med	  anlag	  för	  att	  kunna	  lära	  oss	  specifika	  saker.	  Dessa	  anlag	  mognar	  med	  ökad	  
ålder	  och	  med	  ökat	  kunskapsintag	  och	  utvecklar	  våra	  medfödda	  sinnen.	  Vi	  föds	  alltså	  
enligt	  denna	  teori,	  med	  genetiska	  förutsättningar	  som	  på	  förhand	  har	  bestämt	  vad	  vi	  kan	  
bli	  bra	  på	  och	  vad	  vi	  kan	  lära	  oss,	  vilket	  medför	  att	  vi	  inte	  kan	  lära	  oss	  vad	  som	  helst.	  Det	  
andra	  synsättet	  bygger	  på	  att	  vi	  föds	  som	  ”tomma	  blad”	  utan	  dessa	  genetiska	  förutsätt-‐
ningar	  och	  att	  det	  istället	  är	  vår	  miljö	  och	  våra	  erfarenheter	  som	  reglerar	  vad	  vi	  lär	  oss.	  
Enligt	  detta	  synsätt	  tillförs	  vi	  kunskap	  och	  skaffar	  oss	  de	  färdigheter	  under	  vår	  uppväxt	  
som	  vår	  omgivning	  kräver	  och	  på	  så	  sätt	  växer	  vi	  upp	  med	  samma	  förutsättning	  för	  ta-‐
lang.	  Säljö	  menar	  att	  det	  andra	  synsättet	  är	  det	  riktiga	  där	  vi	  föds	  helt	  utan	  förkunskap-‐
er.	  Han	  menar	  att	  förmågan	  att	  använda	  internet,	  köra	  bil	  och	  organisera	  fotbollsturne-‐
ringar	  omöjligt	  kan	  finnas	  lagrade	  i	  våra	  gener.	  	  

2.3.2	  Designteoretiskt	  perspektiv	  
Betraktat	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv,	  menar	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  att	  vi	  
i	  vår	  närmiljö	  skapar	  möjligheter	  för	  lärande	  och	  kunskapsintag	  genom	  vad	  som	  inom	  
det	  designteoretiska	  perspektivet	  kallas	  för	  resurser.	  Dessa	  resurser	  är	  alla	  de	  sorters	  
redskap	  som	  vi	  använder	  oss	  av	  i	  en	  lärandesituation.	  Det	  kan	  vara	  materiella	  resurser	  
som	  till	  exempel	  noter,	  inspelningar,	  filmer	  m.m.	  De	  kan	  även	  vara	  kroppsliga	  resurser,	  
det	  vill	  säga	  att	  vi	  lär	  med	  hjälp	  av	  våra	  sinnen	  genom	  att	  lyssna,	  känna,	  titta	  m.m.	  och	  
när	  vi	  kommunicerar	  använder	  vi	  oss	  av	  de	  språkliga	  resurserna.	  Ofta	  kompletterar	  de	  
materiella	  och	  kroppsliga	  resurserna	  varandra	  och	  skapar	  på	  så	  sätt	  en	  komplett	  läran-‐
desituation.	  	  

2.3.3	  Multimodalitet	  
Enligt	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  bygger	  vår	  kommunikation	  i	  grunden	  på	  bety-‐
delselösa	  tecken	  och	  symboler.	  Dessa	  tecken	  och	  symboler	  har	  enligt	  designteorin	  ingen	  
mening	  förrän	  vi	  ger	  dem	  en	  betydelse.	  Symbolernas	  mening	  är	  något	  som	  vi	  inom	  olika	  
grupper	  som	  till	  exempel	  samspråkade-‐	  och	  samhandlandegrupper	  är	  överens	  om.	  Be-‐
tydelserna	  av	  tecken	  menar	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  kan	  vara	  byggda	  på	  sociala,	  bio-‐
logiska	  och	  psykiska	  förutsättningar.	  De	  tecken	  vi	  kommunicerar	  med	  handlar	  då	  inte	  
om	  en	  avbildning,	  utan	  om	  bestämda	  representationer	  av	  något	  meningsfullt,	  till	  exem-‐
pel	  en	  känsla,	  skriver	  Selander.	  Att	  tecken	  har	  en	  lokal	  betydelse	  visas	  tydligt	  på	  förkla-‐
ringen	  av	  tummen	  upp	  som,	  för	  oss	  i	  Sverige	  och	  stora	  delar	  i	  västvärlden,	  innebär	  något	  
positivt	  medan	  det	  i	  mellanöstern	  betraktas	  som	  en	  kränkning	  (Axtell,	  1997). 
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De	  tecken	  som	  vi	  lever	  och	  kommunicerar	  med	  ter	  sig	  på	  olika	  sätt	  och	  har	  olika	  utform-‐
ning.	  De	  utgörs	  av	  ljud,	  text,	  rörelser,	  färger,	  musikalisk	  notation,	  målningar	  osv.	  Det	  är	  
också	  tecken	  som	  kan	  och	  oftast	  kombineras	  med	  varandra.	  Detta	  gör	  att	  varje	  person	  
måste	  känna	  till	  flera	  tusen	  tecken	  och	  kombinationer.	  Detta	  är	  dock	  inte	  något	  som	  vi	  är	  
medvetna	  om	  hela	  tiden,	  utan	  det	  är	  något	  som	  har	  automatiserats	  under	  vår	  uppväxt	  
(Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  
	  
Den	  tekniska	  utvecklingen	  menar	  Selander	  och	  Kress	  (2010),	  har	  medfört	  att	  vi	  rör	  oss	  
med	  alltfler	  tecken	  och	  redskap	  som	  också	  tas	  alltmer	  på	  allvar	  inom	  lärandeområdet.	  
Inhämtning	  av	  information	  sker	  inte	  längre	  mestadels	  genom	  skolan,	  utan	  skolan	  får	  
idag	  konkurrens	  av	  både	  tv	  och	  datorer.	  Teknik	  har	  gjort	  att	  berättelser	  och	  information	  
nu	  finns	  på	  flera	  olika	  sorters	  medier	  där	  film	  och	  internet	  är	  de	  mest	  framstående	  men	  
även	  tv	  och	  datorspel,	  där	  spelaren	  får	  en	  agerande	  roll	  som	  inte	  är	  möjlig	  på	  samma	  
sätt	  i	  en	  bok	  eller	  i	  en	  film.  
 
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  anser	  att	  av	  alla	  tecken	  som	  vi	  har,	  så	  har	  det	  skrivna	  ordet	  
under	  lång	  tid	  värderats	  högt.	  Under	  1800-‐talet	  sågs	  till	  exempel	  romanen	  som	  det	  vik-‐
tigaste	  och	  finaste	  uttryckssättet	  när	  det	  gällde	  berättelser,	  det	  var	  också	  under	  många	  
år	  det	  enda	  läromedel	  som	  gick	  att	  få	  tag	  på.	  Idag	  gör	  nya	  medier	  att	  undervisning	  kan	  
ges	  nytt	  utseende,	  ökade	  kombinationer	  av	  tecken	  bidrar	  till	  att	  alltfler	  sinnen	  kommer	  i	  
bruk	  vilket	  medför	  att	  elever	  ges	  fler	  chanser	  att	  lära.	  Tecken	  kan	  också	  hjälpa	  och	  för-‐
stärka	  varandra;	  en	  text	  gör	  en	  bild	  mer	  förståelig,	  en	  bild	  kan	  förklara	  en	  text	  och	  ett	  
ljud	  kan	  förklara	  en	  bild.	  
	  
Vissa	  materiella	  resurser	  är	  skapade	  just	  för	  en	  specifik	  lärosituation	  medan	  andra	  inte	  
direkt	  är	  skapta	  för	  att	  lära,	  men	  används	  till	  detta	  ändå.	  En	  metronom	  är	  ett	  exempel	  på	  
ett	  redskap	  som	  är	  skapat	  för	  att	  användas	  som	  hjälpmedel	  medan	  en	  CD-‐spelare	  i	  första	  
hand	  inte	  är	  det.	  Båda	  används	  dock	  som	  materiella	  redskap	  för	  lärande	  (Selander	  &	  
Kress,	  2010).	  
	  
Simulering	  av	  lärande	  
Simulering	  av	  lärande	  eller	  mental	  träning/övning	  som	  det	  också	  kallas,	  är	  ett	  annat	  ex-‐
empel	  på	  hur	  vi	  lär	  oss	  med	  hjälp	  av	  våra	  sinnen.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  att	  
simulering	  av	  lärande	  gör	  att	  övning	  kan	  ske	  oavsett	  var	  vi	  befinner	  oss	  då	  den	  främst	  
bygger	  på	  tankeverksamhet.	  Detta	  är	  en	  lärandestrategi	  som	  tar	  hjälp	  av	  fantasier	  då	  det	  
gäller	  att	  uppleva	  en	  specifik	  situation	  eller	  utföra	  specifika	  handlingar	  endast	  på	  ett	  
mentalt	  plan.	  Under	  simulering	  används	  inte	  nödvändigtvis	  fysiska	  handlingar,	  varför	  
lärande	  kan	  ske	  på	  ett	  nytt,	  och	  kanske	  annorlunda	  sätt	  mentalt.	  Med	  hjälp	  av	  simulering	  
kan	  en	  uppgift	  gås	  igenom	  noggrant	  tankemässigt,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  till	  exempel	  fy-‐
sisk	  prestation	  underlättas.	  Detta	  är	  ett	  lärandesätt	  som	  blir	  mer	  och	  mer	  vanligt	  inom	  
yrkesutbildningar	  där	  praktisk	  utövande	  spelar	  en	  väsentlig	  roll.	  Detta	  görs	  genom	  att	  
en	  lärandesituation	  iscensätts	  tankemässigt	  i	  fyra	  steg:	  
	  

• Välj	  ut	  en	  situation	  som	  går	  att	  göra	  meningsfull	  och	  så	  verklighetstrogen	  som	  möjligt,	  
till	  exempel	  en	  övandesituation.	  

• Ge	  denna	  situation	  en	  detaljerad	  och	  tydlig	  form.	  
• Integrera	  de	  olika	  redskap	  som	  situationen	  kräver	  med	  varandra,	  t.	  ex	  en	  notbild	  och	  ett	  

instrument.	  
• Välj	  ut	  vilka	  redskap	  som	  är	  viktiga	  och	  för	  att	  göra	  situationen	  meningsfull.	  	  
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(Selander	  &	  Kress,	  2010,	  s.	  37)	  
	  

Processen	  kan	  liknas	  vid	  det	  som	  sker	  i	  en	  flygsimulator	  där	  piloten	  agerar	  som	  hen	  vore	  
i	  en	  verklig	  situation.	  Alla	  sinnen	  som	  behövs	  tränas	  upp	  under	  denna	  simulerade	  öv-‐
ning	  och	  gör	  på	  så	  sätt	  att	  situationen	  upplevs	  meningsfull.	  Denna	  strategi	  gör	  att	  lä-‐
rande	  kan	  ske	  överallt	  utan	  att	  vara	  bundet	  till	  någon	  specifik	  situation	  (Selander	  &	  
Kress,	  2010).	  

Transformationscykler	  
Inom	  designteori	  används	  begreppet	  transformationscykel	  för	  att	  beskriva	  hur	  lärande-‐
processer	  går	  till	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  En	  sådan	  transformationscykel	  sker	  i	  två	  
steg:	  Den	  första	  cykeln	  beskrivs	  som	  en	  skissartad	  process	  där	  information	  väljs	  ut	  för	  
att	  bearbetas	  och	  kombineras	  med	  tidigare	  kunskaper.	  I	  denna	  cykel	  utgår	  en	  elev	  från	  
något	  som	  är	  känt	  för	  att	  sedan	  jobba	  sig	  framåt	  mot	  något	  som	  är	  okänt.	  I	  detta	  sökande	  
efter	  ny	  kunskap	  associerar	  eleven	  fritt	  varvid	  hen	  ibland	  hamnar	  fel	  och	  får	  börja	  om.	  
Under	  processens	  gång	  finner	  eleven	  fixeringspunkter	  där	  kunskap	  låses	  fast.	  Dessa	  
punkter	  går	  därefter	  att	  återkomma	  till	  om	  eleven	  skulle	  hamna	  i	  en	  återvändsgränd.	  
Eleven	  tar	  hjälp	  av	  de	  olika	  resurser	  som	  finns	  tillgängliga	  för	  att	  på	  så	  sätt	  omforma	  sin	  
förståelse	  med	  hjälp	  av	  andra	  teckenvärldar.	  Detta	  innebär	  att	  eleven	  använder	  kombi-‐
nation	  av	  tecken	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  förståelse.	  	  
	  	  
Övergången	  till	  den	  andra	  transformationscykeln	  sker	  genom	  en	  representation.	  Under	  
denna	  representation	  liknar	  kunskaperna	  mer	  ett	  fenomen	  samtidigt	  som	  de	  inte	  är	  lika	  
skissartade	  som	  under	  den	  första	  cykeln.	  I	  skolans	  värld	  innehåller	  en	  sådan	  övergång	  
till	  exempel	  redovisning	  som	  muntligt	  föredrag	  eller	  prov.	  Eleven	  har	  efter	  den	  första	  
cykeln	  grundläggande	  kunskaper	  inom	  ett	  ämne	  som	  den	  nu	  också	  kan	  presentera.	  I	  och	  
med	  representationen	  sker	  själva	  övergången	  till	  den	  andra	  transformationscykeln	  (Se-‐
lander	  &	  Kress,	  2010).	  
	  
Den	  andra	  transformationscykeln	  startar	  då	  eleven	  har	  skaffat	  sig	  sådana	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  att	  det	  blir	  möjligt	  att	  reflektera	  över	  vad	  den	  lärt	  sig	  samt	  värdera	  dessa	  
kunskaper.	  Till	  skillnad	  från	  den	  första	  transformationscykeln	  (som	  i	  skolans	  värld	  be-‐
döms	  genom	  prov	  och	  uppvisande	  av	  införskaffad	  kunskap),	  bedöms	  den	  andra	  trans-‐
formationscykeln	  genom	  diskussioner	  och	  reflektioner	  hos	  eleven	  (Selander	  &	  Kress,	  
2010).	  	  

Mimesis3	  
Även	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  precis	  som	  Säljö	  (2010),	  att	  lärande	  är	  en	  stän-‐
digt	  pågående	  process.	  Den	  pågår	  då	  en	  individ	  ser	  och	  känner	  av	  olika	  mönster	  och	  fe-‐
nomen	  och	  sedan	  länkar	  ihop	  dessa	  med	  det	  hen	  redan	  vet.	  Dessa	  mönster	  och	  fenomen	  
lär	  sig	  eleven	  genom	  att	  göra	  som	  andra,	  lärande	  sker	  alltså	  här	  genom	  en	  slags	  imitat-‐
ion	  som	  inte	  är	  en	  direkt	  avspegling	  utan	  mer	  som	  ett	  ungefärligt	  efterliknande.	  Att	  lära	  
genom	  imitation	  kallas	  inom	  designteori	  för	  mimesis.	  Imitation	  bidrar	  till	  att	  en	  individ	  
ges	  möjlighet	  att	  kontinuerligt	  omförhandla	  och	  utveckla	  sin	  identitet	  och	  sina	  färdig-‐
heter.	  Detta	  gäller	  allt	  från	  vilken	  roll	  en	  person	  har	  i	  en	  grupp	  till	  vad	  som	  är	  lämpligt	  
och	  olämpligt	  beteende.	  Mimesis	  är	  en	  semiotisk	  resurs	  som	  används	  i	  vårt	  lärande	  då	  
det	  sker	  både	  motoriskt,	  ljudande	  och	  socialt.	  

                                                
3	  Mimesis:	  En	  term	  som	  uppkom	  under	  antiken	  som	  beskriver	  olika	  former	  av	  mänskligt	  beteende,	  bland	  
annat	  att	  härma	  (Nationalencyklopedin,	  2014).	  
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3	  Metodkapitel	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  de	  metoder	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  och	  varför	  de	  passar	  till	  just	  
den	  typ	  av	  utforskande	  arbete	  jag	  bedrivit	  här.	  Här	  handlar	  det	  också	  om	  hur	  jag	  har	  
genomfört	  studien	  och	  vilka	  etiska	  aspekter	  som	  vägts	  in	  i	  arbetet.	  

3.1	  Använda	  metoder	  
I	  studien	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  två	  metoder;	  loggboksskrivande	  och	  videofilmning.	  
Loggbok	  har	  valts	  eftersom	  studiens	  arbetsprocess	  sträcker	  sig	  över	  några	  månader.	  För	  
att	  få	  en	  överblick	  över	  hur	  processen	  sett	  ut	  och	  vilka	  hinder	  eller	  svårigheter	  jag	  mött	  
på	  vägen,	  passar	  loggboken	  bra.	  Videoinspelning	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  för	  att	  det	  ger	  en	  
tydlig	  och	  detaljerad	  bild	  av	  hur	  arbetet	  sett	  ut.	  Dessa	  två	  metoder	  kompletterar	  
varandra	  bra	  då	  innehållet	  i	  en	  loggbok	  skapar	  överblick	  medan	  videoobservation	  visar	  
detaljer	  (Björndal,	  2011).	  

3.2	  Metod	  
Loggbok	  har	  använts	  på	  sådant	  sätt	  att	  jag	  efter	  varje	  övningspass	  skrivit	  ner	  vad	  som	  
hänt	  och	  hur	  det	  gått.	  Videodokumentationer	  har	  skett	  i	  början,	  mitten	  och	  slutet	  av	  
processen.	  

3.2.1	  Beskrivning	  av	  metoder	  
Loggbok	  är	  enligt	  Björndal	  (2011)	  det	  smidigaste	  och	  minst	  omständliga	  sätt	  att	  obser-‐
vera	  på	  under	  en	  längre	  tid.	  En	  loggbok	  kan	  precis	  som	  en	  dagbok,	  betraktas	  som	  ett	  bra	  
sätt	  att	  använda	  sig	  av,	  då	  det	  är	  av	  vikt	  att	  komma	  ihåg	  vad	  som	  hänt.	  Utformningen	  på	  
loggboken	  kan	  vara	  strukturerad	  med	  tydliga	  teman	  eller	  så	  kan	  den	  vara	  ostrukturerad	  
där	  loggboksskrivaren	  skriver	  allt	  som	  anses	  vara	  av	  vikt	  såsom	  känslor,	  reflektioner,	  
associationer	  med	  mera.	  I	  detta	  fall	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  ostrukturerat	  loggboksskri-‐
vande	  för	  att	  få	  möjlighet	  till	  just	  mina	  fria	  associationer.	  	  
	  
Oavsett	  vilken	  typ	  av	  loggbok	  som	  skrivs	  så	  skapas	  ett	  naturligt	  avbrott	  i	  en	  situation	  
vilket	  ger	  tid	  för	  reflektion.	  Reflektion	  stimuleras	  också	  genom	  att	  handen	  skrivandes	  
fysiskt	  rör	  sig,	  varvid	  en	  integrering	  sker	  mellan	  öga	  och	  tanke.	  Den	  inre	  dialog	  vi	  stän-‐
digt	  bär	  med	  oss	  kan	  också	  med	  hjälp	  av	  loggboksskrivande	  struktureras,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
kan	  bidra	  till	  lösningar	  av	  problem,	  tankarna	  kan	  då	  liksom	  bli	  mer	  konkreta.	  Genom	  att	  
reflektera	  skapas	  också	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  som	  skett,	  eftersom	  det	  mesta	  i	  vår	  
vardag	  annars	  bara	  går	  oss	  förbi	  utan	  att	  vi	  märker	  det.	  Björndal	  (2011)	  menar	  att	  den	  
som	  skriver	  loggbok	  kan	  konkretisera	  minst	  fyra	  olika	  punkter:	  	  
 
● Vad	  någon	  redan	  vet	  -‐	  vilket	  ger	  bekräftelse	  och/eller	  bevis	  på	  vad	  denne	  kan.	  	  
● Vad	  någon	  känner	  -‐	  då	  det	  bara	  är	  den	  som	  skriver	  som	  också	  läser	  loggboken	  

behövs	  ingen	  personlig	  censur	  i	  anteckningarna.	  	  
● Vad	  och	  hur	  något	  görs	  -‐	  det	  mesta	  vi	  gör	  sker	  automatiskt	  vilket	  med	  hjälp	  av	  en	  

loggbok	  kan	  medvetandegöras	  och	  därmed	  bli	  mer	  tillgängligt	  för	  analys.	  	  
● Varför	  handlingar	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  -‐	  genom	  att	  formulera	  sin	  vardagsteori	  går	  

det	  att	  göra	  den	  tydlig	  och	  förbättra	  eller	  förändra	  den.	  (Björndal,	  2011)	  	  
 
Videoinspelning	  är	  enligt	  Björndal	  (2011)	  ett	  bra	  komplement	  till	  loggboksskrivande	  då	  
filmer	  kan	  visa	  hur	  en	  aktion	  faktiskt	  sett	  ut.	  En	  loggbok	  ger	  en	  filtrerad	  och	  ungefärlig	  
bild	  över	  vad	  som	  skett	  medan	  en	  video	  speglar	  det	  som	  faktiskt	  hänt.	  Björndal	  lyfter	  
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fram	  två	  huvudsakliga	  fördelar	  med	  videoobservation.	  Den	  första	  fördelen	  är	  att	  ett	  
ögonblick	  kan	  konserveras.	  Detta	  är	  en	  fördel	  då	  vårt	  minne	  är	  selektivt	  och	  det	  mesta	  
som	  sker	  inte	  ens	  är	  möjligt	  att	  minnas.	  Den	  andra	  fördelen	  är	  den	  detaljrikedom	  som	  en	  
videofilm	  kan	  fånga.	  En	  film	  gör	  att	  vi	  kan	  återuppleva	  ett	  ögonblick	  och	  på	  så	  sätt	  se	  det	  
om	  och	  om	  igen	  med	  olika	  fokusområden.	  På	  så	  sätt	  går	  det	  att	  få	  ut	  mesta	  möjliga	  av	  ett	  
specifikt	  ögonblick.	  Det	  går	  då	  även	  att	  tolka	  kroppsspråk	  och	  reaktioner	  som	  annars	  
skulle	  kunna	  gått	  förlorade.	  	  

3.2.2	  När	  och	  hur	  dokumentationen	  har	  skett	  
De	  loggboksdokumentationer	  jag	  har	  genomfört	  har	  varit	  i	  slutet	  av	  dagen	  och	  direkt	  
efter	  mina	  övningspass.	  Direkt	  efter	  övningspassen	  har	  jag	  försökt	  att	  återge	  relevanta	  
händelser	  så	  tydligt	  som	  möjligt	  och	  i	  slutet	  av	  dagen	  har	  jag	  försökt	  att	  få	  en	  summering	  
av	  hur	  övningen	  sett	  ut.	  Fokus	  har	  då	  legat	  på	  vad	  jag	  gjort,	  hur	  jag	  gjort	  det	  och	  hur	  jag	  
tycker	  att	  det	  gått.	  Vissa	  hållpunkter	  har	  varit	  extra	  viktiga	  under	  processens	  gång,	  och	  
jag	  har	  då	  varit	  extra	  noga	  med	  att	  dokumentera	  dessa.	  Det	  har	  varit	  precis	  i	  starten	  då	  
jag	  ser	  noterna	  för	  första	  gången,	  precis	  före	  en	  Masterclass	  (där	  instuderingen	  inte	  ska	  
vara	  färdigt	  men	  klar	  i	  grova	  drag)	  och	  precis	  i	  slutet	  av	  processen	  precis	  innan	  konsert	  
då	  allt	  ska	  vara	  klart.	  
	  
Tre	  videodokumentationer	  har	  gjorts.	  Den	  första	  gjorde	  jag	  precis	  i	  starten	  under	  inlär-‐
ningsprocessens	  första	  skede.	  Den	  andra	  gjorde	  jag	  ungefär	  i	  mitten	  för	  att	  se	  hur	  arbe-‐
tet	  gick	  när	  det	  blivit	  till	  en	  mer	  naturlig	  del	  av	  min	  process,	  och	  den	  sista	  gjorde	  jag	  när	  
jag	  kunde	  stycket	  och	  bara	  arbetade	  med	  estetiska	  uttryck	  på	  detaljnivå.	  Att	  göra	  dessa	  
videofilmande	  stickprov	  bidrog	  till	  att	  jag	  tydligt	  kunde	  se	  olikheter	  som	  annars	  troligt-‐
vis	  är	  svåra	  att	  uppmärksamma	  då	  de	  utgör	  en	  naturlig	  och	  automatiserad	  del	  under	  en	  
sådan	  här	  process	  (Björndal,	  2011).	  

3.2.3	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Första	  gången	  jag	  läste	  igenom	  mina	  loggboksanteckningar	  så	  skedde	  detta	  utan	  något	  
särskilt	  fokusområde	  för	  att	  få	  en	  första	  uppfattning	  av	  hur	  processen	  sett	  ut.	  Under	  
andra	  genomläsningen	  letade	  jag	  efter	  återkommande	  händelser	  och	  reflektioner	  som	  
jag	  senare	  kunde	  fördjupa	  min	  analys	  i.	  Då	  min	  loggbok	  var	  ostrukturerad	  blev	  det	  dock	  
svårt	  att	  först	  kartlägga	  tydliga	  mönster,	  men	  efter	  att	  jag	  analyserat	  och	  strukturerat	  
innehållet	  blev	  det	  mer	  överskådligt.	  I	  videotranskriptionerna	  har	  jag	  fokuserat	  på	  vilka	  
redskap	  jag	  använt	  mig	  av	  i	  mitt	  lärande,	  både	  tekniska	  och	  kroppsliga.	  	  

3.2.4	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
I	  detta	  arbete	  har	  jag	  inte	  involverat	  fler	  personer	  än	  mig	  själv	  och	  de	  filmer	  jag	  studerat	  
är	  det	  bara	  jag	  själv	  som	  är	  delaktig	  i.	  Detta	  har	  gjort	  att	  jag	  inte	  har	  behövt	  göra	  så	  stora	  
etiska	  överväganden.	  Hade	  jag	  däremot	  haft	  med	  andra	  personer	  i	  min	  studie	  så	  måste	  
dessa	  ge	  sitt	  godkännande	  till	  att	  bli	  observerade	  samt	  ha	  vetskap	  om	  mitt	  syfte	  med	  
observationen.	  För	  att	  undvika	  att	  situationerna	  skulle	  upplevas	  som	  alltför	  konstlade	  
har	  jag	  satt	  igång	  kameran	  och	  filmat	  hela	  övningspassen,	  detta	  för	  att	  vänja	  mig	  vid	  ka-‐
merans	  närvaro.	  Björndal	  (2011)	  menar	  att	  personer	  som	  observerats	  relativt	  fort	  
glömmer	  kamerans	  närvaro,	  vilket	  gjort	  att	  ju	  längre	  in	  i	  lektionerna	  de	  kommer	  desto	  
mer	  lik	  verkligheten	  blir	  det.	  Detta	  är	  alltså	  något	  jag	  applicerat	  på	  mig	  själv,	  så	  på	  så	  
sätt	  har	  jag	  erhållit	  några	  långa	  filmsekvenser	  där	  jag	  endast	  valt	  ut	  och	  granskat	  ett	  få-‐
tal	  situationer	  som	  jag	  tyckt	  varit	  relevanta. 	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  analyserna.	  Lärandeprocessen	  beskrivs	  här	  i	  
form	  av	  två	  transformationscykler	  med	  en	  tydlig	  övergång	  mellan	  dessa	  två	  cykler.	  Re-‐
sultaten	  presenteras	  med	  hjälp	  av	  tre	  rubriker:	  Strävan	  mot	  mimesis,	  Representation	  i	  
form	  av	  en	  Masterclass	  och	  Vägen	  till	  eget	  uttryck.	  

4.1	  Strävan	  efter	  mimesis	  
Den	  första	  cykeln	  har	  jag	  valt	  att	  benämna	  Strävan	  efter	  mimesis,	  eftersom	  den	  här	  delen	  
av	  processen	  kännetecknas	  av	  en	  strävan	  efter	  att	  kunna	  spela	  så	  likt	  min	  förebild	  som	  
möjligt.	  Processen	  omfattas	  främst	  av	  två	  olika	  metoder;	  lyssnade	  och	  motorisk	  inlär-‐
ning.	  	  

4.1.1	  Lyssnade	  till	  en	  inspelad	  förebild	  	  
Miluccios	  Rhapsodie	  är	  ett	  stycke	  som	  inte	  kan	  sägas	  utgöra	  en	  del	  av	  standardrepertoa-‐
ren	  för	  klarinett,	  vilket	  medför	  att	  det	  bara	  finns	  ett	  fåtal	  inspelningar	  av	  bra	  kvalité	  att	  
få	  tag	  på.	  Bland	  de	  fyra	  olika	  versioner	  jag	  funnit,	  valde	  jag	  till	  slut	  att	  använda	  mig	  av	  en	  
inspelning	  med	  András	  Horn4	  eftersom	  den	  var	  mest	  lik	  min	  egen	  föreställning	  om	  
stycket.	  Denna	  inspelning	  fungerar	  här	  under	  denna	  del	  av	  processen	  således	  som	  min	  
förebild.	  
	  
För	  att	  nå	  mitt	  mål	  börjar	  jag	  med	  att	  lära	  mig	  stycket	  gehörsmässigt.	  Detta	  gör	  jag	  ge-‐
nom	  att	  lyssna	  på	  inspelningen	  ett	  flertal	  gånger	  för	  att	  vänja	  örat	  vid	  hur	  det	  låter.	  
Stycket	  har	  två	  olika	  karaktärer;	  den	  ena	  är	  ett	  melodiskt	  tema	  som	  inleder	  och	  avrun-‐
dar	  stycket,	  och	  den	  andra	  är	  ett	  mer	  effektbaserat	  och	  fritonalt5	  tema.	  Genom	  att	  lyssna	  
på	  stycket	  i	  förväg,	  får	  jag	  klart	  för	  mig	  hur	  till	  exempel	  effekterna	  låter.	  Detta	  får	  som	  
konsekvens	  att	  min	  tanke	  hela	  tiden	  ges	  chans	  att	  ligga	  ett	  steg	  före	  mina	  fingrar.	  En	  för-‐
del	  med	  detta	  är	  att	  jag	  slipper	  bli	  förvånad	  över	  hur	  något	  låter.	  Genom	  att	  först	  känna	  
till	  hur	  musiken	  låter,	  minimeras	  också	  risken	  för	  att	  jag	  övar	  in	  fel	  toner.	  Detta	  beror	  på	  
att	  vid	  en	  eventuell	  felspelning	  stämmer	  det	  jag	  spelar	  och	  hör	  då	  inte	  överens	  med	  vad	  
örat	  vant	  sig	  att	  höra.	  
	  
Till	  en	  början	  lyssnar	  jag	  passivt	  och	  i	  vardagsmiljöer,	  till	  exempel	  när	  jag	  går	  på	  prome-‐
nad	  eller	  gör	  andra	  vardagliga	  sysselsättningar.	  Efter	  några	  genomlyssningar	  börjar	  jag	  
succesivt	  sjunga	  med,	  inte	  ton	  för	  ton	  utan	  bara	  i	  det	  stora	  hela	  till	  det	  som	  sker	  i	  musi-‐
ken.	  Efterhand	  blir	  mitt	  lyssnande	  alltmer	  aktivt	  då	  jag	  lyssnar	  och	  samtidigt	  följer	  med	  i	  
noterna,	  musiken	  kopplas	  därmed	  samman	  med	  noterna.	  Sjungandet	  kompletteras	  nu	  
med	  gester	  för	  att	  visa	  hur	  musiken	  rör	  sig,	  samtidigt	  som	  jag	  antecknar	  i	  noterna	  hur	  
det	  ska	  spelas.	  Denna	  process	  pågår	  innan	  någon	  form	  av	  övning	  sker	  rent	  instrumen-‐
talt.	  Detta	  medför	  att	  när	  jag	  ska	  börja	  öva	  på	  instrumentet	  har	  jag	  en	  klarare	  bild	  över	  
hur	  det	  kan	  låta.	  I	  loggboken	  skriver	  jag:	  

	  
Jag	  lyssnar	  på	  inspelningar	  av	  stycket	  innan	  jag	  ska	  sätta	  igång	  att	  spela	  för	  att	  
få	  in	  låten	  i	  gehöret.	  Det	  gör	  att	  jag	  inte	  blir	  förvånad	  över	  hur	  det	  ska	  låta	  utan	  
hela	  tiden	  kan	  ligga	  före	  i	  hjärnan.	  Jag	  är	  inte	  van	  vid	  tonspråket!	  (loggbok,	  
14/12-‐2013).	  

                                                
4	  András	  Horn:	  En	  tysk	  klarinettist	  som	  spelat	  in	  både	  nyskriven	  och	  klassisk	  klarinettrepertoar,	  han	  gör	  
dock	  flest	  inspelningar	  av	  verk	  som	  inte	  är	  inom	  standardrepertoaren	  (min	  anm.)	  
5	  Fritonalt:	  En	  annan	  term	  för	  atonal,	  vilket	  betyder;	  en	  tonföljd	  som	  inte	  behöver	  anpassa	  sig	  till	  en	  be-‐
stämd	  grundton	  (Oreström,	  1999).	  
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Här	  ovan	  i	  detta	  citat	  framgår	  hur	  jag	  genom	  att	  lyssna	  till	  styckets	  tonspråk	  strävar	  ef-‐
ter	  att	  bilda	  mig	  en	  uppfattning	  om	  stycket	  som	  helhet,	  innan	  jag	  börjar	  öva	  instrumen-‐
talt.	  	  
	  
Detta	  sätt	  av	  lyssnande	  gör	  att	  jag	  ges	  olika	  hållpunkter	  i	  stycket.	  Dessa	  hållpunkter	  be-‐
traktar	  jag	  som	  viktigare	  än	  andra	  då	  de	  hjälper	  mig	  att	  skapa	  igenkänning.	  På	  så	  sätt	  
tydliggörs	  både	  de	  toner	  och	  fraseringar	  som	  leder	  åt	  olika	  håll	  och	  de	  som	  har	  olika	  vi-‐
tala	  betydelser.	  Det	  som	  uppstår	  är	  att	  musiken	  liksom	  ”faller	  in	  i	  gehöret”.	  

4.1.2	  Motorisk	  inlärning	  
Då	  stycket	  ska	  spelas	  för	  första	  gången	  har	  jag	  nu	  flera	  anteckningar	  i	  noterna	  som	  säger	  
hur	  jag	  vill	  att	  det	  ska	  spelas.	  Detta	  bortser	  jag	  till	  en	  början	  helt	  ifrån,	  det	  är	  anteck-‐
ningar	  som	  handlar	  om	  framförande	  och	  gestaltning	  vilket	  inte	  riktigt	  ännu	  är	  relevant	  i	  
denna	  del	  av	  lärandeprocessen.	  Övandet	  sker	  nu	  i	  olika	  tempon;	  allt	  från	  halverat	  tempo	  
till	  nästan	  fulltempo	  med	  stora	  motoriska	  rörelser	  där	  jag	  känner	  efter	  med	  fingrarna	  
var	  jag	  är	  och	  där	  tanken	  hela	  tiden	  ligger	  ett	  steg	  före.	  Detta	  gör	  att	  jag	  kontinuerligt	  har	  
klart	  för	  mig	  vilken	  ton	  det	  är	  som	  står	  på	  tur	  vilket	  gör	  att	  det	  blir	  lätt	  att	  hitta	  fram	  till	  
nästkommande	  ton.	  I	  den	  här	  delen	  av	  lärandet	  sker	  en	  slags	  motorisk	  ”programmering”	  
av	  musikens	  tekniska	  svårigheter.	  
	  
För	  att	  underlätta	  den	  motoriska	  inlärningen	  börjar	  jag	  därefter	  söka	  efter	  övningar	  att	  
använda	  mig	  av.	  Sökandet	  koncentreras	  på	  de	  övningar	  som	  finns	  i	  331	  Exercices	  Journa-‐
liers	  de	  Mecanisme	  Clarinette	  (Périer,	  u.å.).	  När	  jag	  funnit	  passande	  övningar	  som	  liknar	  
de	  fraser	  jag	  arbetar	  med,	  lämnar	  jag	  rapsodin	  för	  en	  stund	  och	  övergår	  till	  att	  bara	  ar-‐
beta	  med	  dessa	  övningar.	  När	  jag	  sedan	  kan	  dem	  bra	  går	  jag	  tillbaka	  till	  rapsodin	  och	  
spelar	  varje	  fras	  i	  ett	  långsamt	  tempo	  för	  att	  sedan	  öka.	  Efter	  att	  ha	  övat	  enbart	  dessa	  
motoriska	  övningar	  börjar	  jag	  känna	  ett	  bättre	  ”flyt”	  i	  spelet.	  
	  
Då	  rapsodin	  ligger	  på	  en	  hög	  teknisk	  nivå	  med	  både	  plötsliga	  karaktärsskiftningar	  och	  
svåra	  passager,	  övar	  jag	  till	  en	  början	  på	  ett	  tydligt	  och	  mekaniskt	  sätt	  med	  fokus	  på	  att	  
alla	  toner	  ska	  vara	  på	  rätt	  plats.	  Rapsodin	  delas	  därför	  upp	  i	  korta	  fraser	  som	  inte	  är	  
längre	  än	  en	  takt,	  dessa	  fraser	  övar	  jag	  därefter	  separat	  i	  olika	  tempon	  och	  med	  olika	  
rytmiska	  figurer.	  Här	  nedan	  visas	  några	  av	  de	  rytmiska	  variationerna	  jag	  använder	  mig	  
av:	  
	  

Original: 	  	  Variation	  1: 	  	  

Variation	  2: 	  
	  
	  
Det	  går	  här	  att	  se	  hur	  jag	  bryter	  ut	  fraserna	  ur	  dess	  grundrytmisering	  för	  att	  jag	  inte	  ska	  
fastna	  motoriskt	  vid	  en	  särskild	  rörelse.	  Detta	  bidrar	  till	  ett	  ”vigare”	  spel	  som	  inte	  låter	  
statiskt.	  	  
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När	  de	  tekniska	  fraserna	  börjar	  sätta	  sig	  motoriskt	  och	  spelet	  får	  ett	  allt	  större	  flyt,	  så	  
märker	  jag	  att	  mina	  fingerrörelser	  minskar	  i	  storlek	  och	  att	  mina	  fingrar	  känns	  allt	  smi-‐
digare.	  När	  jag	  känner	  att	  alla	  fraser	  spelas	  utan	  hinder	  spelar	  jag	  från	  början	  av	  stycket	  i	  
grundtempo	  för	  att	  se	  hur	  långt	  in	  i	  låten	  jag	  kommer	  utan	  att	  spela	  fel.	  Här	  nedan	  följer	  
ett	  urklipp	  från	  videotranskription	  07/02-‐2014:	  
	  

00:05	  Jag	  spelar	  från	  starten	  i	  "rätt"	  tempo.	  	  	  
00:37	  När	  jag	  kommer	  till	  en	  svårighet	  så	  stannar	  jag	  upp	  där	  och	  plockar	  ur	  
den	  delen	  och	  övar	  enbart	  på	  den	  gång	  på	  gång.	  	  
00:51	  Jag	  delar	  upp	  den	  i	  ännu	  mindre	  delar	  så	  alla	  toner	  kommer	  på	  plats.	  	  
01:09	  När	  de	  väl	  är	  det	  så	  gör	  jag	  frasen	  större	  och	  sätter	  mer	  in	  det	  i	  sitt	  
	   sammanhang.	  	  
01:18	  Jag	  övar	  det	  i	  olika	  rytmer	  för	  att	  etablera	  det	  motoriskt.	  

	  
När	  jag	  kommer	  till	  en	  svårighet	  och	  spelar	  fel	  stannar	  jag	  upp	  och	  tänker	  över	  hur	  fra-‐
sen	  ser	  ut	  och	  vilka	  svårigheter	  som	  just	  den	  frasen	  innehåller.	  Den	  frasen	  spelas	  sedan	  i	  
ett	  lägre	  tempo	  och	  efter	  några	  genomspelningar	  av	  den	  frasen	  går	  jag	  vidare	  på	  detta	  
sätt.	  

4.1.3	  Mimesis	  
Att	  lära	  genom	  imitation	  av	  olika	  tecken,	  beteenden	  och	  uttryck	  är	  en	  lärandestrategi	  
inom	  designteorin.	  Mitt	  imiterande	  bygger	  här	  på	  tre	  fokusområden	  som	  jag	  valt	  att	  
lägga	  tyngden	  på.	  De	  är	  på	  vilket	  sätt	  András	  Horn	  artikulerar,	  vilka	  dynamiska	  nyanser	  
han	  använder	  sig	  av	  och	  hur	  han	  fraserar	  ton	  för	  ton	  och	  längre	  fraser.	  För	  att	  kunna	  
göra	  detta	  fullt	  ut	  är	  det	  viktigt	  att	  tekniken	  först	  är	  på	  plats.	  Tekniken	  ska	  näst	  intill	  
vara	  automatiserad	  menar	  jag	  för	  att	  fokus	  på	  själva	  imiterandet	  ska	  kunna	  ges	  plats.	  	  
	  
Detta	  sätt	  att	  öva	  på	  sker	  på	  två	  sätt.	  Först	  börjar	  jag	  med	  att	  några	  gånger	  spela	  till	  den	  
inspelade	  musiken	  samtidigt	  som	  jag	  försöker	  få	  min	  ton	  och	  mitt	  spelsätt	  att	  liksom	  
”blandas”	  med	  den.	  Det	  visas	  då	  tydligt	  när	  det	  inte	  är	  likt	  eftersom	  jag	  kan	  jämföra	  det	  
som	  sker	  på	  inspelningen	  och	  det	  jag	  gör	  i	  realtid.	  Därefter	  går	  jag	  över	  till	  att	  först	  
lyssna	  på	  en	  fras	  för	  att	  sedan	  imitera	  den	  direkt	  efter.	  På	  så	  sätt	  lösgörs	  mitt	  spel	  alltef-‐
tersom	  från	  inspelningen,	  spelet	  blir	  alltså	  både	  mer	  oberoende	  och	  självständigt	  trots	  
att	  inspelningen	  fortfarande	  verkar	  som	  en	  förebild.	  Detta	  är	  möjligt	  eftersom	  tonerna	  
och	  ljuden	  nu	  internaliseras6	  och	  jag	  blir	  alltmer	  medveten	  om	  hur	  de	  ska	  spelas.	  	  
	  
Därmed	  har	  jag	  uppnått	  mitt	  mål	  för	  den	  här	  delen	  av	  processen,	  att	  genom	  en	  slags	  imi-‐
tation	  skaffa	  mig	  en	  kännedom	  över	  hur	  detta	  stycke	  kan	  spelas.	  Genom	  mimesis	  ökar	  
min	  kunskap	  om	  hur	  musiken	  kan	  spelas	  och	  olika	  sätt	  att	  uttrycka	  den	  på.	  Så	  när	  denna	  
del	  i	  processen	  är	  avklarad	  uppvisar	  mitt	  spel	  därför	  en	  blandning	  av	  András	  Horns	  
spel,	  och	  min	  egen	  personlighet.	  	  

4.2	  Representation	  i	  form	  av	  en	  Masterclass	  
Övergången	  mellan	  de	  två	  transformationscyklerna,	  utgörs	  här	  av	  en	  representation	  i	  
form	  av	  en	  redovisning	  på	  en	  Masterclass.	  Masterclassen	  går	  till	  så	  att	  jag	  spelar	  upp	  
stycket	  inför	  en	  publik	  på	  nio	  personer	  och	  en	  lärare,	  där	  den	  sistnämnda	  har	  till	  uppgift	  
att	  bedöma	  mitt	  spel.	  Mina	  känslor	  under	  Masterclassen	  består	  i	  att	  jag	  känner	  mig	  låst	  
                                                
6	  Internalisering:	  Att	  ta	  till	  sig	  något	  så	  det	  blir	  en	  del	  i	  ens	  egen	  personlighet	  (Oreström,	  1999).	  
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till	  att	  endast	  efterlikna	  min	  valda	  förebild,	  vilket	  också	  är	  något	  som	  framkommer	  i	  lä-‐
rarens	  kommentarer:	  ”Det	  känns	  som	  du	  är	  bunden	  i	  ditt	  spel,	  det	  är	  inte	  så	  fritt	  som	  det	  
borde	  vara”	  (Loggbok	  5/2-‐2014).	  Vid	  detta	  tillfälle	  uppstår	  därmed	  en	  känsla	  eller	  ett	  
behov	  hos	  mig,	  att	  sluta	  efterlikna	  min	  utvalda	  förebild,	  det	  vill	  säga	  hur	  András	  Horn	  
spelar	  detta	  stycke.	  En	  följd	  av	  detta	  är	  att	  jag	  nu	  känner	  mig	  redo	  för	  den	  andra	  trans-‐
formationscykeln,	  så	  efter	  denna	  Masterclass	  väljer	  jag	  därför	  att	  ta	  en	  paus	  i	  övandet	  
under	  en	  veckas	  tid.	  Under	  denna	  period	  tar	  jag	  paus	  från	  all	  sorts	  spelande	  och	  lyss-‐
nande	  på	  stycket.	  Denna	  paus	  gör	  att	  min	  hjärna	  ges	  möjlighet	  till	  ”inkubation7”	  i	  lugn	  
och	  ro,	  så	  att	  mina	  nya	  kunskaper	  får	  möjlighet	  att	  sjunka	  in	  och	  tekniken	  får	  falla	  på	  
plats.	  	  

4.3	  Strävan	  till	  ett	  eget	  uttryck	  
Efter	  pausen	  tar	  jag	  upp	  mitt	  övande	  igen.	  Då	  börjar	  processen	  på	  nytt	  genom	  att	  öv-‐
ningen	  sker	  i	  låga	  tempon	  med	  mål	  att	  undvika	  felspelning.	  Här	  framträder	  nu	  en	  slags	  
lärandespiral	  som	  innebär	  att	  jag	  gör	  samma	  typ	  av	  övningar	  som	  förut,	  men	  på	  grund-‐
val	  av	  större	  kunskap.	  Denna	  gång	  går	  det	  fortare	  att	  öka	  tempot	  och	  många	  både	  tek-‐
niska	  svårigheter	  och	  musikaliska	  gestaltningar	  har	  nu	  fallit	  på	  plats.	  
 
Den	  andra	  transformationscykeln	  har	  jag	  valt	  att	  benämna	  Strävan	  till	  ett	  eget	  uttryck,	  
och	  under	  den	  här	  cykeln	  ligger	  fokus	  på	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse,	  reflektion	  och	  me-‐
tareflektion8.	  Två	  tillvägagångsätt	  är	  här	  centrala:	  lyssnande	  till	  egen	  inspelning	  och	  
mental	  övning.	  Inspelningar	  av	  mitt	  eget	  spelande	  ger	  mig	  nu	  möjlighet	  till	  reflektion	  
över	  hur	  det	  låter	  varför	  jag	  nu	  mer	  kan	  bedöma	  mitt	  eget	  spel.	  Utöver	  detta	  övar	  jag	  
mentalt	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  med	  fantasins	  hjälp	  skapar	  en	  situation	  där	  jag	  föreställer	  mig	  
att	  jag	  övar.	  	  

4.3.1	  Lyssnande	  till	  inspelningar	  av	  eget	  musicerande	  
Under	  denna	  process	  använder	  jag	  mig	  av	  tekniska	  resurser	  i	  form	  av	  video-‐	  och	  ljudin-‐
spelningar	  av	  mig	  själv.	  Detta	  gör	  jag	  i	  syfte	  att	  skapa	  mig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  mitt	  
eget	  spel	  låter,	  vilket	  är	  viktigt	  då	  musik	  alltid	  låter	  och	  uppfattas	  olika	  av	  den	  som	  spe-‐
lar	  och	  den	  som	  lyssnar.	  Orsaken	  är	  att	  den	  som	  spelar	  vissa	  instrument	  eller	  sjunger,	  
delvis	  hör	  ljuden	  genom	  s.k.	  ”benledning9”	  vilket	  gör	  att	  ljudet	  förvrängs	  och	  ger	  en	  an-‐
norlunda	  bild	  av	  hur	  det	  låter,	  en	  inspelning	  kan	  därför	  till	  större	  del	  visa	  hur	  det	  fak-‐
tiskt	  låter.	  	  
	  
Till	  en	  början	  är	  det	  små	  fraser	  av	  rapsodin	  som	  spelas	  in	  för	  att	  jag	  i	  efterhand	  ska	  
kunna	  detaljstudera	  hur	  jag	  faktiskt	  spelar.	  Att	  det	  är	  korta	  fraser	  som	  spelas	  in	  under-‐
lättar	  detaljstuderande	  då	  inspelningarna	  då	  blir	  lättare	  att	  hantera,	  än	  om	  det	  vore	  en	  
inspelning	  av	  hela	  stycket.	  I	  dessa	  inspelningar	  fokuserar	  jag	  på	  frasering,	  att	  pricka	  to-‐
ner	  rätt,	  ansatser	  osv.	  Efter	  hand	  lägger	  jag	  till	  fler	  toner	  i	  fraserna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  en	  
bättre	  helhet.	  Detta	  utökas	  efterhand	  och	  till	  sist	  gör	  jag	  inspelningar	  av	  hela	  stycket.	  I	  
loggboken	  skriver	  jag:	  
	  

Jag	  använder	  mig	  av	  de	  filmer/inspelningar	  jag	  har	  gjort	  till	  mitt	  arbete	  som	  
en	  del	  i	  min	  övning.	  På	  så	  sätt	  hör	  jag	  och	  blir	  medveten	  om	  saker	  som	  jag	  inte	  

                                                
7	  Inkubation:	  En	  tid	  där	  nya	  färdigheter	  befästs	  (Oreström,	  1999).	  
8	  En	  reflektion	  över	  egen	  tidigare	  gjord	  reflektion	  (Psykologiguiden,	  2014)	  
9	  Benledning:	  Överföring	  av	  ljud	  via	  skallbenet	  till	  örat	  (NE,	  2014).	  
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hör	  under	  spelets	  gång.	  Filmar,	  lyssnar,	  filmar,	  lyssnar	  och	  jämför	  om	  det	  är	  
någon	  skillnad.	  Jag	  får	  ett	  metaperspektiv	  i	  mitt	  övande.	  	  
	  

Här	  ovan	  i	  detta	  citat	  tydliggörs	  hur	  jag	  använder	  mig	  av	  inspelning	  av	  mig	  själv	  för	  att	  
kunna	  ges	  möjlighet	  till	  metareflektion	  i	  efterhand	  över	  hur	  det	  låter	  när	  jag	  spelar.	  
	  
Att	  ges	  möjlighet	  till	  reflektion	  i	  efterhand	  betraktar	  jag	  som	  värdefullt	  eftersom	  jag	  här	  
befinner	  mig	  i	  en	  roll	  som	  egen	  bedömare.	  Möjlighet	  till	  reflektion	  ger	  mig	  tid	  till	  att	  
tänka	  över	  hur	  jag	  vill	  att	  stycket	  ska	  vara,	  det	  ger	  mig	  också	  en	  chans	  till	  objektivitet	  då	  
jag	  försöker	  bedöma	  vad	  jag	  hör	  istället	  för	  att	  bara	  känna	  vad	  jag	  upplever	  i	  stunden.	  
	  
I	  detta	  skede	  lyssnar	  jag	  också	  allt	  mindre	  på	  den	  inspelning	  jag	  valt	  under	  den	  första	  
transformationscykeln.	  På	  så	  sätt	  öppnar	  jag	  upp	  för	  nya	  influenser	  från	  min	  egen	  ”inre”	  
musikalitet,	  och	  stycket	  blir	  då	  succesivt	  mer	  olikt	  den	  förebild	  jag	  hade	  till	  en	  början.	  
Det	  jag	  spelade	  i	  slutet	  av	  den	  första	  transformationscykeln	  fungerar	  nu	  endast	  som	  en	  
stomme	  att	  bygga	  vidare	  på.	  

4.3.2	  Mental	  övning	  	  	  
När	  jag	  tekniskt	  lärt	  mig	  stycket	  arbetar	  jag	  nu	  mellan	  övningspassen	  också	  med	  mental	  
övning.	  Det	  går	  till	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  sjunger	  igenom	  stycket	  från	  början	  till	  slut	  utan	  att	  
ha	  noterna	  framför	  mig	  och	  på	  så	  sätt	  befäster	  helheten.	  Detta	  sker	  utan	  noter	  i	  syfte	  att	  
ordentlige	  ”fästa”	  musiken	  i	  minnet	  för	  att	  kunna	  spela	  det	  både	  utantill	  och	  med	  noter	  
utan	  att	  vara	  alltför	  bunden	  till	  dem.	  	  
	  
Detta	  förfarande	  sker	  även	  på	  detaljnivå	  då	  jag	  i	  tanken	  plockar	  ut	  små	  fraser	  och	  försö-‐
ker	  se	  dem	  för	  mitt	  inre	  så	  detaljerat	  som	  det	  går.	  Därefter	  föreställer	  jag	  mig	  att	  jag	  spe-‐
lar	  stycket	  i	  olika	  tempon	  och	  i	  olika	  situationer;	  det	  vill	  säga	  i	  både	  övningsrummet	  och	  
på	  konsert.	  Den	  mentala	  övningen	  sker	  också	  både	  helt	  stillasittande	  och	  genom	  att	  fing-‐
rarna	  rör	  sig	  i	  luften.	  Då	  det	  mentala	  övandet	  inte	  är	  bundet	  till	  en	  speciell	  plats,	  använ-‐
der	  jag	  mig	  även	  av	  det	  på	  väg	  till	  och	  ifrån	  övningspassen.	  Det	  blir	  då	  som	  en	  slags	  upp-‐
värmning	  i	  mitt	  inre,	  som	  gör	  mig	  mentalt	  förberedd	  på	  vad	  jag	  ska	  spela.	  Efter	  övnings-‐
passet	  använder	  jag	  mig	  också	  av	  denna	  träning	  som	  en	  avrundning	  och	  sammanfattning	  
över	  vad	  jag	  övat	  på	  under	  dagen.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  
Mitt	  lärande	  under	  instuderingsprocessen	  av	  Rhapsodie	  för	  soloklarinett	  av	  Giacomo	  
Miluccio	  sker	  genom	  två	  transformationscykler	  här	  benämnda	  Strävan	  efter	  mimesis	  och	  
Strävan	  till	  ett	  eget	  uttryck	  med	  ett	  tillfälle	  av	  Representation	  i	  form	  av	  en	  Masterclass	  där	  
emellan.	  Under	  läroprocessen	  används	  en	  kombination	  av	  kroppsliga-‐	  och	  materiella	  
resurser.	  
	  
Den	  första	  transformationscykeln	  Strävan	  efter	  mimesis,	  inleds	  med	  att	  jag	  väljer	  ut	  en	  
inspelning	  av	  Rhapsodie	  för	  soloklarinett	  av	  Giacomo	  Miluccio.	  Syftet	  med	  denna	  inspel-‐
ning	  är	  att	  jag	  först	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  lyssna	  på	  stycket	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  lära	  
mig	  det	  gehörsmässigt.	  Under	  lyssnandet	  fokuserar	  jag	  på	  hur	  de	  olika	  karaktärerna	  i	  
musiken	  uttrycks	  vilket	  gör	  jag	  för	  att	  kan	  ligga	  före	  i	  tanken	  när	  jag	  väl	  börjar	  öva	  rent	  
tekniskt.	  Detta	  är	  också	  bra	  för	  att	  minska	  risken	  för	  att	  öva	  in	  fel	  toner.	  Detta	  lyssnande	  
ter	  sig	  på	  två	  sätt;	  passivt	  när	  jag	  går	  på	  promenad	  eller	  gör	  andra	  vardagliga	  sysselsätt-‐
ningar	  och	  aktivt	  genom	  att	  jag	  sjunger	  med	  och	  gestikulerar	  samtidigt	  som	  jag	  följer	  
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med	  i	  noterna.	  Efter	  att	  ha	  lyssnat	  på	  stycket	  ett	  antal	  gånger	  börjar	  jag	  därefter	  öva	  mo-‐
toriskt.	  Det	  motoriska	  övande	  sker	  till	  en	  början	  i	  olika	  tempon	  med	  stora	  fingerrörelser,	  
jag	  plockar	  också	  ut	  och	  rytmiserar	  om	  specifika	  fraser	  för	  att	  få	  dem	  automatiserade.	  
Detta	  medför	  att	  jag	  på	  så	  sätt	  uppnår	  en	  slags	  ”programmering”	  av	  hur	  fingrarna	  rör	  
sig.	  Övandet	  kompletteras	  därefter	  också	  med	  etyder	  för	  att	  på	  så	  sätt	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  
styckets	  tekniska	  svårigheter.	  Det	  gör	  att	  motoriken	  blir	  alltmer	  smidigare	  och	  jag	  kän-‐
ner	  ett	  bättre	  flyt	  i	  spelet.	  Då	  de	  tekniska	  delarna	  är	  på	  plats	  övergår	  jag	  till	  att	  öva	  ihop	  
med	  den	  utvalda	  inspelningen.	  Till	  en	  början	  spelar	  jag	  samtidigt	  med	  inspelningen	  och	  
försöker	  ”blanda”	  min	  ton	  med	  den,	  men	  när	  jag	  tycker	  mig	  kunna	  spela	  relativt	  likt	  det	  
jag	  hör	  övergår	  jag	  allteftersom	  till	  att	  imitera	  på	  egen	  hand.	  På	  så	  blir	  jag	  alltmer	  lös-‐
gjord	  från	  inspelningen	  samtidigt	  som	  den	  fortfarande	  utgör	  grund	  för	  mitt	  spel.	  
	  
Övergången	  från	  den	  första	  transformationscykeln	  till	  den	  andra	  sker	  genom	  en	  Repre-‐
sentation	  i	  form	  av	  en	  Masterclass	  där	  jag	  spelar	  upp	  det	  valda	  stycket	  Rhapsodie	  för	  so-‐
loklarinett	  av	  Giacomo	  Miluccio	  för	  en	  publik.	  I	  publiken	  finns	  en	  lärare	  som	  bedömer	  
mitt	  spel.	  Representationstillfället	  utgör	  en	  övergång	  mellan	  de	  två	  transformationscyk-‐
lerna	  då	  det	  vid	  detta	  tillfälle	  uppstår	  en	  känsla	  eller	  ett	  behov	  hos	  mig,	  att	  sluta	  efter-‐
likna	  den	  förebild	  jag	  valt	  för	  att	  ge	  rum	  och	  plats	  för	  mina	  egna	  uttryck.	  Efter	  Master-‐
classen	  vilar	  jag	  därför	  från	  att	  spela	  för	  att	  ge	  hjärnan	  möjlighet	  till	  inkubation	  där	  nya	  
kunskaper	  ges	  chans	  att	  falla	  på	  plats.	  
	  
Efter	  representationen	  övergår	  jag	  till	  den	  andra	  transformationscykeln	  i	  mitt	  lärande:	  
Strävan	  till	  ett	  eget	  uttryck.	  Även	  i	  denna	  cykel	  lyssnar	  jag	  till	  inspelningar,	  men	  skillna-‐
den	  här	  är	  nu	  att	  det	  är	  inspelningar	  av	  mig	  själv	  som	  jag	  lyssnar	  på.	  Jag	  spelar	  in	  mig	  
själv	  för	  att	  få	  en	  bild	  över	  hur	  det	  låter	  eftersom	  jag	  annars	  hör	  mitt	  eget	  spel	  samman-‐
blandat	  med	  ljudens	  ”benledning”,	  vilket	  ger	  en	  annorlunda	  bild	  av	  verkligheten.	  Inspel-‐
ningarna	  av	  mig	  själv	  gör	  också	  att	  jag	  nu	  ges	  möjlighet	  till	  att	  skapa	  egna	  uttryck	  då	  jag	  
hör	  vad	  jag	  tycker	  låter	  bra	  och	  därmed	  kan	  befästa	  och	  vidareutveckla	  det.	  Under	  den	  
andra	  cykeln	  använder	  jag	  mig	  även	  av	  mental	  övning.	  Syftet	  med	  det	  är	  att	  kunna	  skapa	  
mig	  en	  bättre	  helhetsbild	  av	  stycket	  så	  att	  jag	  slipper	  vara	  notbunden	  och	  därmed	  kan	  
spela	  det	  på	  ett	  friare	  sätt.	  Detta	  sker	  genom	  att	  jag	  sjunger	  igenom	  hela	  stycket	  för	  att	  
memorera	  hur	  det	  ska	  spelas,	  jag	  försöker	  även	  detaljstudera	  det	  mentalt	  genom	  att	  
plocka	  ut	  små	  fraser	  ur	  stycket	  och	  föreställa	  mig	  hur	  de	  ska	  spelas.	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion	  där	  jag	  jämför	  mitt	  resultat	  med	  den	  
backgrundslitteratur	  och	  det	  teoretiska	  perspektiv	  jag	  utgått	  ifrån.	  Därefter	  fortsätter	  
kapitlet	  med	  egna	  reflektioner	  över	  mitt	  arbete	  och	  avslutas	  med	  vilken	  betydelse	  jag	  
tror	  arbetet	  kommer	  att	  ha	  samt	  några	  idéer	  om	  fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsar-‐
beten.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  kring	  följande	  teman:	  transformationscykler,	  lärandespiral,	  
resurser	  och	  mimesis	  och	  simulering	  av	  lärande.	  

5.1.1	  Transformationscykler	  
De	  två	  transformationscykler	  som	  Selander	  (2010)	  beskriver,	  framträder	  under	  min	  
lärandeprocess	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  menar	  jag.	  De	  största	  skillnaderna	  mellan	  de	  två	  här	  
förekommande	  cyklerna,	  är	  att	  mitt	  lärande	  sker	  på	  två	  olika	  nivåer;	  en	  första	  nivå	  be-‐
stående	  av	  instudering	  genom	  lyssnande	  på	  en	  förebild	  och	  en	  andra	  bestående	  av	  re-‐
flektion	  genom	  lyssning	  på	  mig	  själv.	  De	  båda	  processerna	  bidrar,	  enligt	  mig,	  till	  ökad	  
förståelse	  för	  hur	  övning	  sker	  samt	  gör	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  utvecklas	  uppåt	  i	  en	  slags	  
lärandespiral	  som	  för	  lärandet	  framåt.	  	  
	  
De	  två	  cyklerna	  skils	  åt	  av	  en	  representation	  som	  inträffar	  då	  jag	  lärt	  mig	  grundfärdig-‐
heterna	  och	  lyckas	  med	  att	  till	  relativt	  stor	  del	  imitera	  en	  vald	  förebild.	  Selander	  (2010)	  
menar,	  att	  grundfärdigheter	  i	  skolans	  värld	  ofta	  redovisas	  i	  form	  av	  ett	  skriftligt	  prov	  
eller	  ett	  muntligt	  föredrag,	  där	  läraren	  är	  bedömare	  av	  elevernas	  kunskaper.	  I	  detta	  fall,	  
redovisar	  jag	  mitt	  arbete	  på	  en	  Masterclass,	  där	  jag	  alltså	  ges	  möjlighet	  att	  spela	  upp	  det	  
aktuella	  stycket.	  Vid	  detta	  tillfälle	  kände	  jag	  mig	  nöjd	  med	  hur	  jag	  lyckas	  imitera	  min	  
förebild.	  	  
	  
Under	  hela	  processen	  sker	  upprepningar	  av	  övningar	  som	  hjälper	  mig	  att	  befästa	  kun-‐
skap	  både	  motoriskt	  och	  musikaliskt.	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  menar	  att	  musiker	  
lär	  sig	  instrumentteknik	  genom	  att	  plocka	  ut	  delar	  ur	  det	  aktuella	  stycket	  och	  öva	  inten-‐
sivt	  på	  enbart	  dem.	  Detta	  sker	  genom	  att	  fraser	  spelas	  i	  olika	  tempon	  med	  olika	  rytmise-‐
ringar.	  För	  min	  del,	  sker	  detta	  här	  genom	  användning	  av	  en	  metronom	  som	  materiell	  
resurs	  i	  syfte	  att	  ändra	  tempo	  och	  spela	  mer	  rytmiskt	  korrekt.	  	  

5.1.2	  Lärandespiral	  
Att	  öva	  från	  del	  till	  helhet	  är	  en	  metod	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  under	  båda	  transformat-‐
ionscyklerna	  för	  att	  lära	  mig	  stycket	  på	  detaljnivå.	  Lärandet	  blir	  då	  till	  en	  slags	  spiral-‐
liknande	  process	  där	  mina	  handlingar	  är	  ungefär	  desamma	  över	  tid,	  samtidigt	  som	  de	  
sker	  på	  olika	  nivåer	  med	  förnyade	  kunskaper.	  Just	  ett	  sådant	  tillvägagångssätt,	  är	  också	  
enligt	  Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012),	  vanligt	  bland	  musiker	  och	  musikstudenter.	  Med	  
hjälp	  av	  upprepningar	  går	  jag	  på	  så	  sätt	  från	  en	  skissartad	  bild	  till	  en	  allt	  tydligare	  bild	  
av	  stycket	  för	  var	  gång	  en	  övning	  upprepas.	  På	  så	  sätt	  blir	  därmed	  mina	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  efterhand	  allt	  tydligare,	  något	  som	  enligt	  Selander	  (2010)	  också	  kan	  besk-‐
riva	  allt	  sorts	  lärande.	  Genom	  att	  jag	  använder	  mig	  av	  olika	  resurser	  under	  den	  här	  ar-‐
betsprocessen,	  kan	  jag	  också	  se	  hur	  jag	  skapar	  en	  slags	  multimodal	  lärandesituation,	  
vilket	  Selander	  menar	  är	  något	  som	  underlättar	  lärandet	  då	  flera	  olika	  sinnen	  aktiveras	  
under	  processens	  gång.	  	  
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5.1.3	  Resurser	  och	  mimesis	  
Musik	  är	  ett	  klingande	  ämne.	  Inspelningar	  och	  filmklipp	  utgör	  därför	  vardag	  för	  en	  mu-‐
siker,	  olika	  resurser	  finns	  därför	  speciellt	  framtagna	  för	  att	  spela	  musik	  och	  visa	  filmer.	  
Materiella	  resurser	  är	  för	  mig	  här	  i	  detta	  arbete	  av	  yttersta	  vikt,	  då	  jag	  använder	  mig	  av	  
sådana	  både	  för	  att	  imitera	  en	  förebild	  och	  därefter	  också	  för	  att	  bedöma	  mig	  själv.	  Imi-‐
tation	  eller	  mimesis,	  som	  Selander	  (2010)	  kallar	  det,	  är	  därför	  något	  centralt	  under	  den	  
första	  transformationscykeln.	  Det	  första	  jag	  gör	  är	  att	  samla	  in	  de	  redskap	  som	  jag	  anser	  
att	  jag	  behöver	  för	  att	  kunna	  genomföra	  mitt	  arbete.	  En	  av	  dessa	  resurser	  är	  den	  inspel-‐
ning	  jag	  under	  den	  första	  cykeln	  använder	  mig	  av	  som	  förebild.	  Utifrån	  den	  försöker	  jag	  
göra	  en	  imitation	  efter	  bästa	  förmåga,	  och	  det	  är	  först	  när	  jag	  tycker	  mig	  spela	  så	  likt	  
som	  det	  bara	  går,	  som	  jag	  lämnar	  den.	  	  	  

5.1.4	  Simulering	  av	  lärande	  
Simulering	  av	  lärande	  är	  ett	  sätt	  att	  genom	  fantasin	  skapa	  en	  lärandesituation	  utan	  att	  
den	  faktiskt	  sker.	  Selander	  (2010)	  menar	  att	  det	  med	  fantasins	  hjälp	  går	  att	  skapa	  en	  
situation	  som	  är	  både	  meningsfull	  och	  detaljrik.	  Detta	  både	  genom	  att	  fysiskt	  använda	  
rätt	  resurser	  och	  genom	  att	  med	  fantasins	  hjälp	  ”skapa”	  dem	  i	  sitt	  inre.	  På	  så	  sätt	  upp-‐
står	  en	  situation	  som	  simulerar	  lärande	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  flygsimulator.	  Detta	  sätt	  
att	  lära	  på	  använder	  jag	  mig	  av	  under	  den	  andra	  transformationscykeln	  då	  jag	  i	  min	  inre	  
värld,	  går	  mentalt	  igenom	  och	  därefter	  också	  sjunger,	  rör	  fingrar	  som	  om	  jag	  spelar	  ”på	  
riktigt”.	  	  
	  
Jörgensen	  och	  Hallam	  (2012)	  hävdar	  att	  de	  flesta	  av	  oss,	  har	  högst	  koncentrationsför-‐
måga	  under	  morgon	  och	  förmiddag.	  Detta	  är	  något	  jag	  märker	  av	  här	  i	  detta	  arbete,	  då	  
det	  för	  mig	  är	  lättare	  att	  skapa	  en	  simulerad	  situation	  under	  förmiddagen	  till	  exempel,	  
än	  under	  eftermiddagen	  då	  jag	  har	  svårare	  att	  vara	  fullt	  koncentrerad	  under	  en	  längre	  
tid	  och	  därför	  lätt	  liksom	  kommer	  in	  på	  villospår.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Lärande	  är	  som	  Säljö	  (2010)	  skriver,	  en	  osynlig	  process	  som	  hela	  tiden	  sker	  i	  tysthet.	  Jag	  
vill	  också	  mena	  att	  jag	  under	  detta	  arbete	  fått	  en	  djupare	  insikt	  i	  vad	  lärande	  går	  ut	  på	  
och	  hur	  det	  kan	  se	  ut.	  Med	  mig	  själv	  som	  forskningsobjekt	  har	  jag	  fått	  möjlighet	  att	  gå	  på	  
djupet	  och	  analysera	  de	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av,	  och	  vilka	  steg	  jag	  går	  igenom	  när	  
jag	  övar.	  Att	  jag	  så	  tydligt	  genomgår	  de	  två	  transformationscyklerna	  är	  för	  mig	  något	  
som	  jag	  faktiskt	  inte	  var	  medveten	  om	  innan,	  så	  nu	  när	  jag	  sett	  hur	  det	  faktiskt	  ser	  ut	  
kommer	  jag	  att	  vara	  mer	  noggrann	  med	  att	  uppmärksamma	  var	  i	  min	  utveckling	  jag	  be-‐
finner	  mig.	  
	  
Den	  medvetenhet	  som	  jag	  fått	  av	  att	  utföra	  detta	  arbete	  har	  medfört	  att	  min	  övning	  blivit	  
mer	  effektiviserad.	  Idag	  väljer	  jag	  till	  exempel	  att	  använda	  mig	  av	  fler	  resurser	  än	  förut,	  
och	  jag	  har	  även	  utvecklat	  min	  förmåga	  att	  simulera	  en	  lärandesituation.	  Att	  jag	  ser	  för-‐
bättrade	  resultat	  har	  gjort	  att	  jag	  blivit	  mer	  intresserad	  av	  allmänt	  lärande	  i	  de	  fall	  då	  
det	  går	  att	  applicera	  på	  musik.	  Denna	  medvetenhet	  tror	  jag	  att	  min	  loggbok	  har	  gett	  mig	  
då	  den	  har	  gett	  mig	  anledning	  att	  stanna	  upp	  i	  övandet	  och	  reflektera	  över	  vad	  jag	  gör.	  
	  
Mitt	  sätt	  att	  arbeta	  under	  detta	  arbete	  har	  skiljt	  sig	  tydligt	  gentemot	  hur	  det	  brukar	  te	  
sig.	  I	  vanliga	  fall	  arbetar	  jag	  med	  att	  utveckla	  mig	  åt	  det	  håll	  min	  lärare	  säger	  att	  jag	  ska	  
gå.	  Då	  jag	  lämnat	  min	  lärare	  utanför	  i	  denna	  process	  fick	  jag	  utveckla	  min	  egen	  musikali-‐
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tet	  på	  ett	  nytt	  plan.	  Detta	  har	  bidragit	  till	  att	  jag	  känner	  större	  självtillit	  till	  vad	  jag	  själv	  
kan	  bidra	  med	  till	  mitt	  eget	  spel.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Arbetet	  har	  för	  mig	  fått	  betydelse	  då	  jag	  inte	  bara	  har	  kommit	  underfund	  med	  hur	  jag	  
gör	  när	  jag	  lär	  mig	  något	  nytt	  inom	  övning	  och	  musik.	  Jag	  har	  även	  med	  hjälp	  av	  arbetet	  
öppnat	  upp	  min	  syn	  för	  användandet	  av	  nya	  resurser.	  Att	  blanda	  olika	  resurser	  är	  något	  
som	  jag	  i	  min	  roll	  som	  lärare	  vill	  utveckla	  mer	  och	  dela	  med	  mig	  av	  till	  mina	  elever,	  att	  
kunna	  blanda	  resurser	  tror	  jag	  också	  är	  viktigt	  i	  andra	  ämnen	  än	  musik,	  inte	  minst	  för	  
att	  få	  en	  varierad	  undervisning	  som	  lärare.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Fortsatt	  forskning	  inom	  detta	  område	  och	  ett	  utvecklingsområde	  för	  mig	  som	  kom-‐
mande	  musiklärare	  och	  musiker,	  är	  att	  hitta	  det	  mest	  effektiva	  och	  bästa	  sättet	  att	  lära	  
på,	  till	  att	  börja	  med	  hos	  mig	  själv	  men	  även	  om	  det	  krävs	  till	  mina	  elever.	  	  
	  
Ett	  annat	  utvecklingsarbete	  är	  att	  forska	  på	  hur	  det	  går	  att	  skapa	  en	  lärosituation	  som	  
innehåller	  så	  mycket	  olika	  resurser	  som	  möjligt.	  Detta	  då	  det	  är	  ett	  högt	  antal	  elever	  i	  
varje	  klass.	  En	  resursrik	  undervisning	  gör	  det	  då	  lättare	  att	  möta	  enskilda	  elever	  där	  den	  
är	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  ett	  meningsfullt	  lärande	  för	  alla.	  	   	  
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