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Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  en	  slagverkare	  använder	  kroppen	  som	  
semiotisk	  resurs	  samt	  hur	  övningsprocessen	  under	  en	  begränsad	  period	  är	  utformad.	  
För	  att	  undersöka	  detta	  har	  jag	  under	  en	  femveckorsperiod	  övat	  på	  ett	  marimbastycke	  
20	  minuter	  om	  dagen	  fem	  dagar	  i	  veckan	  och	  dokumenterat	  detta	  genom	  
videoobservationer	  och	  loggboksskrivande.	  I	  analysen	  utgår	  jag	  ifrån	  ett	  
designteoretiskt	  perspektiv.	  I	  resultatet	  redovisas	  att	  kroppen	  används	  både	  som	  
uttrycksmedel	  men	  även	  som	  ett	  substitut	  för	  metronomen.	  Under	  övningspassen	  ligger	  
ett	  stort	  fokus	  på	  tempo	  och	  stycket	  övas	  i	  uppdelade	  avsnitt	  och	  sällan	  som	  helhet.	  I	  
diskussionen	  debatteras	  mitt	  användande	  av	  kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  utifrån	  ett	  
designteoretiskt	  perspektiv.	  Vidare	  diskuteras	  i	  förhållande	  till	  relevant	  litteratur	  och	  
forskning	  huruvida	  min	  övningsstrategi	  är	  fördelaktig	  för	  min	  progression.	  	  
	  
Nyckelord:	  Marimba,	  designteori,	  övning,	  övningsstrategi,	  kroppsspråk,	  
videoobservationer,	  loggbok	  
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Abstract	  	  
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Title:	  Body	  and	  practice	  –	  an	  observational	  study	  of	  a	  percussionist’s	  process	  in	  musical	  
practice	  and	  usage	  of	  bodily	  resources	  
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Supervisor:	  Ia	  Hultén	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  how	  a	  percussionist	  uses	  her	  body	  as	  a	  semiotic	  
resource	  and	  how	  the	  process	  of	  practising	  during	  a	  limited	  period	  is	  designed.	  	  
In	  order	  to	  realize	  this	  I	  have	  self-‐monitored	  my	  20	  minute	  long	  practice	  sessions	  five	  
days	  a	  week	  during	  a	  five-‐week	  period.	  This	  process	  has	  been	  documented	  by	  a	  video	  
recording	  device	  and	  by	  writing	  a	  log	  after	  each	  session.	  In	  the	  analysis	  I	  use	  design	  
theory	  as	  a	  theoretical	  perspective.	  The	  results	  show	  that	  my	  body	  is	  used	  both	  as	  an	  
expressive	  tool	  as	  well	  as	  substitute	  for	  the	  metronome.	  During	  the	  practice	  sessions,	  
tempo	  appears	  to	  be	  the	  main	  focus,	  and	  the	  musical	  piece	  is	  played	  in	  separate	  
movements	  and	  rarely	  played	  from	  beginning	  to	  end.	  In	  the	  last	  chapter	  usage	  of	  the	  
body	  as	  a	  semiotic	  resource	  is	  discussed	  from	  a	  design	  theoretical	  perspective.	  Lastly	  the	  
use	  and	  quality	  of	  my	  practice	  strategy	  is	  discussed	  in	  relation	  to	  relevant	  literature	  and	  
research.	  	  
	  
Keywords:	  Marimba,	  design	  theory,	  music	  practice,	  strategy,	  body	  language,	  video	  
documentation,	  log	  
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Förord	  	  
Tack	  till	  Ia	  Hultén	  som	  hjälpte	  mig	  komma	  igång	  med	  arbetet.	  Tack	  till	  min	  
slagverkslärare	  Håkan	  Landgren	  för	  allt	  stöd	  under	  instuderingen	  av	  Libertango.	  
Slutligen	  ett	  stort	  tack	  till	  Sophie	  Adamsson	  och	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  att	  ni	  
hjälpte	  mig	  finslipa	  och	  färdigställa	  arbetet.	  	  
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1	  Inledning	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Min	  musikaliska	  resa	  började	  när	  jag	  var	  åtta	  år	  och	  fick	  uppleva	  min	  första	  trumlektion.	  
Det	  var	  dock	  inte	  förrän	  under	  min	  gymnasietid	  som	  jag	  hittade	  hem	  till	  
instrumentgruppen	  slagverk.	  Jag	  blev	  då	  direkt	  förälskad	  i	  instrumentet	  marimba	  och	  
det	  var	  i	  den	  förälskelsen	  som	  jag	  på	  allvar	  började	  förstå	  vad	  övning	  innebar.	  Jag	  
hittade	  en	  enorm	  motivation	  dels	  på	  grund	  av	  att	  jag	  hade	  en	  kompetent	  lärare	  men	  jag	  
utvecklade	  även	  en	  stor	  inre	  motivation.	  Sedan	  dess	  har	  jag	  strävat	  efter	  att	  hitta	  
perfekta	  övningsstrategier	  och	  tekniker,	  och	  det	  har	  varit	  en	  lång	  och	  inte	  alltid	  så	  
lättsam	  resa.	  	  
	  
Marimban	  är	  ett	  stort	  instrument	  som	  kräver	  stor	  användning	  av	  kroppsliga	  resurser.	  
Under	  mina	  första	  år	  som	  nybörjare	  på	  instrumentet	  fick	  jag	  ständigt	  direktiv	  från	  
medmusiker	  eller	  lärare	  att	  jag	  skulle	  använda	  min	  kropp	  mer	  då	  jag	  spelade.	  För	  mig	  
var	  detta	  ett	  mysterium	  då	  jag	  hade	  fullt	  upp	  med	  att	  klara	  av	  koordinationen	  mellan	  
händerna	  och	  mellan	  alla	  fyra	  klubbor	  som	  jag	  skulle	  spela	  med.	  Min	  lärare	  visade	  mig	  
hur	  jag	  kunde	  göra	  expressiva	  rörelser	  som	  ett	  enligt	  hans	  uttryck	  ”publikfrieri”.	  Jag	  
lärde	  mig	  hur	  jag	  förväntades	  röra	  mig	  på	  scenen	  men	  jag	  hade	  fortfarande	  inte	  greppat	  
hur	  jag	  skulle	  använda	  kroppen	  som	  uttrycksmedel.	  Jag	  skulle	  säga	  att	  denna	  process	  
påbörjades	  under	  mitt	  första	  år	  på	  musikhögskolan	  då	  jag	  hittade	  ett	  Youtube-‐klipp	  på	  
Jasmin	  Kolberg;	  en	  väldigt	  skicklig	  marimbasolist.	  Hennes	  rörelsemönster	  och	  uttryck	  
blev	  en	  enorm	  inspiration	  för	  mig	  och	  genom	  videoklippet	  började	  jag	  fundera	  kring	  hur	  
jag	  skulle	  kunna	  applicera	  en	  sådan	  gestaltning	  i	  mitt	  eget	  musicerande.	  I	  början	  kändes	  
det	  ovant	  och	  överdrivet	  att	  försöka	  imitera	  eller	  tolka	  rörelser	  i	  stycket	  och	  jag	  hade	  
svårt	  att	  hitta	  en	  lagom	  nivå	  på	  dessa	  utsmyckningar.	  Jag	  vet	  fortfarande	  inte	  om	  jag	  har	  
hittat	  helt	  rätt	  men	  arbetsprocessen	  är	  väldigt	  spännande	  och	  jag	  har	  definitivt	  skaffat	  
mig	  en	  ny	  utmaning	  och	  ett	  helt	  nytt	  fokus	  i	  mitt	  övande.	  	  
	  
Att	  reflektera	  över	  och	  hela	  tiden	  försöka	  effektivisera	  och	  förbättra	  mina	  övningspass	  
är	  ett	  stort	  men	  intressant	  område.	  Som	  blivande	  lärare	  ser	  jag	  det	  som	  en	  direkt	  
nödvändighet	  för	  att	  kunna	  undervisa.	  Genom	  att	  studera	  hur	  jag	  själv	  övar	  kan	  jag	  
förhoppningsvis	  samla	  på	  mig	  kunskaper	  som	  jag	  sedan	  kan	  förmedla	  till	  mina	  framtida	  
elever.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Som	  musikstudent	  och	  blivande	  musiklärare	  har	  jag	  ett	  stort	  intresse	  för	  att	  studera	  
vilka	  olika	  typer	  av	  verktyg	  och	  medel	  som	  kan	  användas	  i	  en	  musikalisk	  
lärandesituation.	  I	  detta	  arbete	  vill	  jag	  undersöka	  hur	  jag	  använder	  min	  kropp	  som	  en	  
resurs	  i	  övandet.	  Dessutom	  vill	  jag	  granska	  den	  process	  som	  sker	  när	  jag	  medvetet	  eller	  
omedvetet	  strukturerar	  mina	  övningspass.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  jag	  ska	  kunna	  
använda	  de	  slutsatser	  jag	  kommer	  fram	  till	  i	  detta	  arbete	  i	  min	  framtida	  yrkesroll	  genom	  
att	  jag	  skaffar	  mig	  större	  insikt	  i	  hur	  min	  egen	  lärandeprocess	  ser	  ut.	  Vidare	  önskar	  jag	  
att	  detta	  arbete	  ska	  kunna	  vara	  till	  nytta	  för	  och	  inspirera	  andra	  musiker	  och	  
musiklärare	  som	  kanske	  känner	  igen	  sig	  i	  min	  situation.	  
	  	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  studera	  på	  vilket	  sätt	  en	  
slagverkare	  använder	  kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  och	  hur	  övningsprocessen	  under	  
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en	  begränsad	  period	  är	  utformad.	  Arbetet	  realiseras	  genom	  en	  självobservation	  då	  jag	  
studerar	  min	  inövning	  av	  stycket	  Libertango	  –	  arrangerat	  för	  marimba	  av	  Eric	  Sammut.	  
Mina	  forskningsfrågor	  lyder:	  
	  	  
Hur	  är	  övningsprocessen	  utformad	  i	  arbetet	  med	  ett	  specifikt	  slagverksstycke?	  	  	  
	  
På	  vilka	  sätt	  används	  kroppen	  som	  en	  semiotisk	  resurs	  i	  övandet?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  och	  forskning	  om	  övningsstrategier	  och	  kroppsliga	  
resurser	  inom	  musik	  och	  slutligen	  beskrivs	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  vilket	  
genomsyrar	  studien.	  

2.1	  Litteratur	  om	  övningsstrategier	  och	  kroppsliga	  resurser	  inom	  musik	  
I	  boken	  Spelrum	  skriver	  Schenck	  (2000)	  om	  olika	  övningsstrategier.	  Att	  kunna	  sjunga	  
det	  som	  ska	  framföras	  är	  en	  strategi	  han	  tar	  upp.	  För	  att	  skaffa	  större	  medvetenhet	  kring	  
ett	  stycke	  kan	  det	  vara	  en	  bra	  metod	  att	  sjunga	  igenom	  det	  med	  fokus	  på	  rytm	  och	  
artikulation.	  Tonhöjden	  är	  inte	  lika	  viktig	  vid	  denna	  typ	  av	  övning.	  Vidare	  beskriver	  
Schenck	  (2000)	  konceptet	  mental	  övning	  vilken	  innebär	  att	  man	  utan	  instrument	  tänker	  
igenom	  ett	  stycke	  eller	  en	  fras	  och	  på	  så	  vis	  bearbetar	  musiken	  utan	  att	  spela.	  	  
	  
Jørgensen	  (2004)	  betonar	  i	  boken	  Musical	  excellence	  –	  Strategies	  and	  techniques	  to	  
enhance	  performance	  vikten	  av	  att	  som	  musiker	  inför	  en	  konsert	  fokusera	  på	  hur	  
kroppen	  kan	  användas	  som	  ett	  medel	  för	  att	  förstärka	  musikens	  budskap.	  En	  konsert	  är	  
inte	  ett	  övningstillfälle	  och	  musikern	  behöver	  till	  viss	  del	  fokusera	  på	  hur	  hen	  vill	  
kommunicera	  med	  publiken	  rent	  musikaliskt.	  Att	  vara	  medveten	  om	  sitt	  kroppsspråk	  
ger	  ett	  mer	  professionellt	  intryck	  på	  scenen.	  Vidare	  menar	  Jørgensen	  att	  en	  musiker	  som	  
övar	  uttryck	  samtidigt	  automatiskt	  övar	  upp	  flera	  funktioner	  som	  kontrolleras	  av	  
nervsystemet.	  Grundläggande	  funktioner	  som	  balans	  och	  kroppshållning	  kan	  förfinas	  
genom	  att	  mentalt	  fokusera	  på	  dessa	  områden.	  En	  musiker	  som	  väljer	  att	  fokusera	  på	  sin	  
hållning	  under	  ett	  övningspass	  kan	  öva	  upp	  en	  mer	  ergonomisk	  teknik	  med	  hjälp	  av	  
mentalt	  fokus	  och	  muskelminne.	  
	  
Enligt	  Fagéus	  (2013)	  kan	  en	  musiker	  använda	  kroppen	  som	  ett	  medel	  för	  att	  lära	  sig	  
slappna	  av	  fysiskt	  då	  hen	  spelar	  på	  sitt	  instrument.	  Somliga	  instrumentalister	  behöver	  
promenera	  omkring	  i	  rummet	  för	  att	  få	  en	  mer	  avslappnad	  hållning.	  Fagéus	  berättar	  om	  
en	  sångerska	  som	  fick	  mycket	  bättre	  sångteknik	  då	  hon	  satt	  på	  ett	  bord	  och	  dinglade	  
med	  benen.	  Att	  dingla	  med	  benen	  var	  ett	  sätt	  för	  henne	  att	  ta	  udden	  av	  nervositeten	  och	  
allvaret	  i	  rummet.	  Fagéus	  betonar	  även	  hur	  en	  musikers	  fysiska	  balans	  kan	  påverka	  ett	  
framförande.	  Om	  en	  musiker	  väljer	  att	  balansera	  eller	  lägga	  sin	  vikt	  vid	  exempelvis	  
höger	  ben	  kommer	  detta	  resultera	  i	  att	  vänstra	  hjärnhalvan	  är	  dominant.	  Eftersom	  
vänster	  hjärnhalva	  fokuserar	  på	  detaljer	  kan	  musikern	  förlora	  en	  del	  av	  helhetsbilden.	  
	  
Det	  finns	  olika	  fallgropar	  en	  musiker	  bör	  känna	  till	  och	  undvika	  att	  hamna	  i	  under	  en	  
instuderingsprocess	  menar	  Pehrsson	  (2012)	  i	  boken	  Musiklärarens	  yrkeskunnande.	  Ett	  
för	  stort	  fokus	  på	  den	  motoriska	  processen	  kan	  enligt	  Pehrsson	  leda	  till	  att	  den	  
musikaliska	  tolkningen	  samt	  musikerns	  tekniska	  färdigheter	  hamnar	  för	  långt	  ifrån	  
varandra	  under	  övningsprocessen.	  Således	  kan	  musikern	  under	  arbetet	  med	  
interpretationen	  behöva	  komplettera	  sina	  inövade	  tekniska	  färdigheter	  med	  de	  
ytterligare	  parametrar	  som	  eventuellt	  krävs	  i	  den	  musikaliska	  tolkningen.	  Pehrsson	  
visar	  en	  mall	  för	  hur	  hans	  arbetsprocess	  ser	  ut	  under	  en	  instudering:	  
	  
	   Partiturstadium	   Tolkning	   Befästande	   Framförande	  

Grundläggande	  
ingångar	  

Vad	  vill	  
tonsättaren?	  

Testa	  idéer	  
som	  
partituret	  ger	  

Dags	  att	  välja	  
och	  
bestämma	  

Fokusera	  på	  
nuet	  
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Viktiga	  verktyg	   Uppförandepraxis	   Affektskiss	   Disciplin	   Uppmärksamhet	  

Ledord	   Låt	  instrumentet	  
vara	  

”The	  sky	  is	  
the	  limit”	  

Håll	  i	  en	  
version	  

Vad	  sker	  i	  min	  
omgivning?	  

Vanliga	  fällor	   Spela	  för	  mycket	  
för	  tidigt	  

Inte	  våga	  
testa	  gränser	  

Glömma	  öva	  
på	  
affektskissen	  

Koncentrera	  sig	  
på	  allt	  man	  övat	  

Figur	  1.	  Process	  vid	  instudering	  (Pehrsson	  2012,	  s	  146).	  	  
	  
I	  figuren	  ovan	  syns	  en	  tabell	  med	  olika	  stadier	  i	  en	  övningsprocess	  och	  olika	  
komponenter	  som	  kan	  tillhöra	  en	  övningsstrategi,	  både	  fällor	  och	  viktiga	  verktyg.	  
Tabellen	  kan	  användas	  av	  såväl	  lärare	  som	  student.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  om	  övningsstrategier	  och	  kroppsliga	  resurser	  inom	  
musik	  
En	  musiker	  kan	  memorera	  musikstycken	  på	  flera	  olika	  sätt	  och	  i	  boken	  Musical	  
performance:	  a	  guide	  to	  understanding	  beskriver	  Williamon	  (2002)	  några	  vanliga	  
metoder.	  Auditiv	  inlärning	  innebär	  att	  musikern	  hör	  musiken	  i	  huvudet	  och	  använder	  
sitt	  gehör	  för	  att	  kunna	  spela	  på	  instrumentet.	  Det	  visuella	  lärandet	  kan	  för	  musiker	  med	  
klaviaturbaserade	  instrument	  innebära	  att	  utövaren	  memorerar	  grepp	  och	  positioner,	  
ackordens	  utseende	  samt	  skalornas	  rörelsemönster.	  Det	  kinestetiska	  memorerandet	  
handlar	  mer	  om	  muskelminne	  och	  automatisering	  av	  utförandet.	  Tykesson	  (2009)	  
diskuterar	  analys	  som	  metod	  i	  instuderingsarbetet.	  Analysen	  kan	  inom	  förarbetet	  
innebära	  att	  studera	  noterna	  och	  planera	  genomförandet.	  Under	  själva	  processen	  kan	  
dock	  analysen	  betyda	  en	  musikalisk	  tolkning	  av	  notbilden.	  Erfarenhet	  från	  tidigare	  
stycken	  spelar	  in	  under	  analysen.	  Det	  kan	  beröra	  styckets	  stilistiska	  karaktär	  men	  också	  
strategier	  för	  själva	  övandet.	  Tykesson	  hävdar	  dock	  att	  analysen	  ej	  kan	  ersätta	  verket.	  
I	  uppsatsen	  Konsten	  att	  spela	  a	  prima	  vista	  diskuterar	  Aschbacher	  (2014)	  olika	  verktyg	  
hon	  har	  använt	  i	  sitt	  övande	  och	  menar	  att	  förhållandet	  till	  metronomen	  som	  hjälpmedel	  
kan	  bli	  komplext.	  Metronomen	  fungerar	  som	  en	  hjälp	  genom	  att	  rytmer	  blir	  lättare	  att	  
läsa	  ut	  från	  ett	  notpapper.	  Dessutom	  underlättar	  metronomen	  för	  stabiliteten	  i	  
musicerandet.	  Dock	  menar	  Aschbacher	  att	  det	  musikaliska	  uttrycket	  till	  viss	  del	  går	  
förlorat	  under	  övandet	  till	  metronom.	  Vid	  de	  tillfällen	  metronomen	  ej	  används	  uppfattas	  
spelandet	  som	  ostadigt.	  Metronomen	  kan	  även	  bli	  en	  stressfaktor	  under	  a	  vista	  spel	  då	  
musikern	  inte	  har	  tid	  att	  kompromissa	  med	  pulsen.	  
	  
Motoriska	  rörelser	  och	  musikaliska	  intentioner	  är	  enligt	  Tykesson	  (2009)	  tätt	  
sammankopplande	  då	  en	  musiker	  spelar	  på	  sitt	  instrument.	  Motoriska	  rörelser	  som	  
krävs	  för	  att	  spela	  ett	  instrument	  kan	  inte	  sammanfattas	  i	  ett	  slag	  med	  en	  klubba.	  Varje	  
rörelse	  måste	  ha	  en	  musikalisk	  intention	  och	  vara	  sammankopplad	  med	  själva	  musikens	  
rörelser.	  Tykesson	  menar	  även	  att	  instrumentet	  kan	  betraktas	  som	  en	  förlängning	  av	  
musikerns	  kropp	  då	  rörelserna	  blir	  automatiserade	  och	  slutligen	  naturliga	  för	  utövaren.	  
Davidson	  (2002)	  tar	  upp	  en	  studie	  som	  visar	  att	  kroppens	  rörelser	  under	  ett	  musikaliskt	  
framförande	  är	  grundstommen	  i	  att	  kunna	  spela	  uttrycksfullt.	  En	  musiker	  använder	  
olika	  rörelseriktningar	  för	  att	  förmedla	  och	  förstärka	  musikens	  budskap.	  Davidsson	  
hävdar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  inte	  bara	  fokusera	  på	  tekniska	  rörelser	  utan	  även	  
uttrycksfulla	  rörelser	  när	  man	  som	  musiker	  övar	  inför	  ett	  framträdande.	  Reid	  (2002)	  
menar	  att	  musikaliskt	  uttryck	  är	  något	  som	  måste	  läras	  genom	  inspiration	  från	  andra	  
musiker.	  Uttryck	  är	  ett	  så	  pass	  komplext	  ämne	  så	  det	  inte	  kan	  förklaras	  eller	  förmedlas	  i	  
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text	  eller	  noter.	  Musiker	  lär	  sig	  uttryck	  genom	  att	  lyssna	  på	  lärare,	  medmusikanter	  eller	  
genom	  masterclasses.	  Motoriska	  scheman	  är	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  en	  viktig	  
komponent	  i	  exempelvis	  konsten	  att	  läsa	  noter.	  Hjärnan	  behöver	  automatisera	  vissa	  
delar	  av	  processen	  för	  att	  kunna	  ta	  in	  nya	  intryck.	  Notläsningen	  är	  en	  för	  hjärnan	  mycket	  
krävande	  aktivitet	  och	  därför	  bör	  informationen	  delas	  upp	  i	  mindre	  sekvenser.	  Kempe	  
och	  West	  menar	  även	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  den	  lärande	  delar	  upp	  en	  övning	  i	  mindre	  
moment	  för	  att	  inte	  överbelasta	  sin	  kapacitet.	  Exempelvis	  då	  den	  lärande	  övar	  på	  ett	  
musikinstrument	  behöver	  det	  motoriska,	  exempelvis	  fingersättning,	  fungera	  
automatiskt	  för	  att	  instrumentalisten	  ska	  kunna	  fokusera	  på	  själva	  musikutövandet.	  

2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
Denna	  studie	  utgår	  från	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv,	  vilket	  jag	  ser	  som	  passande	  då	  
min	  avsikt	  är	  att	  undersöka	  hur	  kroppsliga	  resurser	  används	  i	  min	  egen	  övningsprocess.	  	  
	  I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  begreppen	  semiotiska	  resurser,	  multimodalitet,	  lärprocess	  och	  
slutligen	  design.	  

2.3.1	  Semiotiska	  resurser	  	  	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  menar	  att	  semiotiska	  resurser	  är	  olika	  tecken	  eller	  system	  
–	  exempelvis	  bokstäver	  eller	  färger	  –	  som	  människor	  använder	  för	  att	  transformera	  
information	  och	  i	  denna	  process	  sker	  meningsskapande.	  Flera	  olika	  semiotiska	  resurser	  
nyttjas	  samtidigt	  då	  människor	  kommunicerar.	  Röstens	  tonläge,	  gester,	  blickar	  eller	  
miner	  kan	  användas	  parallellt	  och	  kommunicera	  olika	  budskap	  på	  samma	  gång.	  Enligt	  
Sandberg	  Jurström	  (2011)	  kan	  en	  musiker	  använda	  sig	  av	  blickar	  och	  kroppsspråk	  för	  
att	  förmedla	  känslouttryck	  eller	  för	  att	  kommunicera	  med	  medmusikanter.	  Genom	  dessa	  
resurser	  skapas	  musikalisk	  mening.	  Resurserna	  kan	  innefatta	  material	  som	  noter,	  
videoinspelningar	  och	  själva	  instrumentet	  men	  även	  gester	  och	  blickar.	  Dessa	  resurser	  
är	  avgörande	  för	  vilken	  typ	  av	  design	  den	  lärande	  använder.	  

2.3.2	  Multimodalitet	  
Multimodalitet	  innebär	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  att	  en	  kombination	  av	  olika	  
teckensystem	  (semiotiska	  resurser)	  används	  i	  syfte	  att	  kommunicera	  och	  eller	  skapa	  
mening.	  Två	  människor	  som	  diskuterar	  och	  använder	  rösten,	  gester,	  kroppsspråk	  eller	  
blickar	  använder	  sig	  av	  multimodal	  kommunikation.	  Olika	  medier	  som	  bilder,	  filmer	  
eller	  Youtube-‐klipp	  kan	  användas	  som	  resurser	  för	  multimodalt	  lärande.	  Genom	  att	  sätta	  
olika	  tecken	  i	  en	  kontext	  får	  dessa	  tecken	  en	  mening	  och	  blir	  således	  meningsbärande.	  
Enligt	  Selander	  och	  Kress	  tolkar	  vi	  tecken,	  gester,	  ord	  och	  symboler	  utifrån	  de	  sociala	  
kontexter	  som	  dessa	  uppstår	  och	  används	  i.	  

2.3.3	  Lärprocess	  
Enlig	  Selander	  (2009)	  innebär	  en	  lärprocess	  ett	  återkopplande	  och	  återanvändande	  av	  
tidigare	  inlärd	  information	  och	  kunskap.	  Dessa	  kunskaper	  förändras	  då	  de	  ställs	  i	  
relation	  till	  tidigare	  och	  nya	  erfarenheter.	  I	  en	  transformationsprocess	  gestaltas	  
individens	  förståelse	  för	  den	  information	  hen	  tillgodogjort	  sig	  i	  en	  representation.	  
Representationerna	  är	  individuella	  och	  baseras	  på	  individens	  olika	  intentioner	  och	  
fokus.	  Selander	  menar	  att	  representationer	  kan	  innebära	  hur	  individen	  tolkar	  och	  
förstår	  världen,	  i	  det	  avseendet	  att	  individen	  aktivt	  tolkar	  in	  värderingar	  och	  betydelse	  i	  
de	  representationer	  som	  hen	  möter.	  Selander	  menar	  att	  en	  individ	  i	  en	  lärsekvens	  kan	  
designa	  sin	  egen	  väg	  till	  förståelse	  genom	  olika	  val.	  Genom	  valen	  förändrar	  individen	  sin	  
utveckling	  i	  olika	  riktningar	  och	  förändrar	  således	  även	  läroförloppet.	  
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2.3.4	  Design	  
Begreppet	  design	  åsyftar,	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  i	  boken	  Design	  för	  lärande	  –	  
ett	  multimodalt	  perspektiv,	  dels	  på	  vilket	  sätt	  läraren	  eller	  den	  lärande	  formar	  
förutsättningar	  för	  sina	  elevers	  eller	  sitt	  eget	  lärande,	  dels	  på	  olika	  former	  av	  medier	  
inom	  lärande	  eller	  ett	  sätt	  att	  analysera	  en	  lärprocess.	  Design	  är	  utvecklande	  och	  
nyskapande	  och	  ämnar	  fylla	  ut	  funktioner	  som	  tidigare	  saknats.	  Exempelvis	  kan	  en	  text	  
designas	  för	  att	  få	  tydligare	  struktur	  genom	  uppdelning	  av	  stycken,	  marginaler,	  rubriker	  
eller	  kanske	  användande	  av	  bilder.	  En	  lärare	  kan	  designa	  en	  lektion	  med	  avsikt	  att	  skapa	  
nya	  förutsättningar	  för	  elevernas	  lärande,	  men	  eleverna	  själva	  kan	  också	  designa	  sin	  
egen	  lärandeprocess.	  	  
	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  menar	  att	  det	  fysiska	  rummet	  har	  betydelse	  för	  hur	  vi	  lär	  
oss	  då	  vi	  påverkas	  av	  den	  miljö	  vi	  befinner	  oss	  i.	  Rummet	  talar	  till	  oss	  genom	  storlek,	  
möblering,	  färger	  eller	  dofter.	  Vi	  uppfattar	  vilken	  typ	  av	  aktivitet	  som	  bör	  eller	  ska	  
utföras	  i	  rummet.	  	  Utöver	  de	  materiella	  förutsättningarna	  kan	  det,	  enligt	  Rostvall	  och	  
Selander,	  även	  finnas	  en	  ideologisk	  laddning	  som	  berättar	  vem	  rummet	  är	  till	  för.	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  forskningsmetoder	  som	  använts	  i	  studien,	  hur	  studien	  
genomförts	  och	  på	  vilka	  sätt	  den	  dokumenterats	  och	  analyserats.	  Slutligen	  resoneras	  
kring	  studiens	  tillförlitlighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
I	  detta	  arbete	  används	  loggboksskrivande	  samt	  videoobservation	  som	  metoder	  för	  
studien.	  

3.1.1	  Videoobservation	  
Videoobservation	  är	  enligt	  Björndal	  (2005)	  en	  effektiv	  metod	  eftersom	  informationen	  
lagras	  och	  finns	  tillgänglig	  att	  se	  på	  vid	  flera	  tillfällen.	  Detta	  minskar	  risken	  för	  
efterkonstruktioner	  då	  den	  som	  observerar	  kanske	  inte	  kommer	  ihåg	  alla	  skeenden	  i	  
realtid.	  Videoinspelningen	  går	  att	  pausa	  eller	  spela	  upp	  i	  lägre	  hastighet,	  vilket	  gör	  att	  
observatören	  har	  möjlighet	  att	  upptäcka	  fler	  detaljer.	  Dessutom	  kan	  observatören	  se	  på	  
filmen	  fler	  gånger	  med	  olika	  fokus	  och	  syften	  vid	  varje	  tillfälle.	  Videoobservation	  
erbjuder	  dessutom	  möjligheten	  att	  kunna	  observera	  sig	  själv	  vilket	  kan	  vara	  enormt	  
utvecklande.	  	  Björndal	  menar	  att	  nackdelen	  med	  videoobservationer	  är	  att	  den	  eller	  de	  
som	  blir	  observerade	  kanske	  kommer	  att	  påverkas	  av	  en	  kameras	  eller	  observatörs	  
närvaro.	  Hur	  observatören	  väljer	  att	  placera	  sig	  själv	  eller	  kameran	  kan	  påverka	  hens	  
eller	  dess	  inflytande	  på	  de	  som	  observeras.	  Det	  som	  sker	  under	  observationstillfället	  ger	  
kanske	  inte	  en	  rättvis	  bild	  av	  hur	  det	  vanligtvis	  går	  till.	  Dessutom	  kan	  olika	  klipp	  tas	  ur	  
sitt	  sammanhang	  och	  således	  manipuleras.	  I	  denna	  studie	  är	  dock	  förhoppningsvis	  
videoobservationsmetoden	  till	  fördel	  då	  jag	  behöver	  studera	  hur	  jag	  använder	  min	  
kropp	  under	  övningspassen.	  	  

3.1.2	  Loggbok	  
Loggboken	  är	  enligt	  Björndal	  (2005)	  ett	  sätt	  att	  reflektera	  över	  händelser	  och	  agerande	  
genom	  skriftlig	  dokumentation.	  Genom	  loggboken	  har	  den	  som	  skriver	  möjlighet	  att	  
kunna	  kommunicera	  med	  sig	  själv.	  I	  loggboken	  kan	  författaren	  beskriva	  händelseförlopp	  
utifrån	  sina	  egna	  upplevelser	  och	  medvetna	  eller	  omedvetna	  val.	  Det	  finns	  flera	  olika	  
typer	  av	  loggböcker	  att	  använda	  sig	  av	  beroende	  på	  syftet	  med	  dokumentationen,	  
exempelvis	  en	  strukturerad	  loggbok	  med	  bestämda	  teman	  eller	  en	  ostrukturerad	  
loggbok	  där	  författaren	  skriver	  ner	  spontana	  observationer.	  En	  loggbok	  kan	  skrivas	  
utifrån	  olika	  teman	  –	  tematisk	  loggbok.	  Den	  som	  vill	  reflektera	  över	  exempelvis	  sin	  egen	  
lärandeprocess	  kan	  använda	  sig	  av	  en	  metakognitiv	  loggbok	  medan	  någon	  som	  vill	  
studera	  ett	  långsiktigt	  resultat	  kan	  skriva	  prognosloggbok.	  I	  denna	  studie	  har	  en	  
ostrukturerad	  loggbok	  förts.	  Björndal	  menar	  att	  fördelen	  med	  denna	  typ	  av	  
loggboksskrivande	  är	  att	  den	  som	  skriver	  inte	  blir	  bunden	  till	  ett	  mindre	  tema.	  
Loggboken	  kan	  bli	  väldigt	  översiktlig	  vilket	  naturligtvis	  för	  med	  sig	  både	  för	  och	  
nackdelar.	  En	  ostrukturerad	  loggbok	  riskerar	  att	  bli	  svårläst	  och	  innehållet	  för	  stort.	  
Dock	  passar	  den	  ostrukturerade	  loggboken	  bra	  i	  denna	  studie	  då	  den	  förts	  under	  en	  
begränsad	  tid.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  	  
I	  detta	  kapitel	  motiveras	  val	  av	  observationsmetod	  därefter	  presenteras	  studiens	  
genomförande.	  Vidare	  beskrivs	  dokumentationens	  genomförande,	  bearbetning	  och	  
analys.	  
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
Videoobservation	  är	  en	  metod	  som	  lämpar	  sig	  för	  denna	  studie	  då	  jag	  själv	  är	  
studieobjektet.	  Förhoppningsvis	  ger	  videoinspelningarna	  en	  tydlig	  bild	  över	  mitt	  
kroppsspråk	  och	  möjligheten	  att	  spela	  upp	  filmerna	  flera	  gånger	  minskar	  risken	  att	  jag	  
missar	  viktiga	  detaljer.	  Loggboksskrivande	  blir	  ett	  nödvändigt	  komplement	  till	  
videoinspelningarna	  eftersom	  jag	  inte	  under	  inspelningarna	  uttalar	  vad	  jag	  gör	  eller	  vad	  
jag	  känner.	  I	  min	  ostrukturerade	  loggbok	  kan	  jag	  anteckna	  min	  upplevelse	  av	  
övningspasset	  samt	  beskriva	  vad	  jag	  har	  övat	  och	  hur.	  Dessa	  två	  metoder	  kan	  ge	  mig	  
som	  forskare	  en	  bredare	  bild	  av	  vad	  som	  sker	  och	  en	  möjlighet	  till	  metareflektioner.	  

3.2.2	  Genomförande	  av	  valt	  studieobjekt	  
Under	  en	  femveckorsperiod	  har	  jag	  övat	  fem	  dagar	  i	  veckan	  i	  20	  minuter	  på	  
marimbasolostycket	  Libertango	  i	  ett	  arrangemang	  av	  Eric	  Sammut.	  Stycket	  har	  en	  
medelhög	  svårighetsgrad	  och	  spelas	  med	  fyra	  klubbor	  på	  en	  5-‐oktavig	  marimba.	  
Libertango	  är	  ett	  utmanande	  stycke	  på	  så	  sätt	  att	  det	  kräver	  bra	  teknik	  särskilt	  i	  
vänsterhanden.	  Ostinatot1	  fordrar	  bra	  koordination	  mellan	  höger	  och	  vänster	  hand	  då	  
alla	  fyra	  klubbor	  används	  i	  ett	  högt	  tempo.	  Som	  inspiration	  och	  hjälpmedel	  har	  jag	  
använt	  ett	  Youtube-‐klipp	  där	  stycket	  framförs	  av	  Jasmin	  Kolberg	  (2010).	  Övningspassen	  
har	  ägt	  rum	  vid	  olika	  tider	  under	  dagarna	  och	  kvällarna	  då	  jag	  ville	  utgå	  från	  min	  
naturliga	  övningsrutin.	  Under	  varje	  övningspass	  har	  jag	  haft	  en	  kamera	  uppställd	  och	  
filmat	  från	  början	  till	  slut.	  Kameran	  har	  varit	  påslagen	  även	  under	  pauserna	  i	  övandet.	  	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
	  Jag	  har	  efter	  varje	  övningspass	  skrivit	  loggbok	  där	  jag	  kort	  noterar	  vilka	  moment	  jag	  har	  
övat	  på	  samt	  vilka	  hjälpmedel	  jag	  använt	  mig	  av	  under	  övningspasset.	  Jag	  har	  även	  
noterat	  om	  jag	  har	  upplevt	  övningspasset	  som	  en	  positiv	  eller	  negativ	  upplevelse.	  Syftet	  
med	  loggboken	  är	  att	  belysa	  det	  som	  videoinspelningarna	  inte	  visar.	  Därför	  har	  jag	  haft	  
stort	  fokus	  på	  att	  dokumentera	  konkret	  vad	  som	  hände	  och	  vilka	  val	  jag	  gjorde	  under	  
övningspasset.	  Att	  skriva	  loggbok	  efter	  varje	  pass	  var	  ett	  sätt	  för	  mig	  att	  kunna	  studera	  
min	  övningsteknik	  mer	  ingående.	  Nedan	  följer	  ett	  exempel	  på	  loggbokens	  utformning:	  
	  

Uppvärmning	  arpeggion.	  Övade	  mycket	  på	  övergångar.	  Övade	  träffsäkerhet	  genom	  att	  titta	  
på	  den	  hand	  som	  kändes	  ostadig.	  Övade	  med	  metronom.	  Försökte	  känna	  pulsen	  i	  hela	  
kroppen.	  Avslutade	  med	  att	  kolla	  på	  inspelningen.	  Reflektion:	  låter	  bättre	  än	  jag	  trodde.	  
Axlarna	  väldigt	  stilla.	  (ur	  loggbok	  4/10-‐2014)	  

I	  denna	  studie	  filmades	  samtliga	  övningspass.	  Eftersom	  jag	  vill	  ge	  en	  rättvis	  bild	  av	  min	  
övning	  valde	  jag	  att	  inte	  analysera	  de	  första	  övningspassen	  då	  inledningen	  i	  en	  
övningsprocess	  enligt	  erfarenhet	  tenderar	  att	  ha	  en	  påfallande	  låg	  progression.	  Film	  ett	  
och	  två	  spelades	  in	  med	  en	  Macbook	  pro	  2011	  och	  den	  sista	  spelades	  in	  med	  en	  iPad	  air	  
då	  den	  var	  smidigare	  att	  ställa	  upp	  på	  ett	  notställ.	  De	  filmer	  som	  spelats	  in	  med	  dator	  är	  
spegelvända	  men	  det	  är	  förhoppningsvis	  inget	  som	  försvårat	  min	  analys.	  Alla	  filmer	  
visas	  från	  samma	  vinkel,	  rakt	  framifrån	  med	  hela	  instrumentet	  synligt.	  Det	  enda	  som	  
inte	  syns	  på	  mig	  är	  mitt	  höftparti	  då	  det	  döljs	  av	  instrumentet	  och	  mina	  fötter.	  Filmerna	  
är	  20-‐25	  minuter	  långa	  och	  övningspassen	  ägde	  rum	  i	  sal	  227A	  på	  Musikhögskolan	  
Ingesund.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  Ostinato:	  ett	  musikaliskt	  tema	  som	  upprepas	  och	  utgör	  huvudinnehållet	  i	  ett	  stycke.	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
I	  studien	  analyseras	  tre	  filmer	  från	  olika	  övningspass	  och	  den	  loggbok	  som	  förts	  efter	  
varje	  övningstillfälle.	  Jag	  har	  tittat	  på	  och	  transkriberat	  filmerna	  från	  början	  till	  slut	  med	  
utgångspunkt	  i	  mina	  forskningsfrågor.	  Transkriberingarna	  gjordes	  till	  en	  början	  
översiktligt	  och	  skedde	  parallellt	  med	  att	  jag	  tittade	  på	  filmerna	  genom	  att	  jag	  pausade	  
för	  att	  kunna	  anteckna.	  Jag	  tittade	  därefter	  igenom	  filmerna	  i	  sin	  helhet	  och	  gick	  därefter	  
igenom	  mina	  anteckningar	  för	  att	  fylla	  i	  eventuella	  luckor.	  	  Under	  analysen	  av	  filmerna	  
har	  jag	  med	  mina	  forskningsfrågor	  som	  grund	  studerat	  vilka	  funktioner	  kroppen	  har	  
fyllt	  under	  övningspassen	  och	  om	  det	  funnits	  återkommande	  mönster	  i	  hur	  kroppen	  
använts.	  Även	  övningspassen	  som	  helhet	  har	  varit	  ett	  fokusområde	  då	  jag	  som	  forskare	  
letat	  efter	  mönster	  och	  studerat	  hur	  jag	  som	  studieobjekt	  hanterat	  svårigheter.	  Dessa	  
fokusområden	  avgränsade	  min	  transkribering	  men	  i	  och	  med	  att	  jag	  först	  tittade	  igenom	  
alla	  filmer	  och	  gjort	  en	  översiktlig	  bedömning	  kunde	  jag	  ta	  in	  så	  mycket	  information	  som	  
möjligt.	  Videoanalysen	  kompletteras	  genom	  en	  jämförelse	  mellan	  
loggboksanteckningarna	  och	  motsvarande	  videoinspelning.	  Loggboken	  blev	  ett	  bra	  facit	  
på	  om	  jag	  tolkat	  filmerna	  rätt.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
I	  denna	  studie	  sker	  en	  självobservation,	  vilket	  innebär	  att	  jag	  innehar	  rollen	  både	  som	  
forskare	  och	  som	  studieobjekt.	  Jag	  har	  under	  observationsprocessen	  försökt	  tänka	  
utanför	  mina	  egna	  värderingar.	  Under	  min	  studietid	  på	  musiklärarprogrammet	  har	  jag	  
observerat	  mig	  själv	  i	  undervisningssituationer,	  vilket	  gör	  att	  självobservation	  inte	  är	  
något	  nytt	  för	  mig.	  Björndal	  (2005)	  menar	  att	  konstlade	  situationer	  kan	  uppstå	  under	  
videoobservationer	  då	  den	  eller	  de	  som	  blir	  observerade	  kan	  låta	  sig	  påverkas	  av	  
kamerans	  närvaro.	  I	  syfte	  att	  undvika	  detta	  fenomen	  under	  inspelningarna	  av	  mina	  
övningspass	  hade	  jag	  med	  dator	  eller	  annat	  inspelningsmedel	  vid	  varje	  tillfälle.	  Detta	  val	  
gjorde	  jag	  i	  ett	  försök	  att	  vänja	  mig	  vid	  tanken	  att	  situationen	  spelades	  in.	  Dock	  finns	  
naturligtvis	  inga	  garantier	  för	  att	  kamerans	  närvaro	  inte	  undermedvetet	  har	  påverkat	  
min	  övningsprocess	  eller	  mina	  val	  och	  initiativ	  under	  övningspassen.	  Fördelen	  med	  att	  
observera	  sig	  själv	  är	  att	  jag	  inte	  behöver	  oroa	  mig	  för	  innehållets	  känslighet.	  Jag	  är	  som	  
musiklärarstudent	  och	  musiker	  van	  att	  betrakta	  mig	  själv	  kritiskt.	  
	  
Björndal	  (2005)	  menar	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  observatören	  innan	  
observationstillfället	  bestämmer	  vilket	  fokus	  och	  vilken	  struktur	  som	  skall	  användas	  vid	  
transkriberingen.	  Jag	  valde	  att	  använda	  en	  tydlig	  struktur	  med	  tydliga	  teman	  som	  jag	  
följt	  och	  prickat	  av	  under	  analysen.	  Björndal	  menar	  att	  ett	  begränsat	  fokusområde	  är	  
nödvändigt	  för	  att	  kunna	  genomföra	  en	  studie	  samtidigt	  som	  risken	  finns	  att	  
observatören	  missar	  viktiga	  skeenden	  och	  förlorar	  ett	  eventuellt	  diskussionsområde.	  
Transkriberingen	  inbjuder	  till	  egna	  tolkningar	  av	  vad	  som	  sker	  på	  filmen	  och	  jag	  har	  
försökt	  undvika	  detta	  genom	  att	  använda	  loggboken	  som	  komplement	  och	  facit	  i	  den	  
mån	  det	  är	  möjligt.	  Loggboken	  återger	  mina	  tankar	  och	  intentioner,	  något	  som	  inte	  
kommer	  fram	  på	  alla	  videoinspelningar.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  genom	  
videotranskribering	  och	  genomgång	  av	  loggbok.	  Detta	  kapitel	  delas	  in	  i	  två	  teman	  som	  
motsvarar	  mina	  frågeställningar:	  kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  samt	  en	  beskrivning	  av	  
min	  övningsprocess.	  

4.1	  Kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  olika	  funktioner	  min	  kropp	  fyllt	  under	  övningspassen.	  Dessa	  
funktioner	  är	  indelade	  i	  följande	  teman:	  kroppen	  som	  uttrycksmedel,	  kroppen	  som	  
metronom/pulshållare	  och	  slutligen	  rörelser	  som	  instrumentet	  erfordrar.	  

4.1.1	  Kroppen	  som	  uttrycksmedel	  
I	  detta	  tema	  ligger	  fokus	  på	  hur	  jag	  använder	  min	  kropp	  för	  att	  förstärka	  expressiviteten	  
i	  mitt	  musicerande.	  Jag	  skiljer	  dessa	  uttrycksfulla	  rörelser	  från	  rörelser	  med	  enbart	  
mekaniska	  syften.	  En	  rörelse	  med	  ett	  mekaniskt	  syfte	  avser	  förflyttningar	  av	  händerna	  
som	  krävs	  för	  att	  kunna	  spela	  stycket.	  Jag	  väljer	  att	  benämna	  motsatsen	  som	  expressiva	  
rörelser,	  alltså	  rörelser	  som	  inte	  är	  oumbärliga	  för	  styckets	  genomförande	  men	  som	  har	  
en	  förgyllande	  funktion.	  	  
	  
I	  samtliga	  filmer	  som	  analyserats	  används	  min	  kropp	  och	  mina	  rörelser	  för	  att	  förstärka	  
musikens	  innehåll.	  Dock	  sker	  detta	  endast	  då	  jag	  spelar	  igenom	  en	  passage	  jag	  klarar	  av	  
motoriskt.	  Detta	  tar	  sig	  ibland	  uttryck	  i	  dansliknande	  gungningar	  med	  en	  tydlig	  puls	  och	  
riktning	  men	  även	  genom	  utökade	  rörelser	  som	  förstärker	  fraseringar.	  Det	  blir	  tydligt	  
att	  övandet	  inte	  enbart	  sker	  ur	  prestationsbaserade	  mål	  utan	  även	  ur	  exhibitionistiska	  
intentioner.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  som	  musiker	  genom	  mitt	  övande	  på	  expressiviteten	  
önskar	  kommunicera	  med	  åhörare	  eller	  en	  publik.	  Kroppen	  är	  min	  resurs	  för	  att	  
kommunicera	  och	  förmedla	  känslouttryck.	  Uttrycksfulla	  rörelser	  utgör	  en	  större	  del	  av	  
övandet.	  Ett	  exempel	  på	  min	  medvetenhet	  kring	  musikaliskt	  uttryck	  syns	  i	  följande	  
loggboksanteckning:	  
	  

Avslutade	  med	  att	  spela	  igenom	  hela	  stycket	  utan	  metronom	  i	  ett	  lägre	  tempo.	  
Jag	  fokuserade	  på	  känslan.	  Använde	  kroppen	  mycket.	  (ur	  loggbok	  28/9-‐2014)	  

	  
Under	  instuderingen	  av	  Libertango	  har	  jag	  haft	  ett	  videoklipp	  (Kolberg,	  2010)	  på	  Jasmin	  
Kolberg	  som	  förebild.	  Influenserna	  från	  hennes	  kroppsspråk	  syns	  tydligt	  på	  
videoinspelningarna	  från	  mina	  övningspass.	  Mitt	  gungande	  i	  takt	  med	  musiken	  och	  
sättet	  jag	  rör	  mitt	  huvud	  fram	  och	  tillbaka	  indikerar	  att	  jag	  låtit	  mig	  inspireras	  av	  hennes	  
kroppsliga	  skildring	  av	  musiken.	  	  
	  
Mina	  knän	  tycks	  vara	  en	  grundpelare	  i	  mitt	  uttryck.	  Det	  sätt	  mina	  händer	  och	  armar	  rör	  
sig	  har	  enligt	  min	  tolkning	  inte	  alltid	  inverkan	  på	  styckets	  framförande	  rent	  expressivt.	  
Dock	  ser	  och	  hör	  jag	  en	  stor	  skillnad	  på	  de	  sekvenser	  då	  jag	  gungar	  i	  fraserna	  eller	  på	  
pulsslagen	  med	  hjälp	  av	  knäböj	  och	  de	  sekvenser	  då	  knäna	  är	  förhållandevis	  stilla.	  Vid	  
några	  tillfällen	  har	  jag	  skrivit	  i	  loggboken	  att	  jag	  försökt	  använda	  benen	  för	  att	  få	  mer	  
kraft	  i	  de	  passager	  som	  är	  dynamiskt	  starka.	  På	  filmerna	  uttrycker	  detta	  sig	  genom	  att	  
jag	  gör	  en	  studsande	  rörelse	  som	  börjar	  i	  knävecken	  och	  att	  jag	  sedan	  slår	  an	  tonen	  eller	  
tonerna	  på	  marimban	  parallellt	  med	  att	  kroppen	  rör	  sig	  nedåt.	  I	  transkriberingen	  av	  film	  
2	  har	  jag	  beskrivit	  en	  knäböjsrörelse,	  det	  vill	  säga	  att	  jag	  ”gör	  en	  studsande	  rörelse	  med	  
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hela	  kroppen	  och	  landar	  på	  sista	  tonen	  i	  frasen”	  (Videotransribering	  21/1	  -‐	  2015).	  I	  
detta	  parti	  rör	  sig	  musiken	  från	  ett	  högre	  register	  ner	  till	  det	  lägsta	  registret	  på	  
marimban	  och	  frasen	  avslutas	  i	  ett	  fortissimo.	  I	  denna	  passage	  används	  den	  studsande	  
rörelsen	  som	  en	  förstärkning	  av	  både	  dynamik	  och	  attityd.	  
	  
I	  några	  av	  de	  lugnare	  passagerna	  i	  stycket	  använder	  jag	  armarna	  i	  betydligt	  större	  
utsträckning.	  Med	  lugna	  och	  svepande	  rörelser	  förflyttar	  jag	  händerna	  mellan	  olika	  lägen	  
och	  grepp.	  Vid	  dessa	  sekvenser	  är	  underkroppen	  betydligt	  mer	  stillsam.	  Tyvärr	  syns	  inte	  
mina	  fötter	  på	  någon	  av	  inspelningarna	  vilket	  gör	  att	  jag	  inte	  får	  en	  helhetsbild	  av	  
underkroppens	  rörelser.	  	  

4.1.2	  Kroppen	  som	  metronom/pulshållare	  
Kroppen	  som	  metronom	  eller	  pulshållare	  avser	  användande	  av	  kroppen	  med	  
intentionen	  att	  hålla	  en	  stadigare	  puls.	  Att	  stampa,	  promenera	  i	  takt	  eller	  gunga	  i	  en	  
hukande	  rörelse	  är	  exempel	  på	  rörelser	  som	  förstärker	  pulskänslan	  i	  hela	  kroppen.	  Att	  
använda	  kroppen	  som	  metronom	  behöver	  dock	  inte	  innebära	  att	  endast	  pulsslagen	  i	  
musiken	  är	  adekvata.	  Kroppen	  som	  pulshållare	  kan	  även	  åsyfta	  rörelser	  som	  förstärker	  
fraser	  i	  musiken.	  
	  
Under	  de	  flesta	  övningspassen	  har	  metronomen	  använts	  som	  hjälpmedel.	  Dock	  har	  jag	  
genom	  att	  gunga	  på	  pulsslagen	  förstärkt	  pulskänslan	  och	  försökt	  få	  den	  att	  landa	  i	  
kroppen.	  Förutom	  att	  gunga	  på	  pulsslagen	  förekommer	  även	  rörelser	  som	  inte	  har	  en	  i	  
huvudsak	  stadig	  puls.	  Dessa	  rörelser	  följer	  musikens	  flöde	  och	  betoningar.	  Detta	  
fenomen	  är	  svårt	  att	  dokumentera	  skriftligt	  men	  desto	  lättare	  att	  upptäcka	  vid	  analysen	  
av	  en	  filminspelning.	  Vid	  vissa	  tillfällen	  har	  jag	  aktivt	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  gungningar	  
på	  pulsslag.	  Detta	  utdrag	  ur	  loggboken	  visar	  att	  jag	  under	  vissa	  övningspass	  varit	  fullt	  
medveten	  om	  vilka	  rörelser	  jag	  använt	  mig	  av	  under	  övandet:	  
	  

Använde	  kroppen	  för	  att	  hålla	  pulsen.	  Gungade	  på	  fjärdedelar.	  Övade	  
träffsäkerhet.	  Spelade	  igenom	  hela.	  Gungade	  med	  i	  fraserna.	  (ur	  loggbok	  
14/10-‐2014)	  
	  

I	  de	  filmer	  som	  analyserats	  använder	  jag	  små	  huvudrörelser	  som	  förefaller	  vara	  
inspirerade	  av	  tidigare	  nämnda	  Jasmin	  Kolberg	  (2010).	  Dessa	  huvudrörelser	  är	  rytmiskt	  
stabila	  men	  varierar	  genom	  att	  stundom	  vara	  visuellt	  uppenbara	  och	  stundom	  tämligen	  
diskreta.	  Dessa	  rörelser	  kan	  vara	  en	  kombination	  av	  metronomfunktion	  och	  
uttrycksmedel	  eftersom	  de	  sker	  parallellt	  med	  de	  rytmiska	  gungningar	  som	  kommer	  
från	  mina	  knän.	  	  
	  
Något	  som	  tyvärr	  inte	  syns	  på	  någon	  av	  filmerna	  –	  på	  grund	  av	  kamerans	  placering	  –	  
men	  dokumenterats	  i	  loggboken,	  är	  att	  mina	  fötter	  vid	  ett	  antal	  tillfällen	  använts	  som	  
pulshållare.	  I	  loggboken	  från	  övningspass	  16	  skriver	  jag	  att	  jag	  valde	  att	  stå	  stilla	  med	  
kroppen	  och	  valde	  att	  låta	  höger	  fot	  stampa	  medan	  jag	  övade	  på	  en	  tekniskt	  svår	  
passage.	  	  

4.1.3	  Rörelser	  som	  instrumentet	  erfordrar	  
En	  5-‐oktavig	  marimba	  är	  ett	  stort	  instrument	  som	  ibland	  kräver	  breda	  grepp	  där	  
vänster	  hand	  och	  höger	  hand	  är	  långt	  ifrån	  varandra.	  Dessa	  icke	  ergonomiska	  positioner	  
fordrar	  en	  god	  kroppshållning	  hos	  musikern.	  Detta	  tema	  avser	  hur	  jag	  som	  studieobjekt	  
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aktivt	  låtit	  kroppen	  anpassa	  sig	  efter	  marimbans	  utformning,	  Det	  avser	  i	  denna	  studie	  
främst	  framåt-‐	  eller	  bakåtlutningar	  med	  överkroppen	  med	  syfte	  att	  lättare	  kunna	  nå	  
tonerna.	  
	  
I	  majoriteten	  av	  filmerna	  gör	  jag	  aktivt	  anpassningar	  efter	  instrumentet.	  Jag	  lutar	  mig	  
framåt	  för	  att	  på	  ett	  mer	  ergonomiskt	  vis	  kunna	  nå	  breda	  grepp	  och	  höjer	  samtidigt	  
mina	  armbågar.	  I	  många	  sekvenser	  för	  jag	  mina	  armbågar	  bakåt	  och	  jag	  menar	  att	  syftet	  
är	  att	  avlasta	  nacken	  och	  axlarna.	  Denna	  rörelse	  är	  svår	  att	  utföra	  med	  höga	  armbågar,	  
och	  eftersom	  axlar	  och	  nacke	  påverkas	  av	  armarnas	  position	  leder	  bakåtdragna	  
armbågar	  till	  en	  mer	  avslappnad	  hållning.	  	  I	  de	  uppvärmningar	  jag	  gör	  experimenterar	  
jag	  med	  olika	  sätt	  att	  hålla	  händerna.	  Detta	  berör	  främst	  hur	  högt	  mina	  händer	  placeras	  
ovanför	  instrumentet,	  men	  även	  vilken	  vinkel	  mina	  handleder	  har.	  Syftet	  kan	  antas	  vara	  
att	  hitta	  en	  bekvämare	  och	  mer	  avslappnad	  position.	  
	  
Somliga	  sekvenser	  ur	  filmerna	  visar	  hur	  jag	  använder	  kroppen	  för	  att	  få	  bättre	  ton	  
genom	  att	  böja	  på	  knäna	  vid	  anslaget.	  Denna	  teknik	  tycks	  främst	  ha	  använts	  för	  att	  
frambringa	  ett	  mer	  kraftfullt	  och	  ljudstarkt	  anslag.	  Jag	  använder	  spänsten	  i	  mina	  knän	  
för	  att	  få	  en	  större	  ansats.	  Skillnaden	  är	  inte	  påfallande	  men	  enligt	  min	  mening	  
betydelsefull	  för	  styckets	  karaktär.	  ”Provade	  att	  böja	  mig	  närmare	  instrumentet,	  bättre	  
ton”	  (Loggbok	  1/11-‐	  2014).	  Denna	  loggboksanteckning	  som	  motsvarar	  den	  första	  
filminspelningen	  är	  den	  enda	  skriftliga	  reflektion	  jag	  gjort	  kring	  anslag	  och	  tonkvalitét.	  
Anslagsteknik	  är	  ett	  moment	  som	  till	  viss	  del	  förbisetts	  i	  denna	  studie.	  	  

4.2	  Övningsprocess	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  två	  huvudsakliga	  beståndsdelar	  i	  min	  övningsprocess:	  
uppvärmning	  och	  övningsstrategi.	  

4.2.1	  Uppvärmning	  
En	  för	  många	  musiker	  väldigt	  viktig	  del	  i	  övningspasset	  är	  uppvärmning,	  vilket	  i	  denna	  
studie	  främst	  består	  av	  arpeggion	  som	  övas	  i	  olika	  tempon	  och	  i	  olika	  riktningar.	  Dessa	  
arpeggion	  består	  av	  kvinter	  eller	  kvarter	  som	  spelas	  med	  fyra	  klubbor.	  
Marimbaklubborna	  numreras	  vanligtvis	  från	  nummer	  ett	  till	  nummer	  fyra.	  Klubba	  ett	  är	  
den	  som	  musikern	  har	  –	  från	  sin	  synvinkel	  –	  längst	  till	  vänster	  och	  nummer	  fyra	  är	  den	  
som	  musikern	  har	  längst	  till	  höger.	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  studerat	  videoinspelningarna	  ser	  jag	  en	  struktur	  i	  uppvärmningen.	  
Inledningsvis	  spelar	  jag	  arpeggion	  med	  tonerna	  C	  och	  F	  med	  klubba	  ett	  och	  två	  medan	  
klubba	  tre	  och	  fyra	  spelar	  samma	  intervall	  en	  oktav	  upp.	  Till	  en	  början	  spelas	  arpeggion	  
med	  klubbordningen	  ett,	  två,	  tre	  fyra.	  Därefter	  spelas	  samma	  toner	  med	  klubbordningen	  
fyra,	  tre,	  två	  ett	  och	  avslutningsvis	  ett,	  tre,	  två,	  fyra.	  För	  varje	  ny	  variation	  spelas	  dessa	  
arpeggion	  med	  omväxlande	  dynamik	  och	  tempo.	  Vidare	  övar	  jag	  på	  att	  spela	  dynamiska	  
accenter2	  med	  en	  klubba	  i	  taget.	  Exempelvis:	  ett,	  två,	  tre,	  fyra	  eller	  ett,	  två,	  tre,	  fyra.	  De	  
markerade	  klubbnumren	  spelas	  betonade.	  Dessa	  övningar	  syftar	  till	  att	  förbättra	  
koordinationen	  mellan	  händerna	  men	  också	  koordinationen	  klubborna	  i	  samma	  hand.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2	  Accent	  (musik):	  Betonade	  slag	  eller	  toner	  
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I	  film	  nummer	  tre	  hittar	  jag	  som	  en	  del	  i	  uppvärmningen	  på	  en	  etyd	  som	  utformas	  för	  att	  
öva	  vänsterhandens	  teknik	  och	  rörlighet.	  I	  transkriberingen	  har	  jag	  skrivit	  följande:	  
	  

Låter	  högerhanden	  hänga	  och	  använder	  mig	  endast	  av	  vänster	  hand	  när	  jag	  
spelar.	  Jag	  står	  helt	  stilla	  med	  kroppen	  under	  denna	  etyd	  (ur	  
videotranskribering	  21/1	  -‐	  2015).	  

	  
Det	  är	  tydligt	  att	  det	  finns	  ett	  bestämt	  fokus	  med	  denna	  etyd.	  Jag	  ger	  vänsterhanden	  min	  
fulla	  uppmärksamhet	  både	  genom	  att	  inte	  använda	  höger	  hand	  och	  genom	  att	  titta	  på	  
hur	  vänsterhanden	  rör	  sig.	  Stycket	  Libertango	  kräver	  bra	  teknik	  i	  vänsterhanden	  då	  
klubba	  ett	  och	  två	  ständigt	  är	  i	  rörelse	  och	  tonmaterialet	  i	  ostinatot	  sträcker	  sig	  över	  två	  
oktaver.	  Denna	  typ	  av	  övning	  då	  ett	  element	  –	  i	  detta	  fall	  en	  hand	  –	  tas	  bort	  för	  att	  
fokusera	  på	  en	  specifik	  detalj	  återkommer	  under	  flera	  övningspass.	  Ibland	  är	  det	  
vänsterhanden	  som	  får	  vila	  medan	  jag	  övar	  precision	  med	  högerhanden	  och	  på	  så	  vis	  
automatiserar	  rörelser	  med	  hjälp	  av	  muskelminnet.	  	  

4.2.2	  Övningsstrategi	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  olika	  övningsstrategier	  som	  jag	  använt	  i	  mina	  övningspass.	  
Övande	  på	  en	  passage	  i	  taget	  är	  den	  mest	  frekvent	  använda	  metoden.	  Jag	  arbetar	  mig	  
igenom	  en	  passage	  i	  taget	  på	  detaljnivå.	  Vid	  de	  tillfällen	  jag	  provar	  att	  spela	  igenom	  
stycket	  från	  början	  till	  slut	  stannar	  jag	  oftast	  på	  de	  delar	  som	  enligt	  mig	  (i	  övandets	  
stund)	  inte	  låter	  tillräckligt	  bra.	  Dessa	  avsnitt	  övas	  sedan	  –	  oftast	  i	  mitt	  idealtempo	  –	  tills	  
de	  håller	  en	  enligt	  mitt	  tycke	  acceptabel	  nivå.	  Därefter	  övar	  jag	  på	  övergången	  till	  och	  
från	  den	  specifika	  passagen	  och	  fortsätter	  sedan	  att	  spela	  igenom	  stycket.	  
	  
I	  loggboken	  hittar	  jag	  tre	  övningstillfällen	  då	  jag	  spelat	  igenom	  stycket	  från	  början	  till	  
slut.	  Vid	  alla	  dessa	  tillfällen	  står	  antecknat	  att	  jag	  har	  spelat	  hela	  stycket	  utan	  metronom.	  
Som	  nämnts	  i	  förra	  börjar	  jag	  spela	  stycket	  med	  intentionen	  att	  spela	  från	  början	  till	  slut	  
utan	  avbrott	  men	  låter	  mig	  störas	  av	  passager	  som	  inte	  tillfredsställer	  mina	  krav	  och	  
därmed	  känns	  ofullständiga.	  I	  loggboken	  från	  övningspass	  fyra	  har	  jag	  påpekat	  att	  jag	  
valde	  ett	  för	  högt	  tempo	  under	  genomspelningen	  samt	  att	  jag	  har	  fått	  ont	  i	  händerna	  av	  
ansträngningen.	  Styckets	  påfrestningar	  på	  handlederna	  är	  något	  jag	  antecknat	  under	  
flera	  övningspass	  och	  ibland	  har	  jag	  avslutat	  passen	  tidigare	  på	  grund	  av	  smärta.	  
	  
Metronomen	  används	  i	  två	  av	  de	  tre	  övningspass	  jag	  filmat.	  Under	  dessa	  sekvenser	  
ligger	  fokus	  på	  att	  spela	  stycket	  stadigt	  snarare	  än	  uttrycksfullt.	  De	  tempon	  som	  väljs	  
under	  övningspassen	  ligger	  endast	  några	  bpm3	  ifrån	  det	  som	  tycks	  vara	  mitt	  idealtempo.	  
I	  transkriberingen	  av	  film	  ett	  har	  jag	  skrivit	  följande	  kommentar:	  ”	  Missar	  många	  toner,	  
ser	  väldigt	  spänd	  ut.	  Fastnar	  på	  många	  delar”	  (ur	  videotranskribering	  19/1	  -‐	  2015).	  

	  
I	  denna	  sekvens	  är	  metronomen	  inställd	  på	  106	  bpm,	  det	  hittills	  högsta	  tempot	  jag	  
spelat	  detta	  stycke	  i	  med	  metronomen	  som	  hjälp.	  Tempot	  tycks	  vara	  en	  viktig	  faktor	  i	  
mitt	  övande.	  Under	  de	  perioder	  jag	  övar	  utan	  metronom	  tillåts	  tempot	  stiga	  eller	  sjunka	  
med	  vissa	  marginaler.	  Ibland	  sjunker	  tempot	  på	  grund	  av	  en	  teknisk	  svårighet	  och	  i	  
dessa	  fall	  tillåter	  jag	  mig	  att	  spela	  vidare	  om	  inte	  tempoförändringen	  påverkar	  flödet	  för	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  Bpm:	  Beats	  per	  minute	  (slag	  per	  minut)	  
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mycket.	  Ibland	  väljer	  jag	  själv	  att	  förändra	  tempot	  vid	  särskilda	  fraser	  eller	  passager	  för	  
att	  använda	  tempoväxlingarna	  i	  sig	  som	  uttrycksmedel.	  
	  
Övningspass	  fyra	  är	  det	  enda	  tillfället	  då	  noter	  används	  som	  hjälpmedel.	  De	  används	  
som	  medel	  för	  att	  minnas	  när	  inte	  gehöret	  räcker	  till.	  I	  övningspass	  tre	  skriver	  jag:	  ”Tog	  
ut	  slutdelen	  på	  gehör	  ”(ur	  loggbok	  24/9-‐2014).	  Eftersom	  inövandet	  av	  stycket	  skett	  
genom	  användandet	  av	  ett	  Youtube-‐klipp	  har	  noterna	  inte	  fått	  lika	  stort	  utrymme	  under	  
passen.	  Min	  version	  av	  stycket	  är	  i	  högsta	  grad	  inspirerad	  av	  och	  baserad	  på	  ett	  
videoklipp.	  Att	  inte	  använda	  noter	  inbjuder	  under	  mina	  övningspass	  till	  att	  jag	  använder	  
det	  visuella	  sinnet	  på	  andra	  vis.	  I	  loggboksanteckningarna	  från	  övningspass	  tio	  står	  det	  
att	  jag,	  genom	  att	  titta	  på	  ena	  handen	  och	  därigenom	  ge	  den	  mitt	  fulla	  fokus,	  övar	  
träffsäkerhet.	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  metoden	  att	  ta	  bort	  ett	  element	  för	  att	  fokusera	  på	  
en	  specifik	  detalj	  återkommande	  under	  övningspassen.	  Detta	  sker	  både	  under	  
uppvärmningen	  men	  även	  under	  de	  tillfällen	  stycket	  spelas.	  Till	  skillnad	  från	  exempelvis	  
en	  pianist	  har	  inte	  en	  marimbist	  kroppskontakt	  med	  sitt	  instrument	  och	  därmed	  blir	  
övandet	  till	  stor	  del	  visuellt.	  En	  av	  utmaningarna	  med	  instrumentet	  ligger	  i	  att	  pricka	  
rätt	  toner.	  

4.3	  Sammanfattning	  
Under	  mitt	  övande	  används	  kroppen	  både	  som	  pulshållare	  och	  som	  uttrycksmedel.	  Vid	  
motoriskt	  krävande	  passager	  används	  kroppen	  genom	  gungande	  rörelser	  som	  inleds	  i	  
knävecken	  som	  ett	  substitut	  för	  metronomen	  genom	  gungande	  rörelser	  som	  inleds	  i	  
knävecken.	  Dessa	  rörelser	  används	  även	  vid	  interpretationsarbetet.	  Dock	  motiveras	  då	  
rörelserna	  av	  uttryck	  och	  anslagsteknik.	  De	  gungande	  rörelser	  som	  används	  har	  jag	  till	  
viss	  del	  hämtat	  från	  ett	  videoklipp	  på	  Jasmin	  Kolberg	  (2010)	  som	  jag	  inspirerats	  av	  
under	  instuderingen.	  Även	  de	  huvudrörelser	  som	  förekommer	  på	  videoinspelningarna	  
av	  mina	  övningspass	  liknar	  de	  rörelser	  som	  Jasmin	  Kolberg	  använder	  i	  sitt	  framförande.	  
De	  ergonomiska	  anpassningar	  som	  görs	  efter	  instrumentets	  utformning	  består	  främst	  av	  
framåtlutningar	  som	  krävs	  för	  att	  kunna	  spela	  breda	  grepp.	  Övningspassen	  inleds	  oftast	  
men	  inte	  alltid	  med	  en	  uppvärmning	  bestående	  av	  arpeggion.	  Under	  uppvärmningen	  
fokuserar	  jag	  på	  och	  strävar	  efter	  att	  ha	  kontroll	  över	  alla	  fyra	  klubbor.	  Övandet	  
tenderar	  att	  fokusera	  till	  stor	  del	  på	  tempo	  och	  min	  strategi	  under	  passen	  tycks	  vara	  att	  
dela	  in	  stycket	  i	  passager	  och	  öva	  varje	  del	  för	  sig.	  Dessa	  passager	  spelas	  i	  ett	  tempo	  som	  
är	  på	  gränsen	  till	  vad	  jag	  klarar	  av	  motoriskt.	  Avsaknaden	  av	  noterna	  tycks	  ersättas	  med	  
youtube-‐klippet	  (Kolberg,	  2010)	  jag	  använt	  som	  inspiration.	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  och	  övningsprocessen	  i	  relation	  till	  
tidigare	  forskning,	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  och	  till	  annan	  relevant	  litteratur	  
presenterad	  i	  bakgrundskapitlet.	  Därefter	  följer	  ett	  avsnitt	  där	  jag	  reflekterar	  över	  
arbetet	  samt	  ett	  avsnitt	  om	  studiens	  betydelse	  för	  mig	  själv	  och	  andra	  blivande	  
musiklärare.	  Slutligen	  presenteras	  några	  idéer	  till	  fortsatta	  forskningsarbeten.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  kring	  hur	  jag	  använder	  kroppen	  som	  resurs	  i	  övandet.	  

5.1.1	  Kroppen	  som	  semiotisk	  resurs	  
Jag	  har	  efter	  analysen	  av	  de	  dokumenterade	  övningspassen	  förstått	  att	  kroppen	  fyller	  en	  
stor	  funktion	  i	  mitt	  övande.	  Kroppen	  används	  som	  uttrycksmedel	  i	  form	  av	  förstorade	  
rörelser	  som	  motiveras	  av	  musikens	  flöde.	  Det	  kroppsliga	  uttrycket	  blir	  för	  mig	  en	  
naturlig	  del	  i	  övandet	  då	  målet	  är	  att	  spela	  upp	  stycket	  på	  en	  konsert.	  Williamon	  (2002)	  
menar	  att	  övning	  i	  uttryck	  genom	  kroppsspråk	  leder	  till	  ett	  mer	  professionellt	  
framförande.	  Detta	  är	  något	  jag	  lagt	  stor	  vikt	  vid	  under	  mina	  övningspass.	  Som	  Ragnhild	  
Sandberg	  Jurström	  (2011)	  beskriver	  kan	  kroppsspråket	  användas	  som	  resurs	  för	  att	  
förmedla	  känslor	  och	  ge	  musikalisk	  mening.	  Detta	  förekommer	  frekvent	  under	  mina	  
övningspass,	  dock	  endast	  då	  jag	  övar	  passager	  som	  jag	  klarar	  av	  motoriskt.	  Under	  de	  
avsnitt	  då	  motorik	  är	  i	  fokus	  för	  övandet	  används	  kroppen	  som	  hjälpmedel	  genom	  att	  
efterlikna	  metronomens	  funktion.	  Vid	  flertalet	  tillfällen	  under	  mitt	  övande	  har	  jag	  aktivt	  
valt	  bort	  att	  fokusera	  på	  uttryck	  för	  att	  jag	  ansett	  att	  fokus	  ibland	  har	  behövt	  ligga	  enbart	  
på	  teknik.	  Dessa	  fokusskiftningar	  skulle	  kunna	  förklaras	  genom	  motoriska	  scheman.	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  motoriska	  scheman	  används	  för	  att	  automatisera	  
tekniska	  utföranden	  på	  ett	  instrument.	  I	  min	  strävan	  efter	  att	  automatisera	  de	  motoriska	  
rörelserna	  valde	  jag	  att	  fokusera	  endast	  på	  teknik	  vid	  vissa	  tillfällen.	  Detta	  är	  något	  
Davidsson	  (2002)	  uttrycker	  skepticism	  till	  då	  hon	  betonar	  vikten	  av	  att	  inte	  enbart	  
fokusera	  på	  motoriska	  rörelser	  i	  övandet	  inför	  en	  konsert.	  Tykesson	  (2009)	  hävdar	  till	  
och	  med	  att	  alla	  rörelser	  en	  musiker	  utför	  måste	  komma	  från	  en	  impuls	  ur	  själva	  
musiken	  och	  med	  intentionen	  att	  uttrycka	  en	  känsla.	  Det	  är	  ett	  stadium	  som	  jag	  själv	  
inte	  har	  tagit	  mig	  till	  ännu.	  Jag	  har	  fortfarande	  behovet	  att	  stundom	  separera	  teknik	  och	  
uttryck	  för	  att	  maximera	  min	  övning.	  Jag	  funderar	  kring	  om	  detta	  beror	  på	  vilken	  typ	  av	  
inlärningsstil	  en	  musiker	  använder	  eller	  om	  det	  är	  en	  mognadsprocess?	  Kanske	  är	  en	  av	  
fallgroparna	  som	  Pehrsson	  (2012)	  uttrycker	  det	  att	  det	  musikaliska	  uttrycket	  och	  de	  
motoriska	  rörelserna	  kan	  hamna	  för	  långt	  ifrån	  varandra	  om	  för	  stort	  fokus	  hamnar	  på	  
teknik	  under	  längre	  perioder.	  	  
	  
Vidare	  har	  jag	  upptäckt	  att	  rörelser	  som	  jag	  trott	  har	  varit	  originella	  och	  skapade	  av	  mig	  
som	  interpret	  i	  själva	  verket	  grundar	  sig	  i	  en	  imitation	  av	  en	  förebild	  jag	  haft	  under	  
instuderingsprocessen.	  Kanske	  har	  Reid	  (2002)	  rätt	  i	  sitt	  påstående	  att	  en	  musiker	  inte	  
kan	  lära	  sig	  musikaliskt	  uttryck	  utan	  influenser	  från	  andra	  interpreter	  genom	  lektioner,	  
konserter	  eller	  en	  masterclass.	  Jag	  har	  själv	  aldrig	  stött	  på	  undervisning	  i	  interpretation	  i	  
bokform,	  eventuellt	  är	  ämnet	  för	  komplext	  för	  att	  läras	  ut	  enbart	  genom	  en	  text.	  Kanske	  
kan	  mina	  rörelser	  ses	  som	  ett	  förenande	  av	  den	  inspiration	  jag	  hämtat	  från	  andra	  
musiker	  samt	  mitt	  eget	  uttryck	  som	  härstammar	  från	  min	  personlighet.	  De	  rörelser	  som	  
jag	  hämtat	  från	  förebilden	  Kolberg	  (2010)	  är	  inte	  enbart	  expressiva	  utan	  fyller	  även	  
stundom	  funktion	  som	  pulshållare.	  Jag	  varierar	  att	  gunga	  med	  i	  styckets	  pulsslag	  med	  att	  
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gunga	  med	  i	  de	  rörelser	  som	  finns	  i	  musikens	  flöde.	  Kolberg	  väljer	  att	  gunga	  på	  
pulsslagen	  och	  i	  vissa	  aspekter	  av	  mitt	  övande	  har	  detta	  varit	  fördelaktigt.	  Dock	  
upplever	  jag	  att	  mina	  rörelser	  som	  följer	  fraseringen	  i	  musiken	  kommer	  från	  min	  
personliga	  tolkning	  av	  stycket.	  Kroppen	  används	  som	  resurs	  dels	  för	  mitt	  eget	  lärande	  
genom	  att	  ersätta	  metronomfunktionen	  men	  även	  som	  semiotisk	  resurs	  genom	  mina	  
expressiva	  rörelser	  och	  mina	  exhibitionistiska	  intentioner.	  Som	  tidigare	  nämnts	  kräver	  
marimban	  stort	  fokus	  av	  musikerns	  visuella	  sinne	  och	  därmed	  finns	  inte	  så	  stort	  
utrymme	  till	  att	  kommunicera	  genom	  blickar.	  Däremot	  kan	  svepande	  rörelser	  med	  
armarna	  eller	  huvudrörelser	  bli	  ett	  effektfullt	  sätt	  att	  kommunicera	  en	  känsla.	  Dessa	  
utsmyckningar	  syns	  framförallt	  under	  styckets	  lugnare	  passager	  då	  mindre	  fokus	  ligger	  
på	  mekaniska	  rörelser.	  Genom	  olika	  typer	  av	  anslag	  och	  ett	  framträdande	  kroppsspråk	  
upplevs	  denna	  passage	  tydligt	  expressiv.	  
	  
I	  videoobservationerna	  har	  jag	  uppfattat	  att	  min	  överkropp	  är	  relativt	  spänd	  och	  stel	  
under	  flertalet	  sekvenser.	  Instrumentet	  marimba	  lämnar	  tyvärr	  inte	  mycket	  utrymme	  
till	  att	  slappna	  av	  då	  hela	  kroppen	  används	  i	  stort	  sett	  hela	  tiden.	  Kroppen	  som	  resurs	  
för	  avslappning	  är	  något	  som	  skulle	  kunna	  involveras	  mer	  i	  mitt	  övande.	  Fagéus	  (2013)	  
idé	  med	  att	  promenera	  omkring	  i	  rummet	  för	  att	  få	  bättre	  hållning	  går	  tyvärr	  inte	  att	  
applicera	  i	  min	  övningssituation	  då	  benen	  hela	  tiden	  används	  till	  förflyttning	  mellan	  
marimbans	  oktaver.	  Förhoppningsvis	  finns	  det	  andra	  metoder	  designade	  för	  marimban.	  
Mina	  gungningar	  som	  använts	  som	  pulshållare	  eller	  för	  musikaliskt	  uttryck	  skulle	  
kanske	  kunna	  används	  som	  en	  avslappningsmetod	  då	  ryggen	  och	  benen	  måste	  kännas	  
avspända	  och	  mjuka	  för	  att	  gungningarna	  ska	  kunna	  utföras.	  

5.1.2	  Övningsprocess	  
Under	  övningspassen	  har	  jag	  medvetet	  eller	  omedvetet	  gjort	  flera	  val	  kring	  strategier	  
och	  arbetssätt.	  Som	  Selander	  (2009)	  uttrycker	  det	  är	  detta	  en	  design	  av	  en	  lärsekvens.	  
Huruvida	  dessa	  val	  har	  underlättat	  eller	  hämmat	  övningsprocessen	  är	  en	  svår	  fråga.	  
Utveckling	  och	  nyskapande	  är	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  två	  ledord	  i	  konceptet	  
design	  och	  i	  mitt	  fall	  har	  själv	  designen	  förmodligen	  skett	  till	  stor	  del	  omedvetet.	  Den	  
design	  jag	  gjort	  medvetet	  berör	  främst	  tidsfaktorn	  då	  jag	  arbetat	  mot	  en	  deadline	  i	  form	  
av	  en	  konsert.	  En	  faktor	  jag	  ej	  valt	  att	  styra	  över	  är	  det	  fysiska	  rummet.	  En	  marimba	  är	  
stor	  och	  ganska	  besvärlig	  att	  flytta	  på	  men	  möjligheten	  att	  öva	  i	  en	  konsertlokal	  har	  
absolut	  funnits.	  Det	  fysiska	  rummet	  inverkar	  enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  på	  hur	  
vi	  lär	  oss.	  Hade	  jag	  valt	  att	  öva	  i	  en	  konsertlokal	  hade	  mitt	  övande	  kanske	  påverkats	  av	  
den	  ideologiska	  laddning	  som	  finns	  i	  ett	  rum	  som	  vanligtvis	  hyser	  en	  publik.	  
	  
Enligt	  Pehrssons	  (2012)	  mall	  för	  en	  instuderingsprocess	  är	  en	  av	  fallgroparna	  att	  inte	  
våga	  testa	  gränser.	  Jag	  menar	  att	  detta	  är	  något	  jag	  själv	  tycks	  ha	  fastnat	  i.	  I	  majoriteten	  
av	  de	  dokumenterade	  övningstillfällena	  har	  jag	  fokuserat	  på	  mindre	  passager	  och	  ej	  
spelat	  igenom	  stycket	  från	  början	  till	  slut.	  Att	  spela	  igenom	  ett	  stycke	  i	  konsertversion	  
kan	  vara	  en	  del	  i	  att	  utmana	  sig	  själv.	  Hur	  långt	  befinner	  jag	  mig	  från	  målet?	  Under	  de	  
stunder	  jag	  spelat	  igenom	  stycket	  i	  sin	  helhet	  har	  jag	  ofta	  låtit	  mig	  fastna	  på	  en	  del	  eller	  
ett	  moment	  och	  sedan	  valt	  att	  öva	  på	  detta	  en	  stund	  innan	  jag	  går	  vidare.	  Detta	  är	  
ytterligare	  en	  av	  Pehrssons	  fallgropar	  under	  själva	  framförandet	  som	  formuleras:	  
koncentrera	  sig	  på	  allt	  man	  övat.	  Möjligen	  förefaller	  det	  sig	  vara	  så	  att	  en	  genomspelning	  
mår	  bäst	  av	  att	  få	  vara	  just	  en	  genomspelning.	  Från	  a	  till	  ö	  utan	  kompromisser.	  	  
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Under	  flertalet	  övningspass	  används	  metronomen	  som	  verktyg	  för	  att	  spela	  mer	  stadigt.	  
Aschbacher	  (2014)	  menar	  i	  sin	  studie	  att	  ett	  framförande	  blir	  mer	  musikaliskt	  under	  de	  
segment	  då	  metronomen	  inte	  används.	  I	  denna	  studie	  har	  dock	  metronomen	  varit	  en	  
stor	  hjälp	  för	  att	  få	  en	  stadig	  puls	  att	  kännas	  naturlig.	  Under	  de	  tillfällen	  då	  metronomen	  
varit	  frånvarande	  har	  pulsen	  upplevts	  ostadig.	  Metronomen	  har	  ej	  använts	  till	  att	  förstå	  
eller	  läsa	  ut	  rytmer	  utan	  istället	  brukats	  som	  ett	  stabiliserande	  medel	  och	  ett	  sätt	  att	  
utmana	  mig	  själv	  som	  musiker.	  Under	  övandet	  har	  jag	  varit	  medveten	  om	  vilka	  tempon	  
jag	  spelat	  i	  och	  i	  vilken	  grad	  jag	  klarade	  av	  dem.	  Som	  Aschbacher	  beskriver	  kan	  
metronomen	  bli	  ett	  stressmoment	  då	  en	  del	  passager	  kanske	  tidigare	  spelats	  i	  ett	  lägre	  
tempo.	  Dessa	  tempoförändringar	  kan	  ha	  motiverats	  dels	  av	  expressiv	  intention	  men	  
även	  av	  motoriska	  svårigheter.	  Musikern	  har	  kanske	  omedvetet	  övat	  in	  olika	  tempon	  i	  
olika	  passager	  och	  får	  svårigheter	  att	  följa	  en	  jämn	  puls.	  	  I	  denna	  studie	  har	  metronomen	  
varit	  ett	  stöd	  för	  motoriska	  passager	  men	  även	  till	  viss	  del	  ett	  stressmoment	  då	  jag	  som	  
musiker	  har	  velat	  korrigera	  tempot	  för	  att	  åstadkomma	  en	  musikalisk	  effekt.	  
	  
Genom	  videoobservationen	  och	  loggboken	  har	  jag	  upptäckt	  en	  avsaknad	  av	  noter	  under	  
alla	  övningspass	  utom	  ett.	  Jag	  ställer	  mig	  frågan	  om	  det	  är	  något	  negativt	  eftersom	  
notbilden	  är	  en	  viktig	  del	  i	  instuderingen.	  I	  och	  med	  att	  ett	  Youtube-‐klipp	  använts	  som	  
inspiration	  kanske	  stycket	  blev	  så	  pass	  bekant	  för	  mig	  att	  noterna	  kändes	  överflödiga.	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  att	  ett	  videoklipp	  kommunicerar	  information	  med	  
flera	  semiotiska	  resurser.	  Jag	  har	  alltså	  i	  denna	  studie	  använt	  mig	  av	  multimodalt	  
lärande	  trots	  att	  jag	  medvetet	  eller	  omedvetet	  valt	  bort	  att	  använda	  mig	  av	  noter.	  Dock	  
skulle	  det	  kunna	  handla	  om	  mitt	  eget	  sätt	  att	  memorera	  musik.	  Som	  Williamon	  (2002)	  
nämner	  kan	  en	  musiker	  memorera	  auditivt,	  visuellt	  eller	  kinestetiskt.	  Det	  visuella	  
minnet	  handlar	  i	  mitt	  fall	  om	  att	  memorera	  grepp	  och	  rörelsemönster	  på	  marimban.	  
Eftersom	  jag	  inte	  har	  direktkontakt	  med	  mitt	  instrument	  utan	  spelar	  med	  klubbor	  
behöver	  jag	  hela	  tiden	  titta	  på	  instrumentet	  för	  att	  träffa	  rätt.	  Det	  visuella	  sinnet	  
används	  inte	  enbart	  för	  att	  memorera	  eller	  träffa	  rätt	  toner	  utan	  även	  som	  en	  
övningsresurs.	  Jag	  har	  använt	  ögonen	  för	  att	  fokusera	  på	  exempelvis	  en	  av	  händerna	  
som	  inte	  känns	  stadig.	  Genom	  att	  titta	  på	  handen	  har	  jag	  gett	  den	  mitt	  fulla	  fokus	  och	  
således	  kunnat	  förbättra	  min	  teknik.	  Det	  auditiva	  minnet	  hjälper	  mig	  att	  komma	  ihåg	  
stycket	  på	  gehör	  och	  således	  har	  jag	  inte	  låtit	  noterna	  utgöra	  en	  större	  del	  av	  mitt	  
övande.	  Detta	  medför	  risken	  att	  jag	  kan	  ha	  gått	  miste	  om	  tonsättarens	  –	  i	  detta	  fall	  
arrangörens	  –	  syfte	  med	  stycket	  och	  notationen.	  Tykesson	  (2009)	  menar	  att	  analys	  av	  
notbilden	  kan	  användas	  för	  att	  lära	  känna	  och	  tolka	  ett	  musikstycke.	  I	  analysen	  kan	  
musikern	  använda	  tidigare	  erfarenheter	  för	  att	  tolka	  och	  förstå	  styckets	  karaktär.	  
Erfarenheterna	  är	  dessutom	  en	  stor	  hjälp	  vid	  utformandet	  av	  en	  övningsstrategi.	  Det	  är	  
svårt	  att	  avgöra	  huruvida	  min	  lärprocess	  hade	  påverkats	  positivt	  eller	  negativt	  om	  noter	  
hade	  använts	  under	  övningsprocessen	  i	  större	  utsträckning.	  Som	  Selander	  (2009)	  
beskriver	  sker	  en	  individs	  design	  och	  väg	  till	  förståelse	  genom	  olika	  val.	  Min	  design	  
uteslöt	  inte	  noter	  helt	  men	  de	  verktyg	  som	  varit	  mest	  centrala	  är	  definitivt	  metronomen	  
och	  videoklippet.	  Mitt	  val	  av	  verktyg	  talar	  för	  att	  min	  optimala	  inlärningsmetod	  till	  stor	  
del	  är	  gehörsbaserad.	  
	  
Ett	  moment	  jag	  saknar	  i	  denna	  studie	  är	  övande	  med	  rösten	  som	  verktyg.	  I	  
inledningsfasen	  av	  denna	  studie	  var	  jag	  övertygad	  om	  att	  rösten	  skulle	  vara	  ett	  medel	  
som	  användes	  frekvent	  under	  övningspassen	  då	  jag	  vanligtvis	  brukar	  sjunga	  igenom	  
rytmer	  eller	  noter	  för	  mig	  själv	  innan	  jag	  spelar.	  Kamerans	  närvaro	  kan	  ha	  varit	  en	  
bidragande	  faktor	  till	  varför	  detta	  inte	  dokumenterats.	  Eller	  är	  det	  möjligen	  så	  att	  jag	  har	  
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en	  felaktig	  uppfattning	  om	  hur	  övningspassen	  ”brukar”	  se	  ut.	  Enligt	  Schenck	  (2000)	  är	  
rösten	  och	  sången	  ett	  bra	  verktyg	  som	  bidrar	  till	  större	  medvetenhet	  kring	  musiken.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Det	  har	  inte	  varit	  en	  lätt	  uppgift	  att	  agera	  både	  forskare	  och	  studieobjekt	  men	  det	  gav	  
mig	  möjligheten	  att	  reflektera	  över	  min	  övningsprocess	  med	  ett	  utifrånperspektiv.	  
Arbetet	  har	  varit	  en	  enorm	  motivationsfaktor	  då	  regelbundet	  övande	  har	  varit	  en	  
förutsättning	  för	  studiens	  realiserande.	  Jag	  har	  även	  drivits	  till	  att	  reflektera	  ytterligare	  
kring	  de	  val	  och	  metoder	  jag	  använt	  under	  övningspassen.	  Jag	  funderar	  kring	  om	  ett	  mer	  
strukturerat	  övande	  genom	  planering	  och	  schemalagda	  övningspass	  skulle	  förbättra	  
progressionen?	  Vidare	  undrar	  jag	  om	  jag	  lägger	  för	  stor	  vikt	  vid	  användandet	  av	  
kroppen	  under	  mitt	  musicerande	  och	  att	  detta	  kan	  komma	  att	  bli	  en	  distraktion.	  En	  tes	  
jag	  skulle	  vilja	  undersöka	  är	  om	  mitt	  övande	  blir	  mer	  effektivt	  om	  jag	  undviker	  att	  skilja	  
på	  motoriska	  rörelser	  och	  expressiva	  rörelser.	  I	  efterhand	  kan	  jag	  önska	  att	  fler	  kameror	  
använts	  vid	  studien	  då	  mina	  ben	  och	  mina	  fötter	  ej	  syns	  på	  videoinspelningen.	  Kanske	  
hade	  en	  kamera	  kunnat	  placeras	  bakom	  mig	  för	  att	  hindra	  att	  instrumentet	  skymmer	  
kroppen.	  På	  så	  vis	  hade	  jag	  kunnat	  studera	  fötternas	  rörelsemönster.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Genom	  denna	  studie	  har	  min	  medvetenhet	  kring	  övande	  blivit	  ännu	  tydligare.	  Arbetet	  
har	  erfordrat	  mycket	  läsning	  om	  övning	  och	  genom	  detta	  har	  min	  strategi	  utvecklats.	  Till	  
och	  med	  under	  studiens	  genomförande	  upplevde	  jag	  en	  enorm	  skillnad	  i	  mina	  
övningspass.	  Efter	  att	  ha	  studerat	  videoinspelningarna	  kunde	  jag	  direkt	  konstatera	  
många	  misstag	  och	  felsteg	  i	  min	  övningsstrategi	  och	  således	  korrigera	  dem	  vid	  
påföljande	  övningstillfälle.	  
	  
För	  en	  musiker	  är	  övandet	  a	  och	  o	  och	  detta	  arbete	  kan	  definitivt	  användas	  som	  
inspiration	  till	  att	  reflektera	  över	  sin	  egen	  övningsprocess.	  Liksom	  jag	  har	  funnit	  
inspiration	  genom	  forskning	  och	  litteratur	  kring	  övning	  kan	  en	  musiker,	  i	  denna	  studie,	  
följa	  min	  tankeprocess	  genom	  att	  ta	  del	  av	  och	  reflektera	  över	  olika	  strategier,	  fallgropar	  
och	  metoder	  samt	  förhoppningsvis	  ta	  med	  sig	  någon	  form	  av	  erfarenhet	  eller	  idé.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Min	  nyfikenhet	  kring	  övningsstrategier	  har	  efter	  detta	  arbete	  blivit	  ännu	  större	  och	  
många	  nya	  frågor	  har	  dykt	  upp.	  En	  intressant	  studie	  skulle	  vara	  att	  låta	  en	  grupp	  
studenter	  och	  musiker	  som	  trivs	  med	  att	  öva	  oregelbundet	  prova	  en	  strukturerad	  och	  
schemalagd	  övningsstrategi	  och	  analysera	  progressionen.	  I	  nästa	  steg	  kan	  situationen	  
vändas	  så	  att	  en	  grupp	  som	  föredrar	  att	  öva	  regelbundet	  får	  prova	  att	  öva	  ostrukturerat.	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  användandet	  av	  kroppsliga	  resurser	  tror	  jag	  det	  skulle	  vara	  
intressant	  att	  undersöka	  hur	  en	  musiker	  lär	  sig	  att	  använda	  kroppen	  som	  uttrycksmedel.	  
Är	  detta	  något	  som	  uppkommer	  oreflekterat	  eller	  är	  det	  något	  vi	  lär	  oss	  genom	  att	  
studera	  andra	  musiker?	  	  
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