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!

Föreliggande!studie!inriktar!sig!på!hur!jag!som!student!i!en!viss!kulturell!och!social!

struktur!påverkas!inlärningsmässigt!och!uttrycksmässigt!i!musikundervisningen!av!att!

komma!till!en!musikalisk!miljö!där!andra!kulturella!och!sociala!strukturer!är!normativa.!

Studien!är!etnografiskt!inspirerad!och!utgår!från!en!statiskIdynamisk!analysteknik!där!

videoinspelningar!och!loggboksanteckningar!ligger!till!grund!för!det!insamlade!material!

som!analyseras.!Resultatet!behandlar!de!aktiviteter!som!spelat!stor!roll,!både!negativt!

och!positivt,!i!min!musikaliska,!sociala!och!personlighetsmässiga!utveckling!och!beskriI

ver!också!hur!dessa!aktiviteter!förändras!under!studiernas!gång.!De!aktiviteter!som!speI

lat!stor!roll!under!utlandsstudierna!är!främst!mina!trumpetlektioner,!med!kommunikatI

ion,!teknik!och!musikaliska!uttryck!som!underrubriker,!det!sociala!livet!i!och!utanför!

skolan!och!min!musikaliska!resa!utanför!skolan.!I!diskussionen!tar!jag!bland!annat!upp!

den!förvirring!och!frustration!som!mina!trumpetlektioner!skapade!och!hur!mina!inleI

dande!ensamhetskänslor!låg!till!grund!för!min!personliga!utveckling.!Jag!diskuterar!

också!vikten!av!att!vara!en!del!av!ett!tryggt!socialt!sammanhang!och!hur!mitt!sociala!liv!

påverkade!min!inlärning.!

!

Nyckelord:!etnografi,!utlandsstudier,!musikkultur,!musikaliskt!lärande,!sociala!sammanI

hang,!trumpet.)
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Abstract)
!

Degree!Project!in!Music!Teacher!Education!Programme!

Title:! “How! are! you! finding! it?”! Experiences! and! perceptions! of! musical! socialisation!

during!studies!abroad.!!

Author:!Kajsa!Ekström!
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Course!coordinator!institution:!Ingesund!School!of!Music,!Karlstad!University!

Supervisor:!AnnISofie!Paulander!

Examiner:!Ragnhild!Sandberg!Jurström!

!

The!study!focuses!on!how!I!as!a!student!in!a!certain!cultural!and!social!structure!am!afI

fected!both!learning!and!expression!wise!in!the!music!education!by!entering!a!musical!

environment!where!other!cultural!and!social!structures!are!normative.!The!study!is!ethI

nographically!inspired!and!based!on!a!staticIdynamic!analysis!technique!where!video!

recordings!and!reading!logs!is!the!underlying!material.!The!result!shows!the!activities!

that!have!played!a!major!role,!both!negatively!and!positively,!in!my!musical,!social!and!

personal!development!and!also!describes!how!these!activities!change!during!the!time!of!

the!study.!The!activities!that!have!played!a!big!role!during!my!studies!abroad!are!priI

marily!my!trumpet!lessons,!with!communication,!technique!and!musical!expressions!as!

subheads,!the!social!life!in!and!outside!of!school!and!my!musical!journey!outside!of!

school.!In!the!discussion!I!describe!and!discuss!the!confusion!and!frustration!that!my!

trumpet!lessons!created!and!how!my!initial!feelings!of!loneliness!was!the!base!of!my!

personal!development.!I!also!discuss!the!importance!of!a!secure!social!context!and!how!

my!social!life!affected!my!learning.!

!

Key!words:!ethnography,!foreign!studies,!musical!culture,!musical!learning,!social!conI

text,!trumpet.!!
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Förord&)
!

Först!och!främst!vill!jag!tacka!min!trumpetlärare!Colm!Byrne,!som!har!låtit!mig!spela!in!

våra!lektioner!och!varit!en!inspiration!både!musikaliskt!och!personligt.!

!

Jag!vill!också!tacka!min!handledare!AnnISofie!Paulander!–!Tack!för!din!vägledning!och!

ditt!engagemang!och!tack!för!intressanta,!tankeväckande!och!motiverande!SkypeImöten.!!

!

Tack!till!mina!fina!vänner!Abigail,!Karina,!Anna,!Karna!och!Martha!som!har!stöttat!och!

uppmuntrat!mig!under!arbetets!gång!och!inte!låtit!mig!tappa!modet.!Tack!!!

!

Tack!också!till!min!familj,!som!har!pushat!och!stöttat!mig!genom!hela!processen.!

!

Och!sist!men!inte!minst!–!tack!till!min!vän!Sanna!för!all!hjälp!och!stöttning.!Din!hjälp!har!

varit!ovärderlig.!!

)
Kajsa$Ekström$
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1!Inledning()
I!detta!kapitel!ges!en!inledande!beskrivning!av!hur!intresset!för!studien!växt!fram!

samt!mina!egna!tankar!kring!ämnet.!Kapitlet!presenterar!också!det!syfte,!de!frågeI

ställningar!och!den!problemformulering!som!är!grunden!till!studien.!!

1.1)Inledande)text)
Under!en!tiomånadersIperiod!studerar!jag!på!en!musikhögskola!på!Irland!och!under!

den!perioden!socialiseras!jag!in!i!en!för!mig!helt!ny!musikkultur.!För!mig!är!det!inI

tressant!att!fundera!på!hur!jag!som!deltagare!i!ett!nytt!musikaliskt!sammanhang!

skulle!kunna!påverkas!av!en!ny!musikalisk!miljö.!Det!här!arbetet!är,!med!mitt!inI

tresse!för!sociala,!kommunikativa!och!kulturella!strukturer!som!bakgrund,!en!beI

skrivning!och!analys!av!mina!upplevelser!i!en!ny!musikkultur.!!!

!

Min!förhoppning!är!att!det!här!arbetet!ska!fungera!som!en!inspiration!till!andra!stuI

denter!när!eller!om!de!ska!studera!utomlands!eller!på!andra!sätt!kommer!i!kontakt!

med!andra!sociala!och!kulturella!strukturer!i!olika!musikaliska!miljöer.!Jag!vill!också!

att!lärare!på!skolor!som!tar!emot!utbytesstudenter!ska!kunna!läsa!min!studie!och!få!

större!förståelse!för!utbytesstudenternas!utveckling!och!lärande!i!den!nya!miljön,!så!

att!undervisningen!kan!bli!så!utvecklande!som!möjligt!för!studenterna!i!de!nya!muI

sikaliska!miljöerna.!

1.2)Problemformulering,)syfte)och)forskningsfrågor) )
Studien!behandlar!hur!jag!som!student!i!en!viss!kulturell!och!social!struktur!påverI

kas!inlärningsmässigt!och!musikaliskt!uttrycksmässigt!av!att!komma!till!en!musikaI

lisk!miljö!där!andra!kulturella!och!sociala!strukturer!är!normativa.!Även!om!musikI

språket!i!västvärlden!till!mycket!stor!del!är!detsamma!land!till!land!påverkas!det!och!

skiljs!åt!av!de!kulturella!och!sociala!koder!som!de!används!tillsammans!med.!För!en!

student!som!plötsligt!byter!musikalisk!miljö!innebär!de!nya!koderna!förändring,!och!

i!denna!studie!studerar!och!analyserar!jag!just!sådana!förändringar!hos!mig!själv.!

Genom!mina!erfarenheter!och!analyser!av!dessa!beskriver!jag!här!hur!jag!som!stuI

dent!under!ett!år!i!en!annan!musikalisk!miljö!förändrar!och!utvecklar!mina!musikaI

liska!uttryck.!!

!

En!förhoppning!med!arbetet!är!att!jag!genom!att!tydliggöra!hur!de!specifika!kultuI

rella!och!sociala!strukturerna!i!den!nya!musikkulturen!påverkar!och!utvecklar!mig!

kan!få!en!större!insikt!i!mitt!eget!musikaliska!lärande.!Jag!önskar!också!att!studien!

ska!hjälpa!andra!utbytesstudenter!att!lättare!förstå!hur!de!själva!påverkas!och!utI

vecklas!i!de!nya!musikaliska!miljöerna!de!befinner!sig!i.!

!

Syftet!med!uppsatsen!är!att!genom!dagboksanteckningar,!videoinspelningar!och!

analyser!utifrån!ett!etnografiskt!inspirerat!perspektiv!utforska!mitt!erfarande!av!

musikalisk!socialisering!in!i!en!för!mig!ny!musikkultur.!

!

!

!

!

!

!
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Studien!utgår!från!följande!frågor:!

!

1.!Hur!utvecklas!jag!som!student!av!att!vistas!i!en!för!mig!ny!musikkultur?!!

2.!På!vilka!sätt!förändras!mina!musikaliska!uttryck!i!den!nya!musikkulturen?!

!

Eftersom!studien!är!uppbyggd!på!mina!egna!upplevelser!bör!den!betraktas!som!en!

inspiration!för!andra!snarare!än!som!något!allmänt!giltigt.!

)
 
 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
 

)
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2!Bakgrund))
I!detta!kapitel!presenteras!tidigare!forskning!relevant!för!området!och!en!allmän!

förklaring!av!det!teoretiska!perspektiv!som!ligger!till!grund!för!studien.!!

2.1)Tidigare)forskning)relevant)för)området)
I!en!studie!utgiven!av!Uppsala!universitet!(Ingesson,!2007),!gällande!UppsalastudenI

ters!erfarenheter!av!utlandsstudier!inom!Erasmusprogrammet!2004I2006,!STARS!

(Study!Abroad!Report!System),!presenteras!statistik!baserad!på!utbytesstudenters!

upplevelser!av!utomlandsvistelse.!I!studien!beskrivs!bland!annat!vikten!av!att!ha!ett!

fungerande!socialt!umgänge!för!att!ett!utbytesår!ska!bli!givande.!Personlig!utvecklI

ing,!språkutveckling!och!andra!aspekter!för!att!året!ska!bli!utvecklande!för!en!stuI

dent!tas!också!upp.!Studien!visar!också!på!alla!de!aspekter!som!kan!försvåra!studier!

utomlands,!aspekter!som!inte!alltid!har!samband!med!utbildning!i!sig,!utan!mer!

handlar!om!praktiska!saker!som!till!exempel!tillgång!till!internet,!boende,!allmän!

levnadsstandard!och!så!vidare.!Det!kan!också!handla!om!isolering!och!ensamhetsI

känslor,!även!om!det!enligt!studien!förekommer!i!liten!omfattning.!Ofta!är!det!sociI

ala!livet!knutet!till!det!universitet!studierna!är!förlagda!till,!med!andra!utbytesstuI

denter!som!det!största!umgänget.!!

!

Vidare!berör!studien!viktiga!förutsättningar!för!trivsel!och!andra!aspekter!som!måste!

tas!i!beaktande!under!ett!utbytesår,!oavsett!utbildning!och!värdland.!Även!om!studien!

inte!behandlar!musikstudenter!specifikt,!så!är!den!relevant!för!den!här!föreliggande!stuI

dien!eftersom!den!ger!en!så!pass!klar!och!tydlig!bild!av!de!problem!som!kan!uppstå!unI

der!ett!utbytesår.!!

!

Det!finns!idag!inga!studier!motsvarande!den!studie!föreliggande!arbete!handlar!om,!men!

en!näraliggande!och!för!ämnet!relevant!studie!beskrivs!i!artikeln!Musikaliskt$lärande$och$
musicerande$i$ett$multimodalt,$socialsemiotiskt$och$designteoretiskt$perspektiv!av!RagnI
hild!Sandberg!Jurström!(2011).!I!artikeln!beskriver!hon!bland!annat!hur!olika!sociala!

och!kulturella!strukturer!och!effekterna!av!mötet!mellan!dessa!genomsyrar!all!mänsklig!

kommunikation.!I!musikundervisningsvärlden!finns!olika!musikaliska!kulturer!med!soI

ciala!och!kommunikativa!resurser!som!styr!hur!elever!och!lärare!kommunicerar!med!

varandra,!både!språkligt,!kroppsligt!och!musikaliskt.!Dessa!resurser!styr!därigenom!

också!hur!elever!utvecklar!sina!musikaliska!förmågor.!När!resurserna!byts!ut,!eller!

krockar!med!andra!resurser!skapade!i!en!annan!musikalisk!miljö,!skapas!nya!förutsättI

ningar!för!den!egna!utvecklingen!och!det!egna!lärandet.!!

!

I!sin!studie!utforskar!Sandberg!Jurström!(2011)!kommunikation!och!teckenskapande!

inom!musikundervisning.!Hon!förklarar!hur!forskning!inom!det!musikpedagogiska!omI

rådet,!där!just!musikaliskt!lärande!i!olika!sammanhang!är!i!fokus,!ofta!berör!aspekter!

angränsande!till!själva!området!istället!för!lärandet!och!musicerandet!i!sig.!Studier!som!

borde!vara!viktiga!för!forskare!inom!musikpedagogik!att!genomföra!är!främst!studier!i!

hur!musik!kan!läras,!gestaltas!och!kommuniceras!och!därigenom!också!hur!dessa!proI

cesser!kan!identifieras,!begreppsliggöras!och!problematiseras.!Att!kunna!skildra,!analyI

sera!och!problematisera!en!musikalisk!situation!med!ickeIverbal!kommunikation!utan!

att!de!konstnärliga!och!musikaliska!dimensionerna!komprimeras!betraktas!som!en!utI

manande!uppgift.!!

!
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I!Sandberg!Jurströms!(2011)!artikel!beskrivs!hur!musikaliska!lärandesituationer!kan!

analyseras.!Analysen!utgår!från!ett!multimodalt,!socialsemiotiskt!och!designteoretiskt!

perspektiv!med!fokus!på!hur!språkliga,!kroppsliga!och!materiella!resurser!används.!FoI

kus!i!analysen!är!att!uppmärksamma!synliga!och!hörbara!såväl!som!subtila!och!svårI

fångade,!komplicerade!och!mångsidiga!aspekter!av!musikaliskt!lärande!och!övande.!Hur!

olika!musikaliska!moment!tolkas,!bearbetas!och!gestaltas!och!hur!det!musikaliska!läranI

det!ser!ut!anses!bero!på!de!musicerande!deltagarnas!intresse!och!motivation,!men!också!

på!olika!sociala!och!kulturella!konventioner.!De!resurser!som!används!i!undervisningen!

betraktas!som!formade!av!sociala!och!kulturella!aspekter,!som!är!föreställningar!om!hur!

musik!kan!spelas!och!uttryckas,!hur!instrument!kan!användas,!hur!musiktekniska!

aspekter!kan!uppfattas!och!så!vidare.!I!studien!är!framför!allt!det!designteoretiska!perI

spektivet!på!kommunikation!i!undervisningssituationer!intressant,!eftersom!det!främst!

lyfter!fram!de!förutsättningar!som!skapas!för!lärande!i!olika!miljöer.!Sandberg!Jurström!

beskriver!också!hur!de!resurser!en!individ!använder!ses!som!representationer!av!olika!

idéer,!uppfattningar!och!upplevelser!av!den!värld!som!omger!individen.!

!

Sandberg!Jurströms!resonemang!är!relevanta!för!den!här!föreliggande!studien!i!den!

meningen!att!jag!troligtvis!påverkas!både!av!den!nya!musikaliska!miljön!jag!vistas!i!

likaväl!som!de!resurser!min!lärare!använder!sig!av!i!kommunikationen!med!mig!unI

der!lektionerna.!

2.2)Teoretiskt)perspektiv)
Föreliggande!studie!kan!sägas!vara!etnografiskt!inspirerad!då!fokus!ligger!på!förståI

elsen!av!hur!jag!som!student!upplever!och!påverkas!av!en!för!mig!ny!musikkultur.!

Ordet!etnografi!kommer!ursprungligen!från!grekiskan!etno;!folk,!och!grafi;!beskrivI

ning!eller!att!skriva.!Det!etnografiska!perspektivet!har!som!syfte!att!beskriva!och!

tolka!sociala!och!kulturella!strukturer,!mönster!och!processer!med!avsikten!att!fastI

ställa!vad!ett!observerat!beteende!betyder!(NE,!2014).!!

!

Etnografi!kan!beskrivas!som!deltagande!och!observerande!forskning!där!forskarens!

egna!personliga!erfarenheter!spelar!roll!för!det!framtagna!materialet.!Deltagande!

och!observerande!forskning!är!mellanmänsklig,!vilket!innebär!att!forskaren!direkt!

interagerar!med!andra!personer!i!den!miljö!som!studeras.!Sådan!forskning!kan!vara!

svår!för!forskaren!att!hantera!då!den!miljö!som!ska!studeras!vanligtvis!är!både!

främmande!och!obekant.!Den!trygghet!som!forskaren!känner!i!den!egna!kulturen!

jämfört!med!den!nya!kulturens!annorlunda!språk,!sociala!koder!och!så!vidare!kan!

skapa!blockeringar!hos!forskaren!som!också!kan!påverka!resultatet!av!det!studeI

rade!materialet.!Det!kan!också!påverka!omgivningens!uppfattning!av!forskaren,!vilI

ket!även!det!påverkar!materialet!som!studeras!(Aspers,!2011).!!

!

För!att!dessa!mellanmänskliga!metoder!ska!vara!framgångsrika!krävs!enligt!Aspers!

(2011)!att!forskaren!till!viss!del!kliver!ur!sin!forskarroll!och!interagerar!med!aktöI

rerna!i!den!sociala!struktur!som!undersöks.!Förståelsen!av!en!värld,!med!de!handI

lingar!och!den!meningsstruktur!som!skapas!och!delas!av!aktörerna!i!den,!kommer!

inte!av!att!fastställa!individernas!känslor,!tankar!och!beteenden,!utan!av!att!obserI

vera!och!interagera!med!aktörerna!och!på!det!sättet!ta!del!av!deras!tankar,!känslor!

och!beteenden.!!

!
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Balansen!mellan!att!vara!en!professionell!forskare!och!en!”vardagsmänniska”!kan!

vara!problematisk.!Eftersom!forskaren,!i!den!miljö!som!studeras,!måste!vara!vetenI

skapligt!medveten!och!intresserad!av!fältet!på!ett!annat!sätt!än!aktörerna!i!den!stuI

derade!miljön!är,!och!samtidigt!upprätthålla!en!naturlig!och!vardaglig!koppling!till!

samma!miljö!där!den!sociala!omgivningen!inte!ifrågasätts,!är!det!lätt!att!det!uppstår!

förvirring.!Problemen!är!komplexa!då!en!naturlig!och!hemtam!relation!till!det!studeI

rade!fältet!bidrar!till!en!större!och!bättre!förståelse!för!vad!som!händer!och!hur!akI

törerna!agerar!och!varför.!Denna!hemtama!relation!kan!dock!också!försvåra!det!veI

tenskapliga!arbetet!då!risken!är!stor!att!forskaren!blir!blind!för!vissa!problem!och!

betraktar!allt!som!naturligt,!på!samma!sätt!som!aktörerna!på!det!studerade!fältet!

betraktar!miljön!de!befinner!sig!i!(Aspers,!2011).!

!

Bevisligen!innebär!detta!att!det!är!praktiskt!taget!omöjligt!att!tänka!och!agera!helt!

annorlunda!som!forskare!än!vad!man!gör!som!vanlig!människa.!Forskaren!är!en!

människa!som!har!vuxit!upp!i!en!livsvärld!annorlunda!den!värld!som!studeras.!

Forskaren!är!också!olik!de!aktörer!som!finns!i!världen!som!studeras.!Med!livsvärld!

menas!den!förvetenskaplig!värld!som!tas!för!given!av!aktörerna!som!studeras.!ExI

empel!kan!vara!att!vi!tar!för!givet!att!det!finns!mat!i!mataffären!eller!att!lampan!

tänds!eller!släcks!när!vi!trycker!på!ljusknappen.!Det!är!endast!när!någonting!fallerar!

som!vi!märker!att!vi!tar!det!för!givet.!Att!som!forskare!ta!saker!för!givna!är!nära!

knutet!till!den!förförståelse!som!en!människa!alltid!bär!med!sig.!Forskare!använder!

denna!förförståelse!för!att!tolka!olika!fenomen,!vilket!innebär!att!en!forskares!varI

dagsförståelse!och!tidigare!förvärvad!kompetens!av!att!leva!som!människa!i!ett!

samhälle!påverkar!dennes!tolkningar!av!de!situationer!och!människor!som!studeras.!

En!forskares!förförståelse!är!dock!genom!socialisering!in!i!forskarvärlden!färgad!av!

teoretisk!kunskap.!Denna!teoretiska!förförståelse!är!alltid!en!nödvändig!del!av!den!

tolkning!som!skapar!förståelse!(Aspers,!2011).!

!

För!många!forskare!är!målet!med!forskningen!att!skapa!förståelse!av!sociala!procesI

ser.!Förståelse!skapas!genom!tolkning!av!mening,!vilket!i!princip!innebär!tolkning!av!

vad!som!händer,!skriftligt,!visuellt!eller!i!praktiken.!Vardagslivet!som!grund!för!veI

tenskaplig!förklaring!innebär!svårigheter!för!forskaren!eftersom!mycket!av!det!som!

sker!i!vardagslivet!tas!för!givet.!För!att!kunna!undersöka!och!närmare!studera!varI

dagslivet!utan!att!av!misstag!utelämna!viktiga!faktorer!krävs!att!forskaren!använder!

sig!av!deltagande!observation!och!alltså!aktivt!deltar!i!vardagslivet!som!studeras!

(Aspers,!2011).!

!

Deltagande!observation!är!en!etablerad!metod!inom!samhällsvetenskapen.!Det!som!

gör!metoden!speciell!är!enligt!Aspers!(2011)!forskarens!påverkan!på!fältet.!EfI

tersom!forskaren!är!en!integrerad!del!av!fältet!påverkas!båda!parterna!av!varandra!

vilket!innebär!att!forskaren!blir!medskapare!till!den!tolkning!som!framkommer!av!

studien.!Forskarens!påverkan!på!fältet!är!i!första!hand!som!en!individ,!med!privata!

värderingar,!sin!egen!historia!och!livsstil.!

!

!
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3!Metodkapitel+)
I!detta!kapitel!presenteras!studiens!metod.!Här!redogörs!också!för!urvalet!av!studeI

rade!situationer!och!händelser,!studiens!genomförande!samt!dess!tillförlitlighet!och!

giltighet.!

3.1)Metodologi))
I!detta!avsnitt!förklaras!de!tre!forskningsmetoder,!deltagande!observation,!videoinspelI

ning!och!loggboksskrivande,!som!har!använts!i!studien.!!!

3.1.1)Deltagande)observation)
Inom!pedagogik!innebär!observation!att!uppmärksamt!iaktta!en!situation!för!att!

kunna!förändra!och!förbättra!det!som!styr!situationen!för!ett!så!tillfredsställande!

pedagogiskt!lärande!som!möjligt.!Observation!kan!delas!in!i!två!olika!former.!Den!

första!formen!är!den!som!är!tillägnad!studenten,!eleven!eller!en!utomstående!som!

har!observationen!som!primär!uppgift,!den!andra!formen!av!observation!är!den!

iakttagelse!som!görs!av!läraren.!Lärarens!observation!är!kontinuerlig!och!sker!samI

tidigt!som!utlärningen.!Det!leder!till!att!observationen!blir!en!sekundär!kompletteI

rande!pedagogisk!uppgift!för!läraren!jämfört!med!undervisningen.!I!denna!studie!

görs!observationen!av!studenten!själv!i!situationen!(Bjørndal,!2005).!

!

I!det!här!arbetet!är!jag!själv!som!både!deltagare!och!observatör!alltså!mycket!aktiv!i!

den!pedagogiska!situationen,!vilket!har!både!positiva!och!negativa!effekter!på!den!

slutgiltiga!observationen.!I!en!sådan!situation!där!observatören!deltar!aktivt!i!

undervisningen!kan!information!som!annars!inte!skulle!gå!att!tillgå!upptäckas!och!

uppmärksammas.!Dock!kan!också!en!hög!delaktighet!begränsa!observatörens!möjI

ligheter!att!koncentrera!sig!på!själva!observationen!(Bjørndal,!2005).!

3.1.2)Videoinspelning))
En!av!tre!forskningsmetoder!som!har!använts!i!studien!är!observation!med!videoinI

spelning.!Det!innebär!att!en!ännu!mer!detaljerad!och!ingående!analys!blir!möjlig!

eftersom!händelserna!och!alla!små!detaljer!finns!inspelade!och!sparade!och!går!att!

observera!många!gånger!om!utifrån!olika!perspektiv!(Bjørndal,!2005).!!

!

Att!analysera!och!observera!pedagogiska!situationer!med!hjälp!av!videoinspelning!

ger!oss!enligt!Bjørndal!också!en!chans!att!styra!det!tempo!som!intrycken!kommer!

till!oss.!Det!underlättar!filtreringsprocessen!och!bidrar!till!att!mer!information!kan!

tas!upp!och!hanteras.!Det!som!händer!innan!och!efter!en!pedagogisk!situation!kan!

också!påverka!själva!situationen!på!många!sätt.!Hur!kameran!står!placerad!påverkar!

också!vad!observatören!ser!och!hör.!Inspelningen!är!alltså!ingen!kopia!av!verkligI

heten!utan!snarare!en!representation!av!den.!!

!

Eftersom!människan!är!kapabel!till!att!ta!emot!enorma!mängder!information!men!

har!en!begränsad!förmåga!att!behandla!och!filtrera!informationen!blir!resultatet!av!

observation!enligt!Bjørndal!(2005),!olika!för!varje!enskild!person.!Det!är!därför!vikI

tigt!att!observatören!har!förståelse!för!filtreringsprocessen!som!sker!och!är!medI

veten!om!att!den!information!som!filtreras!ut!kan!se!annorlunda!ut!beroende!på!inI

divid!och!fokus.!Det!finns!alltså!ingen!objektiv!sanning!i!observationen!och!det!vi!

upplever.!!(Bjørndal,!2005).!!
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3.1.3)Loggboksskrivande)
Loggboksskrivande!är!kanske!det!enklaste!och!minst!tidskrävande!sättet!att!skriva!

ner!sina!observationer!på.!Loggböcker!kan!ha!olika!utformning!och!gå!under!många!

olika!namn,!som!exempelvis!reflektionslogg,!kommunikationslogg,!värderingslogg!

och!dagbok.!Att!föra!loggbok!är!enligt!Bjørndal!(2005)!att,!efter!situationer!som!ska!

studeras,!skriva!ner!sina!tankar!kring!vad!som!hänt.!Syftet!är!att!genom!skriftlig!reI

flektion!skapa!djupare!förståelse!för!någonting!som!inträffat.!Eftersom!situationerna!

som!studeras!vanligtvis!är!fulla!av!händelser!och!intryck!går!mycket!av!informationI

en!om!intet!utan!någon!sorts!skriftlig!analys!av!specifika!händelser!och!tillhörande!

tankar!och!känslor.!När!den!skriftliga!analysen!dessutom!är!systematisk!och!kontiI

nuerlig,!vilket!är!en!av!de!viktigaste!faktorerna!i!loggboksskrivande,!kan!lösningar!

på!problem!och!funderingar!som!tidigare!känts!svåra!och!ogripbara!dyka!upp!till!

synes!från!ingenstans.!!

!

Loggboksskrivande!kan!enligt!Bjørndal!(2005)!ses!som!en!metod!för!främjandet!av!

den!inre!dialogen!eftersom!personen!som!för!loggbok!både!pratar!med!sig!själv!och!

lyssnar!på!sig!själv.!När!handen!och!ögat!integreras!med!lärandet!används!långt!fler!

sinnen!än!vid!endast!skrivande!eller!läsning,!vilket!höjer!inlärningsnivån.!Det!som!

också!ses!om!en!fördel!med!loggböcker!är!att!de!i!de!flesta!fall!är!privata!och!alltså!

endast!till!för!att!läsas!av!författaren.!Detta!gör!att!författaren!inte!behöver!känna!

oro!för!att!beskrivningar!av!tankar!och!känslor!blir!till!allmän!beskådan.!!

!

Det!finns!många!olika!sätt!att!strukturera!en!loggbok!på.!Det!viktiga!är!att!strukI

turen!från!början!är!medvetet!utvald!och!att!den!passar!till!den!typ!av!studie!som!

ska!göras.!Problematiken!med!loggboksskrivande!är,!enligt!Bjørndal!(2005),!att!det!

inte!kan!ske!samtidigt!som!de!situationer!man!studerar.!Eftersom!dessa!situationer!

ofta!kräver!aktivt!deltagande!måste!tankarna!och!funderingarna!skrivas!ner!efter!

den!situation!som!ska!analyseras.!Detta!innebär!att!viss!information!försvinner!efI

tersom!hjärnan!endast!kan!memorera!och!bearbeta!en!viss!mängd!information!unI

der!en!viss!tid.!Därför!är!det!en!bra!idé!att!komplettera!loggboksskrivandet!med!viI

deoinspelningar!eller!liknande!konserverande!metoder!för!insamlande!av!informatI

ion.!Det!som!också!kan!vara!problematiskt!är!subjektiviteten!i!loggboken.!Eftersom!

det!som!skrivs!ner!är!personliga,!subjektiva!tankar!och!beskrivningar,!är!det!inte!

alltid!som!författaren!är!medveten!om!allt!som!sägs!eller!görs.!Där!kan!objektiva!

videoinspelningar!också!spela!en!stor!roll!i!att!upptäcka!de!saker!som!författaren!i!

sin!subjektivitet!först!inte!lägger!märke!till.!

!

Oberoende!av!vald!struktur!måste,!enligt!Aspers!(2011),!forskaren!noga!och!detaljI

rikt!anteckna!sina!första!intryck!av!det!fält!som!ska!studeras.!Forskaren!ser!mer!den!

första!dagen!i!en!ny!miljö!än!någon!annan!dag!efter!det.!Denna!”inträdeschock”!är!en!

engångshändelse!som!inte!går!att!återskapa.!När!chocken!har!lagt!sig!och!erfarenI

heterna!av!den!första!dagen!sjunkit!in,!blir!det!som!forskaren!till!en!början!förvånaI

des!över!helt!normalt.!Denna!process!liknar!till!viss!del!den!normala!socialiseringsI

process!som!sker!vid!inträdet!i!en!ny!miljö,!men!skiljer!sig!så!till!vida!att!forskaren!

genom!att!föra!loggbok!inte!låter!sina!första!intryck!glömmas!bort.!För!en!aktör!som!

inte!har!vetenskapliga!intressen!av!fältet!kan!de!första!intrycken!vid!inträdet!till!fälI

tet!vara!annorlunda!och!de!glöms!ofta!bort!när!fältet!normaliseras!över!tid.!Eftersom!

de!första!intrycken!av!en!miljö!är!individuella!och!därigenom!också!kan!vara!anI
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norlunda!från!person!till!person!är!det!viktigt!att!forskaren!inte!låter!sina!första!inI

tryck!bli!den!sanning!som!miljön!och!aktörerna!i!den!tolkas!efter.!!

3.2)Metod))
Under!denna!rubrik!presenteras!valet!av!metod!och!dokumenterade!situationer!samt!en!

beskrivning!av!genomförandet!av!studien.!Rubriken!innehåller!också!en!genomgång!av!

bearbetningen!och!analysen!av!dokumentationen!samt!en!förklaring!av!den!statiskI

dynamiska!analysmetoden!som!används.!Som!avslutning!presenteras!de!etiska!överväI

ganden!som!jag!fått!göra!samt!studiens!tillförlitlighet!och!giltighet.!!

3.2.1)Val)av)metod))
I!denna!studie!har!loggboksskrivandet!haft!en!dagboksliknande!struktur!där!jag,!

som!Bjørndal!(2005)!beskriver,!skiljer!mellan!olika!tidpunkter!och!skeden!i!det!jag!

skriver!om.!Eftersom!studien!bygger!på!mina!tankar!och!känslor!gällande!den!muI

sikkultur!jag!befinner!mig!i!var!dagboksstrukturen!både!ett!naturligt!och!medvetet!

val.!Subjektiviteten!i!loggboken!vägs!upp!av!videoinspelningar!som!hjälper!mig!att!

vara!så!objektiv!som!möjligt.!!!

!

För!att!möjliggöra!en!djupgående!analys!av!hur!jag!som!student!påverkas!av!att!visI

tas!i!en!annan!musikkultur!och!på!vilka!sätt!mina!musikaliska!uttryck!förändras!i!

den!nya!kulturen!behöver!jag!noggrant!analysera!situationer!där!jag!befinner!mig!i!

den!nya!musikkulturen.!För!att!det!ska!vara!möjligt!räcker!inte!enbart!loggboksI

skrivning!och!analyser!i!och!efter!dessa!situationer.!Därför!består!materialet!också!

av!videoinspelningar,!inspelade!med!en!dator,!som!ett!komplement!till!loggboksI

skrivandet,!för!att!det!senare!ska!vara!möjligt!att!kunna!gå!tillbaka!till!de!inspelade!

situationerna!och!utveckla!de!skriftliga!analyserna.!

3.2.2)Val)av)dokumenterade)situationer)
Eftersom!studien!bygger!på!analyser!av!min!egen!gestaltandeI!och!lärandeprocess!

behövde!jag!dokumentera!situationer!där!jag!aktivt!deltog!i!undervisningen.!Syftet!

med!studien!är!också!att!undersöka!om!och!hur!mina!musikaliska!uttryck!utvecklas.!

Utifrån!dessa!premisser!ansåg!jag!mina!enskilda!trumpetlektioner!vara!de!situationI

er!som!var!bäst!lämpade!för!dokumentationen.!Utöver!trumpetlektionerna!valde!jag!

också!att!dokumentera!mitt!sociala!liv!i!och!utanför!skolan!genom!att!föra!loggboksI

anteckningar.!!

!

Alla!trumpetlektioner!dokumenterades!inte!med!videokamera!eftersom!materialet!

då!hade!blivit!alldeles!för!stort!för!just!denna!studies!storlek.!Istället!valde!jag!att!

spela!in!en!lektion!i!början!av!min!vistelse!i!den!nya!musikkulturen,!en!lektion!efter!

ungefär!en!månad!och!två!lektioner!i!slutet!av!första!terminen!när!jag!hade!spendeI

rat!mycket!tid!i!den!nya!kulturen.!Under!andra!terminen,!det!jag!i!studien!kallar!för!

fas!två,!dokumenteras!trumpetlektionerna!endast!med!loggboksanteckningar.!Jag!

valde!att!inte!spela!in!lektionerna!under!fas!två!med!videokamera!eftersom!materiI

alet!då!skulle!ha!blivit!för!omfattande!att!analysera.!Eftersom!jag!hela!tiden!också!

förde!loggbok!över!lektionerna!anser!jag!att!det!material!jag!har!samlat!ihop,!baserat!

på!de!dokumenterade!situationerna,!är!tillräckligt!för!att!kunna!göra!en!omfattande!

analys.!
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3.2.3)Genomförande)av)dokumentationen))
För!att!kunna!spela!in!de!valda!situationerna!använde!jag!mig!av!inspelningsproI

grammet!Screen$Recording$Tools!som!jag!laddade!ner!till!min!dator!från!App$Store.!
Datorn!smälte!in!bra!i!omgivningen!och!var!lättare!att!”glömma!bort”!än!till!exempel!

en!filmkamera!på!ett!stativ.!I!början!av!varje!lektion!ställde!jag!datorn!på!ett!bord!i!

ena!änden!av!rummet!där!vi!båda!syntes!i!kameran.!Jag!valde!att!ställa!datorn!vid!

sidan!av!oss,!dels!för!att!inte!ljudet!av!våra!trumpeter!skulle!bli!för!starkt!på!inspelI

ningen!och!dels!för!att!inte!bli!påminda!om!kameran!under!lektionernas!gång.!Den!

enda!nackdelen!med!den!placeringen!var!att!det!ibland!var!svårt!att!se!mina!anI

siktsuttryck.!Jag!frågade!alltid!min!lärare!om!jag!fick!spela!in!lektionen!och!sedan!

valde!jag!att!inte!prata!alls!om!kameran!efter!det!eftersom!jag!ville!att!både!jag!och!

min!lärare!skulle!glömma!att!den!fanns!där,!så!att!de!dokumenterade!situationerna!

skulle!bli!så!naturliga!som!möjligt.!Lektionerna!var!inte!alltid!i!samma!rum,!vilket!

inte!nämnvärt!påverkade!inspelningarna.!I!en!av!filmerna!ser!man,!tack!vare!datorns!

placering,!både!min!lärares!och!mitt!ansikte,!vilket!underlättar!en!analys,!men!mer!

än!så!påverkades!inte!inspelningarna!av!rumsbytena.!!

!

Loggboksskrivandet!pågick!parallellt!med!den!inspelade!dokumentationen.!Jag!

förde!dagbok!där!innehållet!var!en!blandning!av!personliga!beskrivningar!av!känslor!

och!händelser!och!analyser!av!dessa.!Eftersom!jag!inte!enbart!ville!beskriva!mina!

erfarenheter!under!trumpetlektionerna,!där!jag!använde!videoinspelning!som!

dokumentationsform,!utan!dessutom!ville!beskriva!vardagliga!erfarenheter!i!den!

nya!kulturen,!var!loggboksskrivandet!som!dagboksform!ett!bra!sätt!att!få!med!de!

vardagliga!tankarna!och!erfarenheterna.!Främst!fokuserade!jag!på!mina!känslor!inI

för!min!egen!utveckling!och!hur!jag!påverkades!av!den!nya!kultur!jag!befann!mig!i.!I!

loggboksskrivandet!var!tiden!en!större!faktor!än!under!videoinspelningarna,!jag!

skrev!i!loggboken!hemma,!ofta!på!kvällar!och!helger.!Eftersom!jag!inte!alltid!hade!tid!

att!skriva!under!dagarna!var!det!ibland!svårt!att!detaljerat!återberätta!händelser!och!

känslor.!

3.2.4)Bearbetning)och)analys)av)dokumentationen)
Under!bearbetningen!och!analysen!av!mitt!dokumenterade!material!valde!jag!att!

arbeta!utifrån!olika!analystekniker,!beskrivna!i!Aspers!(2011)!bok!Etnografiska$meP
toder.!Att!analysera!innebär!enligt!NE!(2014)!att!grundligt!dela!upp!någonting!i!dess!
olika!beståndsdelar!och!studera!det!i!relation!till!det!insamlade!materialet.!I!många!

fall!är!analystekniken!knuten!till!de!forskningsfrågor!och!den!teori!som!forskaren!

använder!sig!av,!vilket!innebär!att!de!också!är!knutna!till!olika!förklaringar!och!därI

för!bör!ses!som!en!integrerad!del!i!den!övriga!forskningsprocessen.!Olika!analystekI

niker!används!med!fördel!tillsammans!och!bör!studeras!utifrån!sina!likheter!istället!

för!skillnader.!

!

I!analysen!av!det!insamlade!materialet!utgick!jag!från!Aspers!(2011)!socialiseringsI

modell,!med!olika!faser!och!aktiviteter!över!en!viss!tidsperiod.!Jag!valde!också!att!

strukturera!mitt!resultat!utifrån!dessa!faser!och!aktiviteter!eftersom!jag!i!videoinI

spelningarna!upptäckte!vissa!mönster!där!en!musikalisk!utveckling!blev!tydlig.!!

Statisk'Dynamisk,analys,
Analystekniken!som!har!använts!i!bearbetningen!och!analysen!av!denna!studies!inI

samlade!empiriska!material!benämns!statiskIdynamisk!analys.!Denna!teknik,!beI
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skriven!av!Aspers!(2011),!används!främst!i!vetenskapliga!studier!där!forskaren!stuI

derar!relationen!mellan!ett!teoretiskt!begrepp!och!de!koder!som!är!kopplade!till!de!

eventuella!kategorierna!i!det!teoretiska!begreppet.!Denna!del!av!tekniken!kallas!för!

statisk!analys.!Denna!studie!utgår!dock!inte!från!ett!specifikt!teoretiskt!begrepp,!

utan!fokuserar!istället!på!den!förändring!som!sker!över!tid.!Analysen!där!en!sådan!

speciell!tidsram!kan!vara!föremål!för!studier!av!förändring!och!påverkan!kallas!för!

dynamisk!analys.!Den!analystekniken!innebär!att!forskaren!studerar!förändring!och!

påverkan,!normalt!studerat!under!en!speciell!tidsram!men!också!applicerbart!på!

olika!platser.!Rent!praktiskt!är!skillnaden!på!tillvägagångssätt!mellan!de!två!tekniI

kerna!minimal.!I!denna!studie!är!närvaro!på!fältet!den!viktigaste!aspekten!i!insamI

landet!av!empiriskt!material.!Forskarens,!det!vill!säga!min,!närvaro!och!deltagande!

observation!gör!det!möjligt!att!studera!fenomen!under!förändring,!exempelvis!hur!

musikalisk!socialisering!kan!gå!till.!!

!

I!den!dynamiska!analystekniken!innefattas!inte!bara!människor!och!fenomen!utan!

också!olika!faser.!Dessa!faser!beskriver!socialisation!och!dess!olika!stadier,!repreI

senterade!av!teoretiska!begrepp.!Faserna!i!sig!innehåller!olika!typer!av!empiriska!

aktiviteter!och!omständigheter!relevanta!för!socialiseringsprocessen!och!kan!vara!

både!teoretiskt!bundna!eller!skapade!ur!social!tradition!och!erfarenhet.!Med!den!här!

tekniken!analyseras!alltså!inte!enskilda!individer!i!första!hand,!utan!snarare!situatI

ioner!där!individer!agerar!och!innehar!roller.!Individerna!utgör!exempel!på!en!typ!

av!beteenden!som!anses!som!allmängiltigt!för!en!viss!situation.!Detta!fokus!grundas!

på!av!ett!i!samhällsvetenskapen!renommerat!antagande!att!olika!individer!agerar!på!

liknande!sätt!när!de!hamnar!i!samma!situationer!(Aspers,!2011).!!

!

Eftersom!denna!studie!bygger!på!mina!erfarenheter!och!upplevelser!som!utbyI

tesstudent!är!den!i!många!fall!personlig,!men!med!denna!analysteknik!kan!mitt!beI

teende!och!mina!erfarenheter!generaliseras!och!bli!mer!åtkomliga!för!fler!männiI

skor!att!ta!del!av.!I!denna!studies!resultat!beskriver!jag!två!faser!innehållandes!tre!

olika!empiriska!aktiviteter!som!jag!väljer!att!kalla!trumpetlektioner,!socialt$liv$innanP
för$skolan$och$socialt$liv$utanför$skolan.!!
!

De!aktiviteter!eller!omständigheter!som!analyseras!kan!ha!olika!betydelse!i!olika!

faser.!I!den!första!fasen!kan!exempel!på!aktiviteter!vara!olika!typer!av!initieringsriI

ter,!som!”nollning”,!fester!och!många!”första!gångenImöten”!med!andra!människor.!

Alla!dessa!aktiviteter!kan!också!finnas!i!de!efterföljande!faserna,!och!då!ha!en!helt!

annan!betydelse!och!påverkan!på!individen.!För!att!jag!som!forskare!i!denna!studie!

ska!kunna!följa!och!koda!dessa!faser!och!aktiviteter!och!meningen!med!dem,!måste!

jag!använda!mig!av!deltagande!observation!och!studera!mig!själv!över!tid.!Endast!

genom!sådana!studier!är!det!möjligt!för!mig!att!studera!hur!jag!går!igenom!dessa!

aktiviteter!och!hur!det!eventuellt!förändrar!mig!(Aspers,!2011).!

3.2.5)Etiska)överväganden)samt)studiens)tillförlitlighet)och)giltighet)
Deltagande!observation!där!forskaren!har!en!hög!aktivitetsgrad!och!är!djupt!involI

verad!i!situationen!som!observeras!kan!enligt!Aspers!(2011)!vara!väldigt!påfresI

tande.!Denna!studie!kräver!därför!att!jag!som!forskare!under!en!längre!tid!befinner!

mig!långt!hemifrån!och!långt!ifrån!miljöer!som!jag!känner!mig!trygg!i.!Det!är!just!

detta!som!delar!av!studien!bygger!på!och!det!är!därför!viktigt!att!jag!som!forskare!
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noga!analyserar!känslor!och!tankar!jag!har!så!att!jag!så!klarsynt!som!möjligt!kan!

redogöra!för!och!motivera!varför!de!är!relevanta!i!studiens!analys.!

I!studien!utgår!jag!bland!annat!från!videoinspelat!material!från!mina!trumpetlektI

ioner!där!min!lärare!till!stor!del!ingår!i!analysen!av!materialet.!Det!är!därför!viktigt!

att!jag!har!hans!godkännande!att!få!nämna!honom!i!studien.!Redan!innan!jag!flyttade!

till!Irland!och!den!nya!musikkulturen!jag!skulle!socialiseras!in!i!hörde!jag!av!mig!till!

min!lärare!via!mejl!och!förklarade!studiens!syfte!och!hur!jag!skulle!genomföra!

forskningen.!Jag!förklarade!också!att!min!lärare!skulle!utgöra!en!stor!och!viktig!del!

av!det!inspelade!materialet!som!skulle!fungera!som!grund!för!studien.!Att!jag!har!

min!lärares!godkännande!till!deltagande!i!studien!nedskrivet!i!ett!mejl!är!också!en!

etisk!faktor!som!jag!kände!var!viktig!för!studiens!tillförlitlighet!och!giltighet.!Att!jag!

inte!spelade!in!de!trumpetlektioner!jag!hade!under!andra!terminen,!fas!två,!är!

någonting!som!jag!i!efterhand!kan!se!kritiskt!på.!Videoinspelningar!av!trumpetlektI

ionerna!även!under!vårterminen!hade!möjliggjort!en!ännu!tydligare!uppföljning!av!

mina!upplevelser!och!erfarenheter.!!!

!

Reliabiliteten!för!olika!studier!kan!diskuteras!på!olika!sätt.!Enligt!Johanson!och!

Svedner!(2001)!kan!reliabiliteten!i!en!studie!styrkas!med!hjälp!av!frågor!som!ifall!

det!observerade!materialet!har!samlats!in!under!liknande!situationer!och!på!likI

nande!sätt!varje!gång.!I!denna!studie!är!materialet!insamlat!på!samma!sätt!varje!

gång,!med!hjälp!av!videoinspelning!och!loggboksskrivande.!Situationerna!för!insamI

landet!av!material!har!också!konsekvent!under!studiens!gång!varit!lika!varandra.!

!

Enligt!Johanson!och!Svedner!(2001)!är!studiens!validitet,!alltså!huruvida!studien!ger!

en!sann!bild!av!det!som!undersöks,!beroende!av!att!resultatet!i!studien!stämmer!

överens!med!och!täcker!det!område!som!var!avsett!att!undersökas.!I!den!här!studien!

besvarar!resultatet!de!frågor!som!ställs!i!syftet,!vilket!visar!studiens!validitet.!

!

Eftersom!studien!utgår!från!mina!egna!erfarenheter!och!upplevelser!i!den!nya!kulI

turen!är!studien!i!högsta!grad!personlig.!Jag!har!gjort!noga!överväganden!angående!

detta!och!kommit!fram!till!att!studiens!utformning!kräver!att!jag!analyserar!mina!

egna!tankar,!känslor!och!upplevelser!på!ett!personligt!sätt.!Giltigheten!för!en!sådan!

studie!kan!diskuteras.!Eftersom!studien!är!uppbyggd!på!mina!erfarenheter!och!uppI

levelser!är!slutsatserna!inte!på!något!sätt!allmängiltiga,!vilket!är!viktigt!att!poängI

tera.!Det!betyder!dock!inte!att!resultatet!inte!kan!appliceras!på!många!olika!männiI

skor!och!situationer.!Läser!man!resultatet!med!detta!i!åtanke!kan!studien!fungera!

som!en!inspiration!och!hjälp!i!liknande!situationer.!Därför!anser!jag!att!studien,!läst!

källkritiskt!och!med!medvetenhet!om!den!personliga!anknytningen,!i!allra!högsta!

grad!är!tillförlitlig.!!

!

!

!

!

!

!

!
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4!Resultat()
I!det!här!kapitlet!presenteras!resultatet!av!analyserna!av!mitt!erfarande!av!musikaI

lisk!socialisering!in!i!en!för!mig!ny!musikkultur.!Kapitlet!delas!in!i!två!tematiserade!

faser:!Att$passa$in$och!Självständighet.$Dessa!båda!delas!i!sin!tur!in!i!tre!tematiserade!
aktiviteter:!Trumpetlektioner,$Det$sociala$livet$i$skolan!och!Det$sociala$livet$utanför$
skolan.!!!!!

4.1)Att)passa)in)
Under!denna!rubrik!presenteras!de!aktiviteter!som!präglade!fas!ett!av!mitt!utbytesår.!

Fasen!sträcker!sig!över!hela!höstterminen!2013.!

4.1.1)Förvirrande)trumpetlektioner))
Den!allra!första!trumpetlektionen!präglas!av!nervositet,!nyfikenhet!och!förvirring.!

Stressen!av!att!ha!flyttat!till!ett!nytt!land!är!framträdande!och!gör!det!svårt!för!mig!

att!fokusera.!Nervositeten,!förvirringen!och!stressen!fortsätter!att!prägla!de!efterfölI

jande!lektionerna!under!terminen.!Eftersom!den!engelska!musikterminologin!är!ny!

för!mig!krävs!dessutom!mycket!energi!och!koncentration!för!att!förstå!min!lärares!

instruktioner.!Även!om!jag!är!nervös!och!stressad!är!jag!också!motiverad!och!har!

tydliga!ambitioner!att!utveckla!mitt!trumpetspel.!!

4.1.2)Envägskommunikation))
Kommunikationen!under!lektionerna!är!till!en!början!en!monolog!förd!av!min!lärare!

där!han!agerar!som!sändare!och!sänder!ut!information!som!jag!tar!emot!genom!att!

lyssna!och!härma.!Avsaknaden!av!samtal!och!dialog!gör!att!tempot!är!högt,!med!nya!

övningar!och!mycket!spelande.!Min!lärare!ger!mig!instruktioner!och!förebildar!på!

trumpet!innan!jag!spelar!övningarna!och!videoinspelningarna!visar!tydligt!hur!jag!

försöker!härma!min!lärares!förebildande.!Min!lärare!pratar!dock!också!mycket!melI

lan!övningarna!och!ger!teoretiska!förklaringar!till!det!praktiska!spelandet.!!

!

Eftersom!lektionerna!är!på!engelska!bidrar!också!det!till!en!envägskommunikation.!

Under!de!första!lektionerna!känner!jag!mig!inte!bekväm!med!min!engelska!vilket!är!

tydligt!på!videoinspelningarna.!Den!engelska!musikterminologin!är!okänd!för!mig!

och!mycket!energi!går!åt!till!att!förstå!min!lärares!instruktioner.!Mitt!deltagande!i!

kommunikationen!är!återhållsamt!och!består!till!största!delen!av!nickningar!och!

enstaka!ja!eller!nej!som!svar!på!frågor!som!min!lärare!ställer.!!

!

På!videoinspelningarna!är!mitt!kroppsspråk!begränsat,!jag!iakttar!min!lärare!noga!

och!visar!endast!genom!att!nicka!att!jag!förstår!de!instruktioner!jag!får.!När!min!läI

rare!ställer!frågor!som!kräver!längre!svar!tar!det!lång!tid!för!mig!att!formulera!mig,!

vilket!är!frustrerande!eftersom!jag!vet!vad!jag!vill!säga!men!blir!hämmad!av!engelsI

kan.!

4.1.3)Teknisk)uppförsbacke)
Redan!under!den!första!lektionen!märker!jag!att!min!nivå!gällande!teknik!och!styrka!

är!mycket!lägre!än!vad!som!förväntas!av!mig.!Irlands!nivåsystem!i!musikskolorna!

introducerar!skalor!vid!en!låg!ålder!och!fokuserar!på!teknik!under!hela!den!förgymI

nasiala!perioden,!till!skillnad!från!det!mer!individuella!utlärningssättet!på!svenska!

musikskolor!där!fokus!på!skalor!och!teknik!beror!på!den!enskilde!läraren.!!
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Insikten!om!att!den!tekniska!nivå!som!förväntas!av!mig!är!mycket!högre!än!den!nivå!

jag!befinner!mig!på!är!skrämmande.!Den!gör!mig!osäker!och!nervös!vilket!i!sin!tur!

leder!till!att!min!prestation!försämras.!I!videoinspelningarna!av!de!första!lektionerI

na!använder!min!lärare!sig!av!skalor!i!övningarna!och!ber!mig!spela!utan!noter,!och!

eftersom!mina!motoriska!kunskaper!till!stor!del!är!notbundna!är!det!också!en!stor!

utmaning.!Att!spela!tekniskt!utmanande!övningar!utan!noter!på!en!nivå!som!är!

högre!än!där!jag!befinner!mig!påverkar!mig!till!stor!del!negativt.!Det!märks!i!det!inI

spelade!materialet!att!min!identitet!som!trumpetare!förändras!utifrån!hur!jag!preI

sterar.!!

!

Att!fokusera!så!riktat!och!länge!på!någonting!som!är!utmanande!och!på!gränsen!till!

för!svårt!kräver!mycket!energi!och!gör!mig!van!att!misslyckas.!Istället!för!att!bli!moI

tiverad!av!detta!gör!det!mig!försiktig!och!återhållsam!i!mitt!spel.!Varje!gång!jag!speI

lar!fel!grimaserar!jag!tydligt,!som!för!att!visa!att!jag!är!medveten!om!att!jag!spelar!

fel,!att!jag!är!frustrerad!över!mina!misstag!och!egentligen!kan!prestera!bättre.!Jag!

använder!heller!inte!luften!ordentligt!och!spelar!inte!ut!på!samma!sätt!som!när!jag!

är!självsäker!och!trygg!i!mitt!spelande.!All!energi!går!åt!till!att!trycka!ner!rätt!ventiI

ler!vid!rätt!tillfälle.!!

!

I!loggboken!har!jag!också!skrivit!om!hur!jag!känner!att!jag!förändras!utifrån!hur!jag!

presterar!på!lektionerna!och!utifrån!hur!jag!tror!att!min!lärare!värderar!mina!preI

stationer.!Den!tydligaste!känslan!jag!beskriver!är!att!jag!känner!mig!missförstådd.!

Eftersom!fokus!på!lektionerna!endast!ligger!på!det!som!jag!anser!vara!den!svagaste!

delen!i!mitt!trumpetspelande!har!jag!en!stark!känsla!av!att!min!lärare!inte!ser!mina!

starka!sidor.!Istället!för!att!bli!motiverad!av!utmaningen!och!låta!den!påverka!mig!

positivt!skrämmer!den!mig!och!får!mig!att!ta!mindre!plats!på!lektionerna!och!i!andra!

spelsammanhang.!

!

Min!lärare!är!från!första!lektionen!tydlig!med!att!en!teknisk!progression!är!en!långI

sam!process!där!resultaten!inte!visar!sig!direkt,!vilket!fungerar!som!en!motvikt!mot!

den!frustration!jag!känner.!Även!om!progressionen!är!långsam!förstår!jag!vikten!av!

att!fokusera!på!min!teknik!och!styrka!för!att!få!en!jämn!och!balanserad!nivå!på!mitt!

trumpetspel.!

4.1.4)Självgående)musikaliska)uttryck)
Under!den!första!trumpetlektionen!får!jag!spela!upp!ett!stycke!jag!arbetat!på!tidiI

gare.!Utvärderingen!min!lärare!gör!utifrån!det!jag!spelar!är!att!min!musikalitet!och!

mina!musikaliska!uttryck!är!på!en!hög!nivå.!Detta!innebär!att!skillnaden!mellan!min!

musikaliska!nivå!och!min!tekniska!nivå!är!stor!vilket!min!lärare!anser!viktigt!att!

jämna!ut!genom!att!fokusera!enbart!på!teknik!och!styrka.!Det!musikaliska!i!övningar!

och!stycken!får!därför!mindre!plats!under!lektionerna,!till!fördel!för!teknik!och!

styrka.!!

!

Förtroendet!jag!får!av!min!lärare!att!arbeta!på!min!musikalitet!på!egen!hand!utanför!

lektionerna!ger!mig!självförtroende!att!ta!mig!an!svårare!stycken.!De!tillfällen!då!jag!

fastnar!i!min!interpretation!är!det!dock!svårt!att!komma!vidare!utan!handledning.!

Vid!de!tillfällen!det!händer!tar!jag!upp!problemen!på!lektionerna!och!diskuterar!poI

tentiella!lösningar!med!min!lärare.!Även!om!min!lärare!hjälper!mig!med!interpretatI

ionen!läggs!ansvaret!alltid!på!mig!att!bestämma!hur!jag!vill!spela.!Eftersom!jag!i!tidiI
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gare!situationer!i!min!utbildning!blivit!tillsagd!hur!jag!ska!spela!är!det!svårt!att!våga!

lita!på!mitt!eget!omdöme!gällande!musikaliska!val!i!stycken,!utan!en!lärares!åsikt!

som!väger!tyngst.!!

!

Min!lärare!återknyter!musikaliska!utmaningar!till!tekniska!övningar!eftersom!det!

ofta!är!tekniskt!utmanande!passager!som!hämmar!det!musikaliska!uttrycket!och!

hindrar!mig!från!att!spela!ut.!

4.1.5)Det)sociala)livet)i)skolan)–)osäkerhet)))
Mina!första!intryck!av!skolan!är!positiva.!Eftersom!skolan!är!liten!har!jag!stora!förI

hoppningar!om!att!snabbt!bli!en!del!av!ett!socialt!sammanhang.!Det!visar!sig!dock!

vara!svårare!än!vad!jag!tror.!Mitt!schema!är!speciellt!utformat!för!mig!vilket!betyder!

att!jag!inte!tillhör!en!klass!på!samma!sätt!som!de!andra!studenterna!gör.!Det!påverI

kar!mig!negativt!socialt!eftersom!jag!inte!träffar!samma!människor!varje!dag!och!

därigenom!heller!inte!kan!bygga!upp!relationer!med!dem!på!samma!sätt.!!

!!

I!skolan!finns!ett!sällskapsrum!där!studenterna!spenderar!tid!mellan!lektioner!och!

övning.!Till!en!början!spenderar!också!jag!tid!där!och!försöker!bli!en!del!av!det!sociI

ala!sammanhanget.!Miljön!är!dock!högljudd!och!jag!har!svårt!att!höra!vad!folk!säger!

på!grund!av!engelskan.!Det!är!också!trångt!i!rummet!och!det!finns!sällan!plats!att!

sitta!ner,!vilket!bidrar!till!att!jag!efter!en!tid!börjar!undvika!att!spendera!tid!där.!

Istället!för!att!känna!mig!delaktig!känner!jag!mig!som!en!besökare!på!skolan!och!det!

påverkar!min!självkänsla!negativt.!!

!

Studenterna!är!alltid!trevliga!och!artiga!mot!mig!när!vi!ses!men!de!är!dock!inte!speI

ciellt!välkomnande.!I!loggboken!skriver!jag!att!det!krävs!mycket!energi!för!att!vara!i!

skolan!och!att!all!nervositet!och!osäkerhet!gör!mig!trött!och!förändrar!min!personI

lighet.!Mycket!av!min!energi!går!åt!till!att!försöka!upptäcka!sociala!koder!och!mönsI

ter!för!att!passa!in!så!bra!som!möjligt.!Mitt!självförtroende!påverkas!av!känslan!av!

utanförskap!som!skolmiljön!ger!mig.!Funderingar!om!varför!jag!inte!kan!vara!mig!

själv!och!varför!det!är!så!svårt!att!lära!känna!människorna!på!skolan!får!mig!att!

börja!tvivla!på!min!sociala!förmåga,!vilket!i!sin!tur!påverkar!min!självkänsla!och!mitt!

självförtroende!negativt.!!

!

I!loggboksanteckningarna!beskriver!jag!min!rädsla!för!att!bli!sedd!som!den!förvirI

rade!utbytesstudenten!och!redan!de!första!dagarna!på!skolan!bestämmer!jag!mig!för!

att!jag!istället!för!att!ställa!frågor!ska!iaktta!hur!saker!fungerar.!Det!viktigaste!för!

mig!är!att!passa!in!och!känna!mig!hemma!på!skolan,!vilket!bidrar!till!en!osäkerhet!

som!gör!att!jag!tar!mindre!plats!både!på!och!utanför!lektioner.!!

!

En!bidragande!faktor!till!varför!skolan!för!mig!känns!exkluderande!är!bristen!på!

gemensamma!speltillfällen.!Under!höstterminen!deltar!jag!i!ett!orkesterprojekt!med!

skolans!symfoniorkester!där!repetitionerna!hålls!under!två!helger.!Att!spela!och!

spendera!mycket!tid!tillsammans!gör!mig!säkrare!socialt,!men!den!största!delen!av!

tiden!är!tillägnad!repetition!med!orkestern,!vilket!inte!lämnar!mycket!tid!över!till!

umgänge.!Som!utbytesstudent!hade!fler!orkesterprojekt!varit!ett!naturligt!sätt!att!

integreras!in!i!skolans!sociala!och!musikaliska!miljö.!!
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4.1.6)Det)sociala)livet)utanför)skolan)–)trygghet)
Det!viktigaste!för!mig!de!första!månaderna!är!att!hitta!en!trygg!social!miljö.!Tidigt!

inser!jag!att!huset!jag!bor!i!kan!bli!en!sådan!miljö.!Huset!har!fem!våningar,!med!fyra!

rum!på!varje!våning!och!två!kök!för!alla!att!dela!på.!Det!bor!många!utbytesstudenter!

i!huset!och!eftersom!de!är!i!samma!situation!som!jag!är!det!lättare!att!lära!känna!

dem.!Det!finns!en!gemensam!vilja!och!ett!gemensamt!behov!att!bli!vänner,!vilket!

bidrar!till!att!en!social!trygghet!snabbt!växer!fram.!Denna!trygghet!skapar!dock!

också!ett!beroende!som!gör!mig!osäker.!Min!största!oro!är!att!mina!lägenhetskompiI

sar!ska!hitta!vänner!i!andra!sammanhang!utanför!huset!och!att!min!trygghet!då!ska!

försvinna.!!

!

För!mig!är!det!alldeles!för!energikrävande!att!leta!efter!nya!sociala!sammanhang!och!

även!om!jag!inte!alltid!trivs!med!de!vänner!jag!har!i!huset!är!det!bekvämt!att!ha!dem!

nära!till!hands.!Viljan!att!vara!självständig!och!behovet!av!trygghet!motarbetar!

varandra!och!jag!kan!inte!hitta!en!balans!mellan!de!två.!Istället!för!att!låta!andra!

människor!ge!mig!trygghet!inser!jag!att!jag!behöver!skapa!min!egen!trygghet,!inifrån!

mig!själv.!!

4.2)Självständighet))
Under!denna!rubrik!presenteras!de!aktiviteter!som!präglade!fas!två!av!mina!utlandsstuI

dier.!De!flesta!aktiviteter!är!en!utveckling!av!och!fortsättning!på!aktiviteterna!i!fas!ett,!

med!skillnaden!att!dessa!aktiviteter!omfattar!vårterminen!2014!och!alltså!den!sista!terI

minen!av!mina!utlandsstudier.!

4.2.1)Trumpetlektioner)[)frustration)i)motstridigheter)
Efter!att!ha!vant!mig!vid!den!engelska!musikterminologin!och!lärt!känna!min!lärare!

bättre!är!trumpetlektionerna!mindre!stressframkallande.!Det!som!präglar!trumpetI

lektionerna!under!vårterminen!är!en!inre!kamp!mellan!nyttan!i!att!öva!teknik!och!

styrkan!och!viljan!att!spela!musik.!Perioder!med!tydlig!utveckling!blandas!med!periI

oder!med!motgångar!och!brist!på!motivation.!Den!teknikI!och!styrkeövning!som!är!i!

fokus!under!hela!skolåret!får!både!positiva!och!negativa!konsekvenser.!Min!teknik!

och!uthållighet!utvecklas!på!bekostnad!av!ett!stelare!och!mer!ansträngt!musikaliskt!

uttryck!som!effekt!av!intensiv!uppbyggnad!av!läppI!och!käkmuskler.!

4.2.2)Tvåvägskommunikation)
Kommunikationen!under!lektionerna!växer!allt!eftersom!min!engelska!förbättras!

och!blir!säkrare!och!min!lärare!och!jag!lär!känna!varandra.!I!samband!med!att!min!

engelska!är!tryggare!blir!också!mitt!deltagande!i!kommunikationen!större.!Istället!

för!en!monolog!förd!av!min!lärare!är!kommunikationen!mer!jämt!fördelad!och!tvåI

dimensionell.!Dialogen!innehåller!främst!fysiskt!och!teoretiskt!konkreta!instruktI

ioner!från!min!lärare!och!min!respons!på!dessa,!samt!också,!i!mindre!utsträckning,!

rent!vardagliga!konversationer!där!intentionen!är!att!lära!känna!varandra.!!

!

Min!lärare!kommunicerar!genom!att!ställa!vardagliga!frågor!som!jag!svarar!kort!på!

innan!fokus!läggs!på!spelande.!De!delar!av!lektionerna!där!kommunikationen!utI

vecklas!som!mest!är!i!samtalet!kring!trumpetspel.!De!frågor!som!jag!har!angående!

teknik,!styrka,!musikalitet!och!trumpetspelande!i!allmänhet!kan!jag!formulera!på!ett!

sätt!som!gör!mig!bekväm!nog!att!framföra!dem.!Att!kunna!visa!mitt!intresse!och!moI
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tivation!utöver!endast!spelande!får!mig!att!känna!en!större!delaktighet!i!mitt!eget!

lärande.!

!

Att!samtalet!och!dialogen!växer!fram!på!ett!avslappnat!sätt!och!att!jag!känner!mig!

mer!delaktig!i!mitt!eget!lärande!påverkar!mitt!självförtroende!positivt.!Eftersom!

kommunikationen!under!lektionerna!består!av!mer!än!min!lärare!som!endast!sänI

dare!och!jag!som!endast!mottagare,!försvinner!mycket!av!fokus!på!den!prestation!

som!tidigare!gjort!mig!stressad!och!därigenom!också!sänkt!nivån!på!mitt!spelande.!

Då!prestationen!minskar!i!betydelse!utvecklas!mitt!spel!och!jag!presterar!bättre.!

4.2.3)Teknisk)utveckling)
Mängden!teknikövningar!som!jag!blir!introducerad!till!och!den!höga!svårighetsgraI

den!kombinerat!med!min!lärares!ständiga!återkoppling!till!dessa!övningar!får!till!en!

början!mitt!självförtroende!att!vackla.!Även!fast!min!lärare!påpekar!att!utveckling!av!

teknik!och!styrka!är!ett!projekt!över!lång!tid!är!det!svårt!att!förklara!för!mig!själv!

varför!samma!övningar!upprepas!om!och!om!igen.!Mitt!vacklande!självförtroende!

gör!att!min!syn!på!mig!själv!som!trumpetare!förändras.!Istället!för!att!ta!plats!och!ha!

tillit!till!mitt!spelande!tar!osäkerheten!över!och!får!mig!att!tvivla!på!mina!färdighetI

er.!!

!

Jag!märker!dock!själv!en!tydlig!progression!i!de!teknikövningar!min!lärare!ger!mig,!

mycket!tack!vare!en!större!användning!av!noter!från!min!lärares!sida!men!också!ett!

resultat!av!effektiv!övning.!Det!är!också!tydligt!att!jag!använder!luften!på!ett!mer!

effektivt!och!självsäkert!sätt.!Min!teknik!och!styrka!har!alltså!förbättrats!utan!att!

mitt!självförtroende!utvecklats!i!samma!takt.!

!

En!tydlig!vändpunkt!i!min!självkritiska!process!är!under!en!masterclass!där!fokus!är!

uthållighet!och!att!spela!höga!toner!med!rätt!teknik.!Medveten!om!temat!är!jag!till!en!

början!tveksam!till!min!förmåga!att!prestera.!I!loggboksanteckningarna!inför!masI

terclassen!beskriver!jag!en!känsla!av!uppgivenhet!inför!utmaningen!att!spela!starkt!

och!högt,!eftersom!det!är!mina!svagaste!punkter!i!mitt!trumpetspel.!!

!

I!loggboken!skriver!jag!också!om!en!oro!gällande!de!andra!deltagarnas!åsikter!om!

mitt!spelande.!Det!som!får!mig!att!inse!min!tekniska!och!styrkemässiga!utveckling!är!

när!jag!inför!deltagarna!i!masterclassen!spelar!ett!utdrag!ur!material!innehållandes!

många!höga!noter!som!jag!är!inställd!på!att!inte!kunna!spela.!Ledaren!ger!mig!tydI

liga!och!enkla!instruktioner!och!istället!för!att!misslyckas!spelar!jag!tonerna!utan!

problem.!Efter!den!händelsen!blir!det!tydligt!för!mig!att!teknikövningarna!gett!resulI

tat!och!att!min!uthållighet!och!styrka!har!utvecklats.!Att!dessutom!ha!bevisat!för!min!

lärare!och!andra!studenter!att!övningen!gett!resultat!ger!mig!mitt!självförtroende!

tillbaka.!!

4.2.4)Hämmade)musikaliska)uttryck)
I!skuggan!av!det!fokus!som!läggs!på!teknik!och!styrka!hamnar!min!musikalitet!och!

mina!musikaliska!uttryck.!De!musikaliska!aspekterna!av!mitt!spelande!påverkas!av!

det!jag!lärt!mig!angående!teknik!och!utvecklingen!är!oväntad!och!svår!att!hantera.!I!

loggboken!beskriver!jag!hur!musikalitet!och!tonkvalitet!är!starka!sidor!i!mitt!trumI

petspel!och!att!min!lärare!redan!de!första!lektionerna!bekräftar!det.!Energin!som!går!

åt!för!att!utvecklas!tekniskt!räcker!dock!inte!för!att!också!behålla!samma!musikaI
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liska!färdigheter,!vilket!blir!tydligt!i!förändringen!i!klangbildning!och!uttryck.!StelI

heten!i!muskler!kring!läppar!och!käkar!efter!intensiva!styrkeövningar!bidrar!till!en!

mer!ansträngd!klang!och!eftersom!de!stycken!jag!spelar!är!tekniskt!krävande!hamI

nar!också!därför!interpretation!och!tonkvalitet!i!bakgrunden.!

!

Min!lärare!poängterar!vikten!av!att!i!kombination!med!krävande!tekniska!övningar!

också!låta!musklerna!vila!och!slappna!av,!men!att!min!klang!plötsligt!inte!tilltalar!

mig!gör!mig!oroad.!Frustrationen!över!den!musikaliska!motgången!bidrar!till!att!jag!

med!mitt!kroppsspråk!tydligt!visar!missnöje!över!min!tonkvalitet!och!klangbildning.!

I!loggboksanteckningarna!beskriver!jag!hur!en!stor!motivation!i!mitt!övande!är!att!

min!klang!tilltalar!mig,!oavsett!vilka!övningar!jag!spelar!och!vad!jag!fokuserar!på.!Att!

behöva!öva!för!att!få!tillbaka!min!tidigare!klang!och!tonkvalitet!är!därför!en!stor!utI

maning!som!kräver!stor!disciplin.!

!

En!aspekt!som!också!spelar!stor!roll!i!mitt!övande!är!skolans!lokaler!och!den!utrustI

ning!som!finns!tillgänglig.!Övningsrummen!är!dåligt!isolerade!och!har!torr!och!svårI

spelad!akustik!vilket!gör!att!det!är!svårt!att!utveckla!klangbildning!och!öva!längre!

perioder.!I!loggboken!beskriver!jag!frustrationen!över!att!behöva!öva!i!utrymmen!

där!trumpeten!inte!kommer!till!sin!rätt!och!där!utrustningen!är!otillräcklig.!!!

4.2.5)Det)sociala)livet)i)skolan)–)oberoende)
Skolan!är!för!mig!en!energikrävande!plats!där!jag!även!när!min!engelska!är!näst!inI

till!flytande!inte!känner!mig!välkommen.!I!loggboksanteckningarna!beskriver!jag!att!

jag!känner!mig!som!en!tillfällig!besökare,!vilket!påverkar!min!personlighet!och!hur!

jag!identifierar!mig!i!skolans!sociala!sammanhang.!Min!strategi!är!att!hålla!låg!profil!

och!spendera!så!lite!tid!som!möjligt!på!skolan!för!att!undvika!de!känslor!som!skoI

lans!atmosfär!medför.!!

!

En!stor!skillnad!i!mina!känslor!kring!skolan!och!det!sociala!från!min!första!termin!är!

mina!förklaringar!till!varför!det!var!svårt!att!bli!en!del!av!skolans!sociala!sammanI

hang.!I!loggboksanteckningarna!går!jag!från!att!självkritiskt!skriva!att!jag!inte!anI

stränger!mig!tillräckligt,!till!att!beskriva!känslor!som!likgiltighet!och!irritation!

gentemot!studenterna!och!administrationen.!Efter!att!dessutom!ha!diskuterat!ämnet!

med!andra!utbytesstudenter!och!upptäckt!att!de!hade!samma!upplevelser!upphör!

mina!självkritiska!tankar!gällande!min!personlighet!och!sociala!förmåga.!Istället!för!

att!lägga!större!vikt!vid!skolans!sociala!miljö!bryter!jag!mig!successivt!loss!från!den.!!

!

EnsembleI!och!orkesterrepetitioner!ger!mig!tillfällen!att!lära!känna!skolans!studenI

ter!men!istället!för!att!lägga!energi!på!dessa!tillfällen!skriver!jag!i!loggboksanteckI

ningarna!hur!mitt!intresse!för!skolans!sociala!sammanhang!minskar!och!blir!mindre!

viktigt.!I!den!mindre!ensemblen!jag!deltar!i!som!andra–trumpetare!uppmärksamI

mar!jag!hur!jag!anpassar!mig!till!gruppen!där!några!få!individer!tar!mycket!plats.!

Som!reaktion!till!det!håller!jag!en!låg!profil,!även!om!den!nervositet!och!osäkerhet!

som!tidigare!varit!problematisk!för!mig!inte!längre!påverkar!mig!på!samma!sätt.!En!

känsla!av!att!inte!vara!beroende!av!skolan!och!ett!socialt!sammanhang!där!jag!har!

svårt!att!vara!mig!själv!gör!att!osäkerheten!och!nervositeten!försvinner.!
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4.2.6)Det)sociala)livet)utanför)skolan)–)trygghet)och)självständighet)
Att!jag!är!beroende!av!mina!vänner!i!huset!som!mitt!enda!sociala!sammanhang!är!

stressframkallande.!Stressen!av!att!vara!beroende!av!andra!för!att!känna!trygghet!

gör!att!jag!känner!mig!instängd!och!frustrerad!och!viljan!att!vara!självständig!får!mig!

att!börja!leta!utanför!huset!efter!nya!sociala!sammanhang.!Den!känsla!av!likgiltighet!

och!irritation!som!min!skola!skapar!i!mig!gör!också!att!jag!känner!en!större!beslutI

samhet!att!bli!självständig.!!

!

Genom!att!upptäcka!Dublin!på!egen!hand!och!våga!vara!självständig!växer!en!känsla!

av!trygghet!fram!inom!mig.!Tryggheten!får!också!mitt!självförtroende!att!stärkas!

vilket!gör!det!lättare!för!mig!att!hitta!ett!nytt!socialt!sammanhang.!I!loggboken!beI

skriver!jag!hur!detta!nya!sociala!sammanhang!ändrar!förutsättningarna!för!mig.!Det!

musikaliska!och!sociala!livet!i!skolan!minskar!i!betydelse!till!fördel!för!ett!nytt!musiI

kaliskt!liv!utanför!skolan,!med!nya!sociala!kontakter!involverade!i!för!mig!okänd!

musik.!!

!

En!viktig!aspekt!är!också!att!vännerna!i!det!nya!sociala!sammanhanget!är!irländare.!

För!mig!är!det!en!målsättning!att!lära!känna!irländare!för!att!få!uppleva!en!så!autenI

tisk!bild!som!möjligt!av!Dublin!och!Irland!under!mina!utlandsstudier.!Eftersom!mina!

irländska!vänner!är!väl!insatta!i!Dublins!musikaliska!och!konstnärliga!liv!ger!det!mig!

unika!möjligheter!att!upptäcka!ny!musik!och!konst.!Motivationen!som!det!ger!mig!är!

större!än!någonting!som!min!skola!kan!bidra!med.!

4.2.7)Musikalen)–)självförtroende)
Genom!gemensamma!vänner!får!jag!i!mitten!av!vårterminen!en!förfrågan!om!att!

spela!i!en!musikal!på!ett!universitet!i!Dublin.!Utan!att!veta!någonting!om!förutsättI

ningar!eller!omständigheter!tackar!jag!ja,!ivrig!att!skapa!min!egen!musikvärld!utanI

för!skolan.!Under!de!första!repetitionerna!är!nivån!på!orkester!och!artister!väldigt!

låg,!vilket!påverkar!mig!och!mitt!trumpetspel!negativt.!Det!är!svårt!att!hitta!motivatI

ion!att!öva!och!fokusera!under!repetitionerna!när!den!allmänna!nivån!är!mycket!

lägre!än!där!jag!befinner!mig.!Dock!är!den!sociala!miljön!avslappnad!och!välkomI

nande,!vilket!får!mig!att!efterhand!ändra!uppfattning.!När!jag!spelar!märker!jag!

dessutom!hur!min!tekniska!nivå!och!styrka!är!på!en!högre!nivå!än!tidigare.!!

!

Utvecklingen!under!utbytesåret!blir!speciellt!tydlig!under!musikalen,!då!den!sociala!

miljön!får!mig!att!slappna!av!och!känna!mig!bekväm.!Medlemmarna!i!orkestern!är!

inte!musiker!på!heltid!och!respekterar!därför!mina!musikaliska!färdigheter!och!kunI

skaper!på!ett!sätt!som!jag!inte!har!upplevt!tidigare.!Deras!uppskattning!i!kombinatI

ion!med!min!tydliga!utveckling!gör!musikalen!till!en!stark!upplevelse!både!socialt!

och!musikaliskt.!

4.3)Sammanfattning)
Det!viktigaste!för!mig!i!båda!faserna!av!mina!utlandsstudier!är!att!hitta!ett!socialt!samI

manhang!att!bli!en!del!av.!Även!om!jag!har!svårigheter!att!känna!mig!bekväm!och!trygg!i!

skolan!och!därigenom!upplever!ensamhetskänslor!utvecklas!min!personlighet!positivt!

genom!att!jag!av!mina!känslor!av!ensamhet!tvingas!bli!säkrare!och!tryggare!i!mig!själv.!

Trumpetlektionernas!innehåll!och!fokus!är!främst!teknik!och!styrka,!vilket!både!är!utI

manande!och!frustrerande,!eftersom!det!är!svaga!sidor!i!mitt!trumpetspel.!Min!individuI

ella!övning!och!lektionerna!med!min!lärare!förändrar!hur!jag!identifierade!mig!som!
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trumpetare!då!jag!hela!tiden!spelar!övningar!och!stycken!som!är!på!en!högre!nivå!än!där!

jag!befinner!mig.!Jag!tar!allt!mindre!plats!och!tvivlar!på!mina!färdigheter.!!

 
I!fas!två!av!mina!utlandsstudier!blir!jag!medveten!om!en!teknisk!och!styrkemässig!

progression!vilket!ger!mig!motivation!att!fortsätta!öva!intensivt!med!samma!fokus.!

Dock!påverkas!mina!musikaliska!uttryck!negativt!av!den!intensiva!övningen!och!det!

påverkar!i!sin!tur!mitt!självförtroende.!Mitt!sociala!liv!förändras!då!jag!bryter!mig!

loss!från!skolan!allt!mer!och!letar!efter!musikaliska!upplevelser!på!egen!hand.!MusiI

kalen!jag!spelar!i!blir!en!vändpunkt!för!mig!och!jag!får!tillbaka!mycket!av!mitt!självI

förtroende!som!trumpetare!och!musiker!när!jag!märker!hur!långt!jag!kommit!i!min!

tekniska!progression.!
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5"Diskussion()
I!detta!kapitel!diskuteras!först!studiens!resultat!där!erfarandet!av!min!musikaliska!

socialisering!in!i!en!för!mig!ny!musikkultur!utforskas.!Därefter!tas!mina!egna!reflektI

ioner!angående!arbetets!betydelse!upp!samt!potentiella!fortsatta!forskningsI!och!

utvecklingsområden!inom!ämnet!musiksocialisering!i!nya!musikkulturer.!!

5.1)Resultatdiskussion)
Socialisering!in!i!en!ny!musikkultur!är!personlig,!men!vissa!aspekter!av!processen!

kan!diskuteras!på!en!mer!generell!nivå.!Ingessons!(2007)!studie!angående!studenI

ters!upplevelser!av!utlandsstudier!tar!upp!allmänt!viktiga!aspekter!som!både!förI

svårar!och!förenklar!utlandsvistelsen.!Att!ha!ett!fungerande!socialt!sammanhang!var!

det!absolut!viktigaste!för!mig!och!det!tas!också!upp!som!en!förutsättning!för!att!triI

vas!med!sin!utlandsvistelse.!Det!som!i!Ingessons!(2007)!studie!beskrivs!kunna!förI

svåra!utlandsstudierna!var!också!sådant!som!var!utmanande!för!mig.!Att!känna!sig!

isolerad!och!ensam!beskrivs!i!rapporten!som!försvårande!aspekter,!vilket!stämde!in!

på!mig.!Dock!gjorde!de!känslorna!också!att!jag!utvecklades!som!person!och!lärde!

känna!en!ny!sida!av!mig!själv,!vilket!var!ett!mycket!positivt!resultat!sprunget!ur!en!

utmanande!situation.!De!ensamhetskänslor!jag!kände!var!på!något!sätt!grunden!till!

det!sociala!liv!som!jag!senare!skapade,!eftersom!de!tvingade!mig!att!hitta!en!egen,!

inre!trygghet!som!banade!väg!för!mig!att!utforska!Dublin!och!träffa!nya!människor!

på!egen!hand.!

!

Det!som!Sandberg!Jurström!(2011)!beskriver!angående!socialt!och!kulturellt!forI

made!resurser!i!musikundervisningen!passar!in!på!mina!trumpetlektioner!och!skillI

naderna!mellan!dem!och!mina!tidigare!erfarenheter!i!liknande!lektionssituationer.!

Med!mig!från!Sverige!hade!jag!en!föreställning!om!att!trumpetlektionerna!på!min!

nya!skola!skulle!skilja!sig!mycket!från!mina!tidigare!erfarenheter!eftersom!kulturen!

var!annorlunda.!På!vilket!sätt!de!skulle!vara!annorlunda!hade!jag!inte!funderat!på,!

men!jag!var!beredd!på!en!striktare!och!mer!administrativt!styrd!undervisning!med!

examinationer!och!tydligt!uppsatta!mål.!I!och!med!denna!föreställning!var!jag!också!

övertygad!om!att!mina!musikaliska!uttryck!skulle!förändras.!Undervisningen!var!på!

många!sätt!annorlunda,!men!jag!förvånades!också!över!hur!universell!musikvärlden!

är.!De!metoder!och!resurser!som!min!lärare!använde!sig!av!i!undervisningen!kunde!

lika!gärna!ha!använts!av!en!trumpetlärare!i!vilken!västerländsk!musikkultur!som!

helst,!och!de!orkesterprojekt!som!jag!deltog!i!skiljde!sig!inte!mycket!alls!från!mina!

tidigare!erfarenheter!i!min!tidigare!musikkultur.!!

!

Dock!var!min!lärares!fokus!under!lektionerna!annorlunda!från!mina!tidigare!erfaI

renheter.!Teknik!och!styrka!var!huvudfokus!på!alla!lektioner!under!hela!min!vistelse!

på!skolan,!vilket!påverkade!mig!och!helt!förändrade!mitt!sätt!att!se!på!mig!själv!som!

trumpetare!och!musiker.!Precis!som!Sandberg!Jurström!(2011)!skriver!var!min!läraI

res!sociala!och!kulturella!bakgrund!basen!i!hans!sätt!att!undervisa!mig.!Jag!förvånaI

des!över!hur!starkt!min!lärares!socialt!och!kulturellt!betingade!resurser!under!

trumpetlektionerna!påverkade!mig!både!musikmässigt!och!personlighetsmässigt.!

Även!om!sociala!sammanhang!visade!sig!vara!det!viktigaste!för!mig!under!mina!utI

landsstudier!var!musiken!och!trumpetspelandet!en!stor!del!av!min!vardag!och!också!

det!som!definierar!mig!som!person,!både!för!mig!själv!och!i!sociala!sammanhang.!

!
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Sandberg!Jurström!(2011)!beskriver!hur!de!resurser!en!individ!använder!i!underI

visningen!ses!som!representationer!av!olika!idéer,!uppfattningar!och!upplevelser!av!

den!värld!som!omger!individen!och!hur!dessa!resurser!är!föreställningar!om!hur!

musik!kan!spelas!och!uttryckas,!hur!instrument!kan!användas,!hur!musiktekniska!

aspekter!kan!uppfattas!och!så!vidare.!Det!var!intressant!att!studera!hur!de!kulturella!

och!sociala!föreställningar!jag!hade!innan!mina!utlandsstudier!förändrades!men!

också!stärktes!av!min!lärares!föreställningar,!trots!att!de!skiljde!sig!från!mina.!Den!

inre!konflikt!och!förvirring!jag!beskriver!i!resultatkapitlet!tror!jag!handlar!om!hur!

mina!kulturellt!betingade!föreställningar!om!bland!annat!hur!musik!ska!spelas!sätts!

på!prov!och!ifrågasätts.!Det!var!både!fysiskt!och!psykiskt!utmanande!att!upptäcka!

hur!mycket!min!brist!på!teknik!och!styrka!höll!mig!tillbaka!i!den!nya!musikkulturen!

och!jag!var!tacksam!för!hur!min!lärare!tvingade!mig!att!bli!bättre,!samtidigt!som!jag!

motsatte!mig!bristen!på!musikalisk!medvetenhet!som!det!ledde!till.!!

5.2)Metoddiskussion)
Precis!som!Aspers!(2011)!skriver!i!sin!bok!kan!gränsen!mellan!att!vara!forskare!och!

vardagsmänniska!i!etnografisk!forskning!skapa!förvirring.!Då!jag!studerade!mig!

själv!snarare!än!en!miljö!eller!andra!människor!är!min!studie!endast!etnografiskt!

inspirerad,!men!samma!problematik!mellan!rollerna!uppstod!även!i!min!forskning.!

Eftersom!mina!känslor!och!tankar!i!mitt!vardagsliv!är!basen!i!studien!är!det!en!välI

digt!personlig!studie.!Jag!var!också!mycket!medveten!om!studien!i!vardagslivet!vilI

ket!ibland!gjorde!det!svårt!att!veta!vad!jag!egentligen!kände!och!tänkte.!Eftersom!jag!

som!forskare!på!något!sätt!hade!en!föreställning,!en!förförståelse!utifrån!en!livsI

värld,!som!Aspers!(2011)!kallar!det,!om!fältet!kändes!det!ibland!som!att!den!delen!

av!mig!styrde!mitt!vardagsIjag!i!riktningen!som!stämde!överens!med!den!förförståI

elsen.!!

!

För!att!få!en!så!klar!och!tydlig!bild!som!möjligt!av!mina!känslor!var!videoinspelningI

ar!och!loggboksanteckningar!viktiga!hjälpmedel.!Bjørndal!(2005)!skriver!att!både!

videoinspelningar!och!loggboksanteckningar!gör!det!möjligt!att!studera!situationer!

och!personer!utifrån!många!olika!perspektiv,!då!materialet!är!bestående!och!kan!

studeras!mer!än!en!gång.!Eftersom!jag!studerade!mig!själv!var!videoinspelningarna!

ett!bra!sätt!att!separera!mitt!forskarIjag!från!mitt!vardagsIjag.!Det!som!dock!förvåI

nade!mig!i!analysen!av!inspelningarna!var!mängden!tankar!jag!kom!ihåg!att!jag!tänkt!

under!de!inspelade!lektionerna!och!hur!mycket!de!påverkade!och!försvårade!min!

analys.!!

!

Det!var!en!stor!utmaning!att!som!forskare!studera!mig!själv!i!min!vardag!utan!att!

mitt!vardagsIjag,!med!objektiva!tankar!och!känslor,!färgade!analysen!alltför!mycket.!

Den!ständiga!konflikten!mellan!mitt!forskarIjag!och!mitt!vardagsIjag!är!intressant!

och!har!fått!mig!att!inse!att!de!båda!”jagen”!hör!så!tätt!samman!att!det,!precis!som!

Aspers!(2011)!skriver,!nästan!är!omöjligt!att!skilja!dem!åt.!

5.3)Egna)reflektioner)
Eftersom!detta!arbete!är!en!studie!i!lärande,!med!fokus!på!mig!själv,!visste!jag!att!

min!roll!i!arbetet!skulle!bli!stor.!Jag!var!också!medveten!om!att!jag!skulle!behöva!

analysera!mina!tankar!och!känslor!på!ett!djupgående!och!personligt!sätt.!En!överI

raskande!upptäckt!under!min!utlandsvistelse!var!hur!min!personliga!utveckling!tog!

sig!uttryck.!Innan!och!i!början!av!mina!utlandsstudier!förväntade!jag!mig!att!det!var!
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i!mötet!med!andra!som!min!personlighet!skulle!utvecklas!mest,!men!istället!växte!

jag!mest!som!person!av!att!leta!efter!min!egen!inre!trygghet,!utan!säkerheten!i!närI

varon!av!familj!och!vänner.!Det!var!utmanande!att!vara!så!beroende!av!sig!själv!för!

att!må!bra,!men!mina!känslor!och!tankar!kring!ensamheten!överraskade!mig.!En!stor!

del!av!mig!var!målmedvetet!inriktad!på!att!ensamheten!var!nyttig!och!att!jag!utveckI

lades!på!sätt!som!inte!hade!varit!möjliga!om!jag!hade!haft!stöd!av!vänner.!Saker!som!

jag!tidigare!aldrig!hade!gjort!ensam!blev!nu!vardagliga!utmaningar!som!gav!mig!

större!självförtroende!och!självtillit.!Genom!att!bli!tvingad!att!spendera!tid!ensam!

har!jag!upptäckt!nya!saker!hos!mig!själv!som!stärker!mig.!Det!är!inte!längre!otänkI

bart!att!gå!till!ett!fik!själv!eller!att!handla!kläder!utan!smakråd.!Jag!föredrar!fortfaI

rande!att!spendera!det!mesta!av!min!tid!tillsammans!med!andra,!men!vetskapen!om!

att!jag!kan!må!bra!och!vara!trygg!ensam!också!är!en!värdefull!lärdom.!!

!

Arbetsprocessen!var!väldigt!intensiv!och!inåtriktad!för!mig!då!den!innebar!att!hela!

tiden!analysera!känslor!och!tankar!och!försöka!hitta!betydelsen!och!meningen!i!

dem.!Att!hela!tiden!analysera!mig!själv!krävde!mycket!energi!och!gjorde!mig!stundI

tals!förvirrad!och!frustrerad,!men!det!gav!mig!också!möjligheten!att!tillvarata!viktiga!

händelser,!tankar!och!känslor.!Tack!vare!videoinspelningar,!loggboksanteckningar!

och!den!här!studien!finns!upplevelserna!av!mina!utlandsstudier!nedskrivna,!vilket!

jag!kommer!att!ha!mycket!nytta!av!i!mitt!framtida!privatI!och!yrkesliv.!!

!

Studiens!resultat!visade!sig!vara!annorlunda!från!de!föreställningar!jag!hade!innan!

och!i!början!av!arbetet.!Den!personliga!utvecklingen!och!känslan!av!inre!trygghet!jag!

upplevde!som!en!reaktion!på!de!ensamhetskänslor!jag!hade!var!helt!oväntad.!Min!

målsättning!från!början!var!att!bli!en!del!av!skolans!sociala!sammanhang!och!när!det!

visade!sig!vara!svårt!och!energikrävande!hjälpte!studien!och!mina!analyser!mig!att!

få!distans!till!de!känslor!jag!upplevde.!Det!var!också!därför!min!ensamhet!inte!påI

verkade!mig!negativt,!som!jag!hade!förväntat!mig!att!den!skulle!göra.!Studien!gjorde!

att!jag!när!jag!hade!behov!av!det!betraktade!mina!utlandsstudier!som!ett!experiI

ment,!där!jag!var!försökskanin.!Att!tänka!så!gav!mig!distans!och!fokus!att!fortsätta!

utforska!mina!musikaliska,!sociala!och!personlighetsmässiga!utvecklingsmöjlighetI

er.!!

!

Under!studiens!gång!har!jag!fått!en!större!insikt!om!mitt!eget!lärande!och!hur!olika!

förutsättningar!och!omständigheter!påverkar!min!motivation,!ambition!och!prestatI

ion.!Medvetenheten!om!mitt!eget!lärande!har!också!vuxit!och!gjort!mig!tryggare!i!

min!roll!som!musiker.!Jag!var!medveten!om!att!jag!innan!mina!utlandsstudier!var!

väldigt!mottaglig!för!lärares!och!andra!auktoritära!personers!åsikter,!men!förvånaI

des!ändå!över!hur!utmanande!det!var!att!hålla!fast!vid!de!musikaliska!föreställningI

ar!jag!hade!som!skiljde!sig!från!min!lärares.!Många!av!de!föreställningar!om!musik!

och!trumpetspelande!jag!hade!innan!mina!utlandsstudier!omvärderades!och!omI

formulerades!av!min!lärare,!vilket!var!grunden!till!bland!annat!min!tekniska!utvecklI

ing.!Dock!var!vissa!aspekter!i!undervisningen!svåra!att!ta!till!sig!då!de!skiljde!sig!så!

pass!mycket!från!mina!tidigare!erfarenheter!och!föreställningar!om!trumpetspeI

lande.!

!

Mitt!sociala!liv!påverkade!i!stor!utsträckning!min!musikaliska!inlärning.!Jag!var!mer!

mottaglig!för!information!eftersom!jag!kände!mig!lugn!och!trygg!men!jag!prioriteI

rade!också!det!sociala!över!min!egen!musikaliska!utveckling,!vilket!naturligt!fick!en!
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negativ!effekt!på!mitt!trumpetspelande.!För!mig!var!det!sociala!livet!synonymt!med!

personlighetsutveckling!och!nya!lärdomar!utanför!skolan.!De!musikaliska!upplevelI

ser!jag!fick!erfara!utanför!skolan!gav!mig!också!en!motivation!som!var!friare!och!

mer!lustfylld!än!skolans!mer!styrda!och!krävande!miljö.!!

!

En!intressant!fråga!som!dök!upp!under!arbetets!gång!är!hur!generella!mina!uppleI

velser!är.!Varje!students!upplevelser!av!utlandsstudier!är!så!klart!personliga,!men!

gemensamma!nämnare!måste!också!förekomma.!För!mig!kändes!min!upplevelse!

unik,!men!jag!var!också!medveten!om!den!process!som!jag!hört!andra!tala!om.!!

5.4)Arbetets)betydelse)
Eftersom!resultatet!i!denna!studie!i!stort!sett!är!en!sammanfattning!av!de!känslor,!

tankar!och!händelser!som!formade!erfarandet!av!mina!utlandsstudier!innehåller!det!

många!analyser!som!är!värdefulla!för!både!mitt!yrkesliv!och!privatliv.!Analyserna!

har!hjälpt!mig!att!ta!tillvara!på!och!tydliggöra!min!musikaliska!och!sociala!utveckling!

vilket!är!en!bra!grund!att!bygga!vidare!på!i!min!fortsatta!utbildning!och!mitt!komI

mande!yrkesliv.!Genom!att!skriva!loggbok!och!spela!in!trumpetlektioner!sparar!jag!

material!som!jag!sedan!kan!återkomma!till!när!jag!behöver!återuppleva!mina!utI

landsstudier!och!återknyta!till!de!lärdomar!de!gav!mig.!!

!

Det!är!alltid!viktigt!att!som!lärare!vara!medveten!om!sociala!och!kulturella!koder!i!

sin!undervisning.!Den!här!studien!kan!förhoppningsvis!bidra!med!kunskap!om!hur!

dessa!koder!kan!upplevas!av!en!student!van!vid!en!annan!lärandekultur.!Genom!att!

vara!medveten!om!vad!som!kan!vara!viktigt!och!vad!som!kan!skapa!problem!för!

dessa!studenter!kan!man!som!lärare!anpassa!undervisningen!efter!studenternas!

enskilda!behov!och!också!anpassa!hur!tydligt!de!sociala!och!kulturella!koderna!

framträder!i!undervisningen.!

5.5)Fortsatta)forsknings[)och)utvecklingsarbeten)
Forskning!i!musikalisk!socialisering!under!utlandsstudier!är!knapphändig!och!beI

handlar!sällan!personliga!känslor!och!tankar!kring!upplevelsen.!Därför!tror!jag!att!

en!fortsatt!etnografiskt!inspirerad!forskning!kring!ämnet!är!viktig!för!enskilda!indiI

vider!som!överväger!att!studera!utomlands!och!också!för!institutioner!som!tar!emot!

och!skickar!iväg!utbytesstudenter.!!

!

Det!vore!intressant!att!undersöka!hur!olika!upplevelser!av!utlandsstudier!skiljer!sig!

åt!och!på!vilka!sätt!de!liknar!varandra,!och!också!hur!förväntningar!före!utlandsstuI

dier!stämmer!överens!eller!inte!med!den!verklighet!som!senare!skapas.!Sådan!

forskning!kan!förstärka!upplevelsen!för!de!studenter!som!byter!musikkultur!efI

tersom!de!genom!att!läsa!andras!berättelser!kan!förbereda!sig!på!ett!sätt!som!är!mer!

troligt!överensstämmande!med!verkligheten.!Den!kan!också!hjälpa!de!institutioner!

som!tar!emot!utbytesstudenter!att!göra!upplevelsen!så!utvecklande!som!möjligt,!

både!musikaliskt!och!socialt.!!

!

!

!

!

!
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