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Detta	  arbete	  syftar	  till	  att	  utforska	  hur	  övning	  på	  fiol	  kan	  designas	  för	  att	  den	  ska	  kännas	  
meningsfull	  och	  effektiv.	  Studiens	  forskningsfråga	  är:	  Vilka	  semiotiska	  resurser	  
använder	  jag	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol?	  För	  att	  undersöka	  detta	  har	  jag	  under	  ett	  
år	  gjort	  tekniska	  övningar	  med	  hjälp	  av	  olika	  övningsstrategier	  för	  att	  se	  progressionen	  i	  
min	  utvecklingsprocess.	  Studiens	  metod	  är	  videoobservation	  och	  loggboksskrivande	  och	  
arbetet	  utgår	  från	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv.	  Resultatet	  presenteras	  i	  två	  teman:	  
Semiotiska	  resurser	  för	  dokumentation	  och	  Semiotiska	  resurser	  för	  motivation	  och	  
progression.	  I	  diskussionen	  problematiserar,	  belyser	  och	  jämför	  jag	  studiens	  slutsatser	  
med	  forskning	  och	  litteratur	  inom	  området.	  	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  explore	  how	  practice	  can	  be	  designed	  in	  a	  meaningful	  and	  
effective	  way.	  The	  research	  question	  is:	  What	  kind	  of	  semiotic	  resources	  do	  I	  use	  during	  
practice	  thirds	  on	  the	  violin?	  The	  study	  is	  based	  on	  technical	  exercises	  used	  over	  a	  
period	  of	  one	  year,	  the	  used	  method	  is	  video	  observations	  and	  logbook	  notes	  and	  the	  
perspective	  is	  design	  theoretical.	  Two	  themes	  are	  presented	  as	  result:	  Semiotic	  resources	  
for	  documentation	  and	  Semiotic	  resources	  for	  motivation	  and	  progression.	  In	  the	  last	  
chapter,	  I	  discuss,	  problematize	  and	  compare	  the	  result	  with	  literature	  and	  research	  in	  
the	  field.	  	  	  	  	  	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  flickvän	  Tove	  Lindborg	  för	  att	  hon	  har	  motiverat	  mig	  
när	  jag	  inte	  hade	  lust	  att	  fortsätta	  skriva.	  Vidare,	  hjälpte	  hon	  mig	  med	  formuleringar	  och	  
uttryck	  i	  detta	  arbete.	  	  Dessutom	  vill	  jag	  tacka	  Philip	  Miller	  för	  handledning.	  Till	  sist	  vill	  
jag	  tacka	  Mattias	  Sämberg	  för	  alla	  pluggstunder	  tillsammans.	  
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1	  Inledning	  	  
I	  följande	  kapitel	  ges	  efter	  en	  kort	  inledande	  text,	  därefter	  följer	  en	  översikt	  över	  
studiens	  problemformulering,	  syfte	  och	  frågeställningar.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Som	  studerande	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  hänger	  kravet	  på	  övning	  ständigt	  över	  
mig	  som	  student.	  Att	  behärska	  mitt	  instrument	  är	  för	  det	  kommande	  yrket	  enligt	  mig,	  
minst	  lika	  viktigt	  som	  pedagogik,	  didaktik	  och	  metodik.	  En	  känd	  problematik	  bland	  
musiklärarstudenter	  är	  att	  kunna	  klara	  av	  att	  hinna	  med	  att	  öva	  i	  önskad	  omfattning	  
eftersom	  tiden	  inte	  upplevs	  räcka	  till.	  För	  att	  få	  tiden	  att	  räcka	  till	  måste	  vi	  studenter	  
prioritera	  och	  välja	  bort	  en	  hel	  del,	  det	  vill	  säga;	  vi	  måste	  ständigt	  göra	  avvägningar	  och	  
urval	  av	  våra	  läxor	  och	  uppgifter.	  På	  grundval	  av	  detta	  har	  jag	  här	  valt	  att	  ägna	  denna	  
uppsats	  åt	  att	  försöka	  hitta	  övningsstrategier	  för	  att	  kunna	  effektivera	  min	  övning,	  spara	  
tid	  och	  hinna	  med	  flera	  övningsmoment	  på	  en	  och	  samma	  gång,	  något	  som	  i	  sin	  tur	  
skulle	  kunna	  underlätta	  för	  mig	  i	  min	  vardag.	  Med	  hänsyn	  till	  mina	  elever	  i	  mitt	  
kommande	  yrke	  torde	  detta	  ämne	  vara	  relevant.	  Ett	  centralt	  innehåll	  i	  
instrumentalundervisning,	  är	  ju	  att	  som	  lärare	  kunna	  lära	  ut	  hur	  elever	  ska	  kunna	  lära	  
sig	  spela	  ett	  instrument	  med	  hjälp	  av	  olika	  övningsstrategier.	  
	  
Intresseväckande	  är	  i	  detta	  fall	  hur	  jag	  som	  musiker	  lägger	  upp	  och	  designar	  ett	  
övningspass	  med	  hänsyn	  till	  specifika	  tekniska	  moment.	  Tillvägagångssättet	  för	  att	  
tackla	  ett	  tekniskt	  moment	  kan	  ju	  innehålla	  diverse	  resurser	  som	  appliceras	  på	  många	  
olika	  sätt.	  Särskilt	  intressant	  är	  hur	  jag	  som	  musiker	  använder	  mig	  av	  kognitiva	  
processer	  såsom	  planering	  och	  utvärdering	  och	  hur	  jag	  kombinerar	  dessa	  med	  
automatisering	  av	  rörelser	  för	  att	  utveckla	  mina	  färdigheter.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Att	  spela	  olika	  intervall	  på	  en	  fiol	  kan	  sägas	  vara	  ett	  typiskt	  tekniskt	  moment	  som	  
förekommer	  i	  många	  stycken	  i	  olika	  genrer.	  Problematiken	  är	  att	  fiolen	  inte	  har	  några	  
band	  att	  förhålla	  sig	  till	  och	  att	  violinisten	  måste	  intonera	  tonerna	  vilket	  i	  sig	  är	  ett	  
komplext	  moment.	  Att	  spela	  intervaller	  på	  fiol	  innebär	  att	  få	  två	  toner	  att	  klinga	  
samtidigt,	  det	  medför	  att	  den	  som	  spelar	  måste	  intonera	  de	  två	  tonerna	  i	  förhållande	  till	  
varandra	  och	  i	  relation	  till	  den	  tonart	  som	  spelas.	  Beroende	  på	  hand-‐	  och	  fingerställning	  
samt	  tonart	  har	  diverse	  intervaller	  därmed	  olika	  svårighetsgrader	  och	  utmaningar.	  I	  
mitt	  musicerande	  har	  terser	  varit	  en	  av	  de	  mest	  använda	  intervallerna	  på	  fiolen	  och	  
eftersom	  terser	  innebär	  att	  fingrarna	  måste	  korsa	  varandra	  i	  grepphanden,	  är	  det	  rent	  
fysiskt	  en	  utmaning	  att	  spela	  dem.	  	  
	  
En	  intressant	  aspekt	  är	  därför	  hur	  jag	  kan	  hitta	  strategier	  för	  att	  åstadkomma	  rena	  
klingande	  terser	  samt	  hur	  jag	  kan	  effektivisera	  en	  sådan	  övningsprocess	  med	  hjälp	  av	  
semiotiska	  resurser.	  Intressant	  är	  också,	  hur	  jag	  kan	  designa	  mina	  övningspass	  för	  att	  
komma	  fram	  till	  ett	  kvalitativt	  och	  tidseffektivt	  resultat.	  Genom	  att	  analysera	  vilka	  
semiotiska	  resurser	  och	  olika	  strategier	  jag	  använder	  mig	  av	  och	  sedan	  utvärdera	  dem	  
hoppas	  jag	  komma	  fram	  till	  ett	  resultat	  som	  ger	  fler	  möjligheter	  och	  tillvägagångssätt	  för	  
att	  lära	  mig	  detta	  tekniska	  moment.	  Grundtanken	  är	  också	  att	  momentet	  även	  därefter	  
ska	  kunna	  appliceras	  på	  andra	  tekniska	  övningar.	  Att	  utforska	  detta	  torde	  ha	  relevans	  
för	  mig	  som	  framtida	  lärare,	  mina	  elever	  och	  andra	  som	  spelar	  fiol	  och	  läser	  
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föreliggande	  arbete.	  Förhoppningsvis	  kan	  läsaren	  även	  överföra	  eventuell	  ny	  kunskap	  
till	  andra	  områden	  inom	  instrumentalspel.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  övning	  på	  fiol	  kan	  designas	  för	  att	  den	  ska	  kännas	  
meningsfull	  och	  effektiv.	  Studiens	  forskningsfråga	  är:	  	  
	  
Vilka	  semiotiska	  resurser	  använder	  jag	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol?	  
	  
Förhoppningsvis	  bidrar	  denna	  uppsats	  till	  ökad	  kunskap	  om	  övningsstrategier	  och	  deras	  
effektivitet,	  vilket	  är	  något	  musiklärare	  överlag	  torde	  ha	  nytta	  av.	  	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  den	  litteratur	  inom	  området	  som	  är	  relevant	  för	  arbetets	  syfte	  
och	  forskningsfrågor,	  här	  beskrivs	  även	  tidigare	  forskning	  som	  anknyter	  till	  ämnet	  samt	  
de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  denna	  studie.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Enligt	  nationalencyklopedin	  (2015)	  är	  övning	  ”ett	  metodiskt	  försök	  att	  förbättra	  någon	  
färdighet	  genom	  särskilt	  anpassade	  (upprepade)	  aktiviteter,	  speciellt	  i	  fråga	  om	  intellekt	  
eller	  motorisk	  färdighet“.	  Denna	  definition	  stämmer	  väl	  överens	  med	  det	  strategier	  som	  
utforskas	  i	  detta	  arbete.	  
	  
En	  övergripande	  princip	  för	  övning	  är	  enligt	  Schenck	  (2000),	  att	  när	  en	  individ	  utför	  en	  
specifik	  rörelse	  för	  första	  gången	  är	  det	  lättare	  att	  göra	  den	  en	  gång	  till.	  Detta	  beror	  
enligt	  Schenck	  på	  att	  upprepningar	  av	  rörelsemönster	  leder	  till	  automatisering,	  
medvetna,	  omedvetna,	  önskade	  och	  oönskade	  rörelser	  förstärks	  alltså	  genom	  
upprepningar.	  Denna	  princip	  kallar	  Schenk	  för	  ”snöstigsprincipen”,	  möjliga	  faror	  med	  
denna	  är	  enligt	  honom:	  	  
	  

…	  trots	  enkelheten	  i	  principerna	  och	  metoderna	  händer	  det	  alltför	  ofta	  att	  
övning	  inte	  bara	  är	  ineffektiv	  utan	  även	  destruktiv,	  i	  den	  meningen	  att	  den	  
oavsiktligt	  befäster	  ovanor	  och	  oönskade	  stigar.	  (Schenck,	  2000,	  s.	  191)	  	  

	  
Schenck	  (2000)	  påpekar	  här	  alltså	  att	  snöstigsprincipen	  är	  en	  övningsstrategi	  som	  trots	  
sina	  fördelar,	  faktiskt	  också	  kan	  vara	  destruktiv	  genom	  att	  den	  kan	  befästa	  ovanor	  och	  
oönskade	  rörelser.	  Även	  Green	  och	  Gallwey	  (1986)	  menar	  att	  kroppen	  är	  som	  en	  dator	  
som	  kommer	  ihåg	  alla	  instruktioner	  som	  den	  har	  blivit	  ”programmerad”,	  men	  även	  den	  
mest	  sofistikerade	  dator	  måste	  dock	  programmeras	  bit	  för	  bit	  hävdar	  de.	  
	  
Enligt	  Schenck	  (2000)	  medför	  snöstigsprincipen	  dock	  att	  den	  övande	  inte	  behöver	  
upprepa	  en	  övning	  mer	  än	  två	  till	  tre	  gånger	  eftersom	  skillnaden	  mellan	  fjärde	  och	  femte	  
upprepningen	  inte	  är	  så	  stor	  som	  lärdomen	  mellan	  de	  två	  till	  tre	  första.	  Dessutom	  anser	  
han	  att	  koncentrationen	  blir	  mindre,	  och	  i	  kombination	  med	  att	  musklerna	  blir	  tröttare	  
leder	  detta	  till	  en	  risk	  för	  större	  antal	  fel	  i	  övningen.	  Med	  hänsyn	  till	  detta	  anser	  han	  att:	  	  
	  

…	  hellre	  ett	  fåtal	  upprepningar	  av	  mycket	  god	  kvalitet	  än	  riskera	  att	  trampa	  
upp	  oönskade	  stigar	  och	  därmed	  skapa	  ovanor.	  (Schenck,	  2000,	  s.	  189)	  

	  
Schenck	  (2000)	  understryker	  här	  alltså	  att	  det	  är	  bättre	  att	  göra	  ett	  få	  antal	  
upprepningar	  av	  god	  kvalité	  istället	  för	  ett	  stort	  antal	  av	  mindre	  god	  kvalitet	  då	  
det	  kan	  vara	  mer	  destruktivt.	  
	  
Även	  Jørgensen	  (2004)	  poängterar	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  en	  musiker	  lägger	  ner	  tid	  och	  
möda	  på	  att	  öva	  med	  god	  kvalité.	  Det	  gäller	  för	  en	  musiker,	  enligt	  Jørgensen,	  att	  fylla	  sin	  
övningstid	  med	  en	  optimal	  tidsmängd	  med	  optimal	  kvalité	  vilket	  är	  något	  som	  kräver	  
särskilt	  utvalda	  strategier.	  Schenck	  (2000)	  påpekar	  dessutom	  att	  övningskvalitén	  ska	  
vara	  i	  symbios	  med	  musikerns	  lust	  och	  självmotivation.	  Enligt	  honom	  kan	  lust,	  
självmotivation	  och	  effektivitet	  nås	  genom	  att	  sätta	  kort-‐,	  och	  långsiktiga	  mål	  i	  
musicerandet	  så	  att	  tankarna	  på	  dessa	  mål	  finns	  som	  en	  grundstruktur	  i	  medvetandet	  
under	  övningens	  gång.	  	  
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Enligt	  Green	  och	  Gallwey	  (1986)	  kan	  ett	  övningsstrategiskt	  verktyg	  för	  att	  organisera	  
övningstid	  vara	  att	  skriva	  journal	  för	  olika	  mål.	  En	  sådan	  typ	  av	  dokumentation	  kan	  
hjälpa	  den	  musicerande	  att	  medvetandegöra	  sina	  kort-‐,	  och	  långsiktiga	  mål.	  Green	  och	  
Gallwey	  framhåller	  att	  just	  målsättning	  kan	  leda	  till	  ökat	  ansvarstagande	  inför	  framtiden	  
genom	  att	  musikern	  då	  kan	  bli	  bättre	  på	  att	  prioritera	  mellan	  olika	  övningsmoment,	  
göra	  egna	  problemanalyser	  och	  upptäcka	  nya	  saker	  i	  sitt	  musicerande.	  
	  
Hanken	  och	  Johansen	  (2011)	  specificerar	  olika	  mål	  i	  sin	  bok	  Musikundervisningens	  
Didaktikk	  såsom	  exempelvis	  kognitiva-‐,	  psykomotoriska-‐,	  och	  affektiva	  mål.	  Kognitiva	  
mål	  innehåller	  inlärningsprocesser	  i	  form	  av	  mentala	  aktiviteter	  som	  förståelse,	  insikt,	  
kreativitet,	  uppfattning	  och	  tolkning.	  Psykomotoriska	  mål	  beskrivs	  som	  viljebestämda	  
och	  kontrollerade	  fysiska	  rörelser,	  alltså	  rörelser	  som	  styrs	  av	  hjärnan,	  medan	  känslor,	  
hållningar	  och	  värderingar	  slutligen	  är	  delar	  av	  affektiva	  mål.	  
	  
Enligt	  Jørgensen	  (2004)	  uppvisar	  instrumentalister	  två	  olika	  typer	  av	  mål:	  Ena	  målet	  är	  
det	  tekniska	  framförandet	  av	  ett	  stycke	  medan	  det	  andra	  handlar	  om	  uttryck.	  Det	  finns	  
dock	  enligt	  Jørgensen	  inga	  belägg	  för	  hur	  mycket	  en	  musiker	  ska	  öva	  på	  teknik	  eller	  
uttryck	  för	  att	  få	  bästa	  möjliga	  resultat,	  därför	  måste	  övningsupplägget	  vara	  individuellt	  
och	  beroende	  på	  person.	  	  
	  
Jørgensen	  (2004)	  diskuterar	  också	  när	  mental	  övning	  kan	  utgöra	  ett	  bra	  komplement	  till	  
övning,	  alltså,	  när	  det	  är	  användbart	  att	  enbart	  spela	  i	  sitt	  inre	  (mentalt),	  som	  ett	  
alternativ	  till	  praktiskt	  musicerande.	  Även	  Schenck	  (2000)	  förordar	  mental	  övning	  i	  sin	  
bok	  Spelrum	  som	  metod	  för	  musiker	  att	  behålla	  helhetskänsla,	  förbättra	  koncentration	  
och	  för	  att	  vila	  spelmuskler.	  Schenck	  rekommenderar	  musiker	  att	  ta	  mental	  övning	  på	  
fullt	  allvar	  och	  att	  också	  noga	  ta	  hänsyn	  till	  tempo,	  frasering,	  karaktär	  och	  
spelsammanhang.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Enligt	  Jørgensen	  (2004)	  finns	  en	  positiv	  korrelation	  mellan	  övningskvantitet	  och	  en	  
musikers	  allmänna	  musikaliska	  utveckling,	  vilket	  i	  praktiken	  betyder	  att	  ju	  mer	  en	  
musiker	  övar	  desto	  bättre	  blir	  hen.	  Även	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  nästan	  alla	  
som	  ägnar	  tillräckligt	  mycket	  tid	  åt	  en	  särskilt	  aktivitet	  kan	  bli	  kompetenta.	  Enligt	  dem	  
krävs	  det	  5000	  till	  10	  000	  timmars	  övningstid	  för	  att	  bli	  expert	  på	  ett	  specifikt	  område	  
som	  t.ex.	  musik	  och	  därför	  behövs	  det	  även	  mycket	  motivation.	  	  
	  
För	  att	  öka	  sin	  motivation	  kan	  en	  musiker	  enligt	  Jørgensen	  (2004)	  skriva	  kontrakt	  med	  
sig	  själv	  och	  kontraktet	  kan	  då	  t	  ex	  gälla	  över	  en	  viss	  tidperiod	  och	  antal	  övningstimmar,	  
vilka	  adderas	  på	  ett	  ”övningskonto”.	  Han	  menar	  att	  en	  musiker	  på	  så	  sätt	  kan	  öka	  sin	  
medvetenhet	  om	  investerad	  övningstid	  och	  då	  också	  bli	  mer	  motiverad	  att	  nå	  upp	  till	  en	  
viss	  nivå.	  Genomsnittligt	  övar	  musiker	  i	  högre	  utbildningarna	  mellan	  20	  och	  25	  timmar	  
per	  vecka,	  skriver	  Jørgensen.	  Dock	  varierar	  detta	  starkt	  beroende	  på	  instrument,	  då	  
blåsinstrument	  till	  exempel	  har	  ofta	  lägre	  antal	  övningstimmar	  än	  stråk	  eller	  piano.	  	  
 
En	  annan	  tidsaspekt	  som	  Jørgensen	  (2004)	  lyfter	  fram	  är	  vilken	  tid	  på	  dagen	  en	  musiker	  
bör	  öva.	  Forskning	  visar	  nämligen	  att	  studenter	  vid	  konservatorier	  oftast	  övar	  tidigt	  på	  
morgonen,	  de	  tar	  därefter	  en	  paus	  och	  sover	  lite	  för	  att	  öva	  en	  gång	  till	  senare	  på	  
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kvällen.	  Han	  poängterar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  göra	  sina	  övningspass	  vid	  den	  
tidpunkten	  på	  dagen	  där	  musikern	  känner	  sig	  mest	  alert	  och	  redo	  för	  seriöst	  arbete.	  
	  
Forskning	  visar	  enligt	  Jørgensen	  (2004)	  att	  musiker	  ofta	  börjar	  ett	  övningspass	  med	  
tekniska	  övningar	  för	  att	  sedan	  fortsätta	  med	  ett	  aktuellt	  stycke.	  En	  övningsstrategi	  som	  
kan	  vara	  bra	  är	  enligt	  honom,	  att	  även	  öva	  på	  sin	  gamla	  repertoar	  parallellt	  med	  
instuderingen	  av	  nya	  stycken	  för	  att	  både	  kunna	  behålla	  sin	  repertoar	  och	  
vidareutveckla	  den.	  	  
	  
Slutligen	  menar	  Hargreaves	  (1986)	  att	  forskning	  visar	  att	  det	  är	  effektivt	  att	  under	  ett	  
övningspass	  variera	  övningarna	  och	  väva	  in	  nytt	  material,	  detta	  för	  att	  ge	  tid	  att	  vara	  
tillräckligt	  koncentrerad	  på	  ett	  specifikt	  moment.	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  	  
Teoretisk	  utgångspunkt	  för	  denna	  studie	  är	  det	  designteoretiska	  perspektivet.	  Genom	  
detta	  perspektiv	  utforskas	  hur	  min	  övning	  kan	  designas	  för	  att	  den	  ska	  kännas	  
meningsfull	  och	  effektiv	  genom	  sökande	  efter	  mer	  effektiva	  övningsstrategier.	  	  

2.3.1	  Tecken	  och	  teckensystem	  	  
Tecken	  ges	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  en	  central	  betydelse	  inom	  det	  
designteoretiska	  perspektivet.	  De	  skriver	  att	  människan	  i	  alla	  tider	  använt	  sig	  av	  tecken	  i	  
signalform	  för	  att	  dela	  med	  sig	  av	  upplevelser	  och	  intryck.	  Tecknens	  progression	  genom	  
tiderna	  har	  enligt	  Kempe	  och	  West,	  lett	  till	  en	  symbolisk	  innebörd	  vilket	  i	  en	  kontext	  
formas	  till	  teckensystem	  som	  t.ex.	  skalsystem	  och	  taktart	  inom	  musik	  eller	  syntax	  i	  
grammatik.	  
	  
Teckensystem	  betraktas	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  som	  tolkningsbara	  och	  som	  
verktyg	  för	  människan	  för	  att	  hon	  ska	  kunna	  skapa	  mening	  i	  sin	  kommunikation	  som	  
genom	  t	  ex	  röstanvändning	  eller	  gester.	  Enskilda	  tecken	  ses	  alltså	  inte	  äga	  någon	  form	  
av	  mening	  innan	  de	  sätts	  i	  en	  kontext	  där	  tecken	  relateras	  till	  varandra	  –	  som	  i	  ett	  
teckensystem.	  	  
	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  ett	  teckensystem	  med	  symbolisk	  innebörd	  går	  under	  
namnet	  kunskapsrepresentationer,	  därmed	  anses	  t.ex.	  att	  skrifter	  representerar	  röst	  
medan	  noter	  representerar	  musik.	  Kunskapsrepresentationers	  funktion	  är	  att	  
reproducera	  sinnesintryck,	  associera	  till	  tidigare	  erfarenheter	  och	  bevara	  betydelsen	  av	  
händelser.	  Den	  korrelerar	  med	  människans	  erfarenhet	  och	  knyter	  an	  till	  individers	  
tidigare	  upplevelser,	  dock	  utan	  att	  egentligen	  återspegla	  en	  realitet	  eftersom	  varje	  
individ	  tolkar	  kunskapsrepresentationer	  olika.	  	  

2.3.2	  Multimodalitet	  	  
Kombinationer	  av	  olika	  teckensystem	  kallas	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  för	  
multimodala	  system.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  olika	  typer	  av	  kommunikation,	  eftersom	  
dessa	  vanligtvis	  innehåller	  flera	  teckensystem,	  också	  kallat	  för	  semiotiska	  resurser.	  
Semiotiska	  resurser	  korrelerar	  och	  förmedlar	  i	  sin	  tur,	  multipla	  informationer	  samtidigt.	  
Applicerat	  på	  skolundervisning	  skulle	  detta	  kunna	  innebära	  att	  en	  lärare	  kommunicerar	  
fakta	  med	  rösten,	  förtydligar	  denna	  med	  hjälp	  av	  gester	  och	  slutligen	  illustrerar	  detta	  på	  
tavlan.	  Multimodalitet	  beskrivs	  här	  också	  som	  någonting	  som	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  
olika	  resurser	  och	  som	  skapar	  mening	  och	  förklarar	  världen.	  Selander	  och	  Kress	  (2009)	  
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menar	  i	  sin	  tur	  att	  alla	  ord,	  gester	  och	  föremål	  är	  irrelevanta	  om	  de	  inte	  dessutom	  sätts	  
in	  i	  en	  social	  kontext.	  	  

2.3.3	  Transformationsprocess	  
En	  transformationsprocess	  syftar	  enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008),	  på	  vilka	  
möjligheter	  olika	  tecken	  har	  för	  en	  individ	  att	  skapa	  mening	  och	  lära	  sig	  något	  genom	  
tolkning	  och	  uttryck.	  De	  menar	  att	  individen	  formar	  sin	  egen	  förståelse	  genom	  att	  
designa	  information	  och	  därefter	  också	  bestämma	  hur	  kontentan	  av	  designen	  
reproduceras.	  Selander	  och	  Svärdemo-‐Åberg	  (2009)	  definierar	  i	  sin	  tur	  en	  
transformationsprocess	  som	  att	  en	  individ	  formar	  förståelse	  i	  samspel	  med	  andra	  
genom	  att	  transformera	  information.	  Att	  transformera	  information	  ses	  då	  också	  som	  ett	  
sätt	  för	  människan	  att	  lära	  sig	  förhållningssätt	  till	  världen.	  Vad	  och	  hur	  en	  individ	  förstår	  
sin	  omvärld	  är	  följaktligen	  centralt	  under	  en	  transformationsprocess.	  Selander	  och	  
Kress	  (2009)	  beskriver	  en	  transformationsprocess	  som	  en	  form	  av	  redesign,	  dvs.	  ett	  sätt	  
att	  omgestalta	  och	  bearbeta	  information	  på.	  Exempel	  på	  detta	  är	  analyser,	  beskrivningar	  
eller	  kommentarer	  av	  befintliga	  texter.	  	  
	  
Att	  transformera	  en	  notbild	  till	  klingande	  musik	  innebär	  en	  tolkning	  av	  tecken	  menar	  jag	  
här.	  Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010),	  designar	  en	  musiker	  sin	  förståelse	  genom	  att	  sätta	  
ihop	  enskilda	  tecken	  till	  meningsfulla	  delar.	  En	  sådan	  transformationsprocess	  uppges	  
kunna	  ske	  på	  en	  social,	  kognitiv	  eller	  emotionell	  nivå.	  

2.3.4	  Design	  	  
Enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  innehåller	  begreppet	  design	  flera	  innebörder:	  Det	  
kan	  gälla	  läromedel	  som	  ju	  är	  designade	  för	  lärandesituationer,	  såsom	  medier	  eller	  olika	  
teckensystem.	  Det	  kan	  också	  gälla	  vilka	  ramfaktorer	  och	  förutsättningar	  den	  lärande	  
själv	  konstruerar	  för	  att	  lära	  sig	  någonting	  samt	  undersökningssätt	  för	  läroprocesser	  
under	  olika	  premisser.	  
	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  definierar	  design	  som	  en	  kombination	  av	  form	  och	  funktion	  
där	  det	  läggs	  vikt	  vid	  antingen	  det	  ena	  eller	  det	  andra.	  Funktionen	  influerar	  det	  sociala	  
samspelet	  och	  formen	  rör	  objektsgestaltning.	  Båda	  delarna	  är	  premisser	  för	  
kommunikation.	  Funktion	  och	  form	  är	  därmed	  i	  samspel	  med	  varandra	  och	  skapar	  
mening	  i	  form	  av	  design.	  
	  
Inom	  didaktisk	  design	  anses	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010),	  läraren	  vara	  designer	  av	  
undervisningen	  genom	  de	  ramfaktorer	  och	  förutsättningar	  denne	  skapar	  för	  att	  
genomföra	  sina	  lektioner.	  Det	  kan	  då	  till	  exempel	  handla	  om	  planering,	  användning	  av	  
metoder,	  klassrumsupplägg,	  olika	  resurser,	  betygskriterier	  och	  utvärdering.	  	  	  
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3	  Metodkapitel	  	  
Följande	  kapitel	  beskriver	  de	  metoder	  som	  använts	  i	  studien	  och	  motiven	  till	  att	  just	  
dessa	  valts	  och	  därefter	  presenteras	  studiens	  design	  dvs.	  studiens	  upplägg	  och	  
utformning.	  	  

3.1	  Beskrivning	  och	  motivering	  av	  metoder	  
Syftet	  i	  föreliggande	  studie	  är	  att	  utforska	  hur	  min	  övning	  kan	  designas	  för	  att	  den	  ska	  
kännas	  meningsfull	  och	  effektiv.	  För	  att	  få	  svar	  på	  studiens	  forskningsfråga:	  Vilka	  semiotiska	  
resurser	  använder	  jag	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol?	  behövs	  enligt	  mig,	  en	  kvalitativ	  
ansats.	  Videoobservation	  och	  loggbok	  anser	  jag	  därför	  här	  vara	  passande	  metoder.	  	  

3.2	  Studiens	  design	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  hur	  studiens	  design	  utgår	  från	  metoderna	  videoobservation	  och	  
loggbok,	  därefter	  följer	  en	  beskrivning	  av	  de	  dokumenterade	  situationerna,	  
genomförande	  av	  dokumentation,	  bearbetning	  och	  analys,	  samt	  reflektioner	  över	  etiska	  
frågor	  och	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  

3.2.1	  Videoobservation	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  har	  videoobservation	  som	  metod	  många	  fördelar:	  det	  ger	  
möjligheter	  att	  upprepa	  filmsekvenser	  om	  och	  om	  igen	  för	  att	  analysera	  skeenden	  
systematiskt	  och	  i	  detalj	  och	  potential	  att	  spela	  upp	  filmen	  i	  ”slow	  motion”	  med	  fokus	  på	  
signifikanta	  parametrar.	  Bjørndal	  poängterar	  även	  att	  denna	  metod	  ger	  observatören	  
möjlighet	  att	  se	  nya	  detaljer	  varje	  gång	  denne	  analyserar	  inspelningen	  och	  att	  den	  inte	  
påverkas	  av	  det	  begränsade	  mänskliga	  minnet	  som	  relativt	  ofta	  kan	  missa	  relevanta	  
detaljer.	  En	  videoobservation	  har	  också	  fördelen	  att	  observatören	  kan	  utveckla	  en	  
förståelse	  för	  komplexa	  samspel	  med	  verbal	  och	  icke-‐verbal	  interaktion	  samt	  
svåröverskådliga	  situationer	  i	  olika	  kontexter.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  är	  i	  sin	  tur	  
av	  den	  åsikten	  att	  observation	  som	  metod	  har	  potential	  att	  ge	  både	  ett	  kvantitativt	  eller	  
kvalitativt	  resultat	  beroende	  på	  utförande.	  Eftersom	  föreliggande	  studies	  fokus	  ligger	  på	  
min	  egen	  utforskande	  process	  är	  det	  kvalitativa	  resultatet	  förstås	  här	  mer	  intressant.	  	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  menar	  att	  en	  observatör	  påverkas	  på	  många	  olika	  sätt	  av	  sitt	  
observationsmaterial	  vilket	  i	  sin	  tur	  influerar	  observatörens	  analys.	  Hunger,	  trötthet	  och	  
intresse	  utgör	  exempel	  på	  hur	  en	  observatörs	  fysiska	  och	  psykiska	  sinnestillstånd	  kan	  
påverka	  vilken	  information	  som	  registreras	  under	  observationen.	  Bristande	  
uppmärksamhet	  är	  t	  ex	  något	  som	  kan	  resultera	  i	  missad	  information	  och	  ofullständiga	  
slutsatser.	  En	  faktor	  som	  också	  kan	  påverka	  analysprocessen	  är	  enligt	  Johansson	  och	  
Svedner	  (2010),	  att	  hänsyn	  inte	  tas	  till	  signifikanta	  och	  intressanta	  händelser	  eftersom	  
de	  parametrar	  som	  ska	  undersökas	  har	  bestämts	  i	  förväg.	  Andra	  faktorer	  som	  enligt	  
Bjørndal	  (2005)	  kan	  ha	  effekt	  på	  observationen	  är	  observatörens	  attityd,	  etnicitet,	  kön,	  
sociala	  bakgrund,	  motivation	  och	  kompetens	  vilka	  kan	  leda	  till	  alltför	  hög	  grad	  av	  
subjektivitet	  under	  analysförfarandet.	  Han	  menar	  även	  att	  det	  första	  och	  sista	  intrycket	  
under	  en	  observation	  har	  stor	  inverkan	  på	  resultatet	  eftersom	  människan	  gärna	  vill	  
bekräfta	  sitt	  första	  intryck	  av	  en	  situation	  och	  då	  kanske	  inte	  minns	  det	  sista	  intrycket	  
på	  samma	  grunder.	  
	  
Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  innebär	  videoobservation	  som	  metod	  i	  praktiken	  
att	  en	  forskare	  skriver	  en	  observationsmanual	  som	  innehåller	  de	  kategorier	  som	  ska	  



 12	  

undersökas	  och	  observeras.	  Utifrån	  detta	  kan	  därefter	  en	  observationsblankett	  skapas	  
som	  rymmer	  tidpunkt,	  verksamhet	  och	  agerande.	  I	  denna	  studie	  används	  alltså	  
videoobservation	  som	  en	  av	  metoderna.	  Syftet	  är	  här	  att	  försöka	  komma	  åt	  en	  så	  exakt	  
bild	  av	  det	  som	  sker	  som	  möjligt	  för	  att	  kunna	  utforska	  eventuella	  fördelar	  och	  
svårigheter	  med	  de	  olika	  övningsstrategier	  som	  förekommer	  under	  övningspassen.	  
Videoobservation	  kompletteras	  dock	  här	  med	  loggboksskrivande.	  	  	  

3.2.2	  Loggboksskrivande	  	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  loggboken	  den	  mest	  triviala	  och	  tidsbesparande	  metoden	  för	  
att	  dokumentera	  observationer.	  Loggboken	  kan	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  skriva	  
ner	  tankar	  och	  funderingar	  efter	  en	  upplevd	  situation	  samt	  kreera	  detaljerade	  och	  
färgstarka	  intryck	  om	  det	  som	  utforskas.	  Syftet	  med	  en	  loggbok	  är	  att	  få	  en	  djupare	  
förståelse	  av	  en	  händelse	  genom	  skriftlig	  reflektion.	  Bjørndal	  menar	  att	  den	  som	  skriver	  
kan	  lära	  sig	  något	  om	  sin	  egen	  person,	  exempelvis	  när	  en	  person	  sätter	  ord	  på	  sådant	  
denne	  redan	  vet	  eller	  då	  denne	  uttrycker	  känslor.	  Båda	  dessa	  möjliggör	  då	  en	  analys	  av	  
automatiserade	  och	  rutinmässiga	  handlingar.	  En	  loggbok	  ger	  också	  en	  observatör	  
möjlighet	  att	  formulera	  en	  praxisteori,	  dvs.	  anledningen	  till	  sitt	  eller	  andras	  agerande.	  	  
	  
Bjørndal(2005)	  menar	  att	  loggböcker	  kan	  ha	  många	  olika	  utformningar,	  de	  kan	  t.ex.	  vara	  
strukturerade-‐,	  eller	  ostrukturerade.	  Strukturerade	  loggböcker	  har	  tabellariska	  
utgångspunkter	  som	  ramar	  in	  reflektioner,	  tolkningar	  och	  beskrivningar	  medan	  
ostrukturerade	  loggböcker	  vanligtvis	  är	  utan	  ramar,	  öppna	  för	  intryck	  och	  endast	  
fastställer	  tidpunkt.	  Fördelen	  med	  den	  sistnämnda	  är	  enligt	  Bjørndal	  att	  den	  erbjuder	  
öppenhet	  för	  upptäckande	  och	  reflektion	  av	  halvmedvetna	  intryck	  som	  kanske	  inte	  
funderas	  så	  mycket	  över	  i	  vardagen.	  Dock	  kan	  det	  vara	  svårt	  och	  tidskrävande	  att	  sedan	  
sålla	  och	  kategorisera	  en	  sådan	  mångfaldig	  information	  i	  efterhand	  för	  att	  se	  mönster	  
och	  strukturer.	  I	  denna	  studie	  används	  en	  ostrukturerad	  loggbok	  eftersom	  jag	  anser	  att	  
det	  i	  föreliggande	  fall	  utgör	  ett	  bra	  komplement	  till	  videoobservation.	  Den	  sistnämnda	  
innehåller	  ju	  t	  ex	  inte	  känslor	  och	  reflektioner	  på	  samma	  sätt.	  På	  grund	  av	  att	  denna	  
studie	  begränsas	  av	  en	  viss	  tidsram	  är	  det	  utforskade	  materialet	  inte	  så	  omfattande,	  
vilket	  enligt	  mig	  är	  en	  fördel	  vid	  användande	  av	  just	  loggboksskrivande.	  	  	  

3.2.3	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
Under	  ett	  års	  tid	  har	  jag	  övat	  minst	  en	  gång	  i	  veckan	  efter	  ett	  visst	  övningsschema	  som	  
jag	  bestämt	  i	  förväg.	  Övningsschemat	  bestod	  av	  skalor	  i	  olika	  variationer,	  tre-‐,	  och	  
fyrklanger,	  ters-‐,	  och	  oktavdubbelgrepp,	  improvisation,	  stämspel1,	  chopping2	  och	  
ackompanjemang.	  Tre	  videoinspelningar	  genomfördes	  under	  den	  här	  tiden	  –	  en	  i	  början,	  
en	  efter	  sex	  månader	  och	  en	  i	  slutet	  av	  året.	  Övningsupplägget	  var	  inspirerat	  av	  olika	  
instrumentallärare	  samt	  mina	  egna	  erfarenheter	  som	  instrumentalist.	  Tidpunkt	  och	  
tidslängd	  för	  övningstillfällena	  varierade,	  något	  som	  enligt	  mig	  är	  mer	  regel	  än	  undantag	  
i	  en	  musiklärarstudents	  vardag.	  Efter	  den	  sista	  videoinspelningen,	  valde	  jag	  ut	  ett	  
signifikant	  moment,	  nämligen	  övning	  av	  terser,	  eftersom	  jag	  anser	  att	  det	  dels	  
representerar	  andra	  övningar,	  dels	  har	  relevans	  för	  utvecklingsprocesser	  av	  tekniska	  
moment.	  	  

                                                
1	  Stämspel:	  att	  spela	  ters-‐	  eller	  sextstämma	  till	  en	  given	  melodi.	  	  
2	  Chopping:	  rytmiskt	  ackompanjemang	  på	  fiolen.	  	  
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3.2.4	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Dokumentationen	  genomfördes	  med	  hjälp	  en	  mobilkamera	  och	  en	  loggbok.	  Tre	  
övningstillfällen	  videodokumenterades	  under	  året.	  En	  mobilkamera	  ställdes	  då	  upp	  på	  
ett	  notställ	  i	  min	  studio	  hemma.	  Videokameran	  filmade	  mig	  från	  en	  lätt	  vinkel	  uppifrån	  
då	  jag	  satt	  och	  övade.	  Filmen	  visar	  därför	  min	  överkropp	  från	  midjan	  och	  uppåt	  samt	  
hela	  instrumentet,	  alltså	  stråke	  och	  fiol.	  Varje	  videofilm	  är	  cirka	  24-‐30	  minuter	  lång.	  
Loggboken	  skrevs	  efter	  varje	  övningspass	  och	  innehöll	  sådan	  information	  som	  
övningslängd,	  övade	  moment,	  positiva	  och	  negativa	  känslor	  som	  t.ex.	  frustration	  eller	  
känslor	  av	  framgång.	  Eftersom	  dokumentationen	  sträckte	  sig	  över	  en	  så	  pass	  lång	  
tidsperiod	  som	  ett	  år	  divergerar	  de	  just	  här	  nämnda	  kategorierna	  i	  sin	  utformning	  såväl	  
som	  dokumentationen	  i	  loggboken.	  	  

3.2.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Först	  lyssnade	  jag	  på	  videofilmerna	  som	  helhet	  utan	  att	  se	  på	  bilden	  i	  syfte	  att	  inte	  
påverkas	  av	  det	  visuella	  intrycket.	  Därefter	  valdes	  ett	  signifikant	  moment	  ut	  för	  
transkribering.	  Det	  utvalda	  momentet	  består	  av	  tersövningar	  eftersom	  dessa	  enligt	  mig	  
innehåller	  många	  intressanta	  parametrar	  som	  till	  exempel	  parallell	  fingerförflyttning,	  
lägesväxling,	  intonation	  och	  rytmik.	  Dessutom	  är	  det	  ett	  klassiskt	  övningsmoment	  bland	  
violinister.	  Transkriberingen	  gjordes	  först	  i	  sin	  helhet	  och	  sedan	  mer	  i	  detalj	  bit	  för	  bit.	  
För	  att	  kunna	  anteckna	  relevanta	  händelser	  under	  filmens	  förlopp	  pausades	  
inspelningen.	  Efteråt	  kontrollerades	  resultatet	  flera	  gånger	  genom	  att	  jag	  följde	  
transkriptionen	  och	  filmen	  samtidigt	  för	  att	  detaljer	  som	  jag	  eventuellt	  hade	  missat	  
under	  transkriberingens	  gång	  kunde	  uppmärksammas.	  När	  transkriberingen	  var	  
färdigställd	  implementerades	  loggboksanteckningar	  för	  att	  komplettera	  analysen.	  Detta	  
visade	  sig	  var	  ett	  bra	  komplement	  eftersom	  loggboksanteckningarna	  förde	  in	  andra	  
aspekter	  än	  de	  som	  var	  synliga	  på	  filmen.	  I	  bearbetningen	  och	  analysen	  försökte	  jag	  i	  
största	  möjliga	  mån	  behålla	  en	  så	  objektiv	  syn	  som	  möjligt	  på	  det	  jag	  iakttog.	  	  

3.2.6	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  beskriver	  att	  ett	  examensarbete	  bör	  grundas	  i	  respekt	  för	  
studiens	  deltagare.	  I	  denna	  studie	  har	  jag	  själv	  varit	  både	  forskare	  och	  forskningsobjekt	  
utan	  medverkan	  av	  andra	  deltagare.	  Då	  studien	  inte	  inkluderar	  andra	  personer	  än	  mig	  
själv,	  anser	  jag	  inte	  att	  jag	  behöver	  ta	  etisk	  hänsyn	  till	  någon	  annan	  än	  mig	  själv.	  I	  det	  här	  
fallet	  är	  det	  jag	  själv	  som	  bestämmer	  och	  har	  kontroll	  över	  i	  vilken	  omfattning	  känsliga	  
saker	  blottas	  och	  hur	  jag	  eventuellt	  skulle	  kunna	  drabbas	  negativt	  av	  innehållet	  i	  denna	  
studie.	  Som	  jag	  ser	  det,	  bör	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  dessutom	  utgöra	  en	  del	  av	  
vardagen	  för	  en	  musiker	  eftersom	  instrumentalister	  strävar	  efter	  att	  förbättra	  sitt	  spel.	  
Reflektion,	  feedback	  och	  kritik	  är	  därmed	  viktiga	  delar	  av	  denna	  utvecklingsprocess.	  	  
	  
Björndal	  (2005)	  hävdar	  att	  affekterade	  och	  tillgjorda	  situationer	  kan	  uppstå	  när	  en	  
kamera	  närvarar	  i	  rummet.	  Eftersom	  jag	  i	  min	  vardag	  använder	  mig	  av	  film	  som	  
medium,	  dels	  för	  att	  analysera	  mina	  sceniska	  framträdanden	  och	  dels	  som	  
dokumentationsverktyg	  i	  gehörspel,	  medför	  detta	  att	  jag	  har	  en	  viss	  rutin	  av	  den	  här	  
typen	  av	  dokumentation.	  Trots	  detta	  kan	  jag	  inte	  garantera	  att	  inte	  kameran	  ändå	  kan	  ha	  
påverkat	  mitt	  sinnestillstånd.	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  menar	  att	  tillförlitlighet	  betyder	  noggrannhet	  vid	  
mätning,	  men	  då	  någon	  mätning	  inte	  är	  aktuell	  i	  denna	  uppsats	  har	  jag	  istället	  strävat	  
efter	  att	  vara	  så	  systematisk	  och	  noggrann	  som	  möjligt	  för	  att	  erhålla	  tillförlitlighet,	  
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framför	  allt	  när	  det	  gäller	  videoobservationer	  och	  loggboksskrivande.	  När	  det	  gäller	  
studiens	  giltighet,	  kan	  jag	  inte	  göra	  anspråk	  på	  att	  studiens	  resultat	  kan	  generaliseras	  
eftersom	  jag	  här	  endast	  utforskar	  min	  egen	  process.	  I	  princip	  kan	  studien	  därför	  inte	  
sägas	  vara	  giltig	  för	  någon	  annan	  än	  mig	  själv.	  	  
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4	  Resultat	  
Följande	  kapitel	  visar	  studiens	  resultat.	  Innehållet	  presenteras	  i	  två	  teman:	  Semiotiska	  
resurser	  för	  dokumentation	  och	  Semiotiska	  resurser	  för	  motivation	  och	  progression.	  

4.1	  Semiotiska	  resurser	  för	  dokumentation	  
Under	  mitt	  övningsarbete	  framträder	  en	  rad	  olika	  semiotiska	  resurser	  som	  viktiga	  för	  
mitt	  lärande.	  Videokamera	  såväl	  som	  mobilkameran	  utgör	  till	  en	  början	  viktiga	  fysiska	  
resurser	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  för	  att	  dokumentera	  när	  jag	  övar.	  Kameran	  ger	  mig	  
möjlighet	  att	  spela	  in	  mina	  lärandesituationer	  och	  observera	  dem	  i	  efterhand.	  
Observationen	  av	  dessa	  lärandesituationer	  innebär	  att	  jag	  får	  ny	  kunskap	  och	  nya	  
insikter	  om	  mig	  själv	  vilket	  i	  sin	  tur	  medför	  en	  transformationsprocess.	  Videokameran	  
blir	  här	  en	  fysisk	  resurs	  som	  ger	  mig	  möjlighet	  att	  transformera	  information	  om	  mina	  
handlingar	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  nya	  mentala	  resurser.	  Videokameran	  är	  alltså	  en	  resurs	  
som	  är	  mig	  till	  stor	  hjälp	  i	  analysen	  av	  hur	  mycket	  jag	  spelar	  fel	  när	  jag	  övar	  utan	  att	  jag	  
är	  medveten	  om	  det.	  Konsekvensen	  av	  min	  ökade	  medvetenhet	  innebär	  att	  min	  övning	  
blir	  mer	  noggrann	  på	  detaljnivå	  och	  den	  hjälper	  mig	  dessutom	  att	  rätta	  till	  oönskade	  
rörelser.	  Att	  använda	  videokameran	  som	  fysisk	  resurs	  innebär	  alltså	  att	  jag	  i	  efterhand	  
kan	  omgestalta	  och	  bearbeta	  information	  så	  att	  jag	  förbättrar	  mina	  övningar	  genom	  att	  
den	  ger	  mig	  en	  annan	  alternativ	  bild	  av	  mig	  själv	  när	  jag	  övar.	  
	  
Videoobservationen	  visar	  att	  jag	  sluter	  mina	  ögon	  under	  utförandet	  av	  tersövningarna	  
vilket	  pekar	  mot	  att	  jag	  övar	  mycket	  koncentrerat	  när	  jag	  utför	  den	  planerade	  
tersövningen.	  Att	  sluta	  ögonen	  betyder	  troligtvis	  att	  jag	  förskjuter	  tyngdpunkten	  från	  
det	  visuella	  sinnet	  till	  det	  auditiva,	  kinestetiska	  och	  taktila	  sinnet	  vilket	  hjälper	  mig	  att	  
höja	  min	  koncentrationsförmåga.	  Det	  betyder	  att	  jag	  eliminerar	  en	  kroppslig	  resurs	  för	  
att	  öka	  mina	  mentala	  intryck	  från	  de	  andra	  kroppsliga	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av.	  
Videokameran	  som	  fysisk	  resurs	  dokumenterar	  alltså	  här	  mina	  handlingar,	  vilket	  
innebär	  att	  jag	  kan	  kartlägga	  hur	  jag	  använder	  mig	  av	  mina	  kroppsliga	  och	  mentala	  
resurser	  under	  just	  den	  här	  specifika	  övningen.	  	  
	  
Tersövningen	  gör	  jag	  tre	  gånger	  skalan	  upp	  och	  ner,	  alltså	  från	  grundtonen	  c1	  i	  
samklang	  med	  e1	  till	  c3	  tillsammans	  med	  e3	  och	  tillbaka	  till	  grundtonen:	  	  
	  
	  

	  
	  
Fig.	  1.	  Tersskala	  från	  c1-‐c3.	  
	  
Övningen	  designas	  alltså	  genom	  att	  jag	  varierar	  mellan	  upp	  och	  ner-‐stråk	  dvs.	  två	  stråk	  
på	  varje	  intervall,	  en	  stråke	  på	  varje	  intervall	  och	  två	  intervall	  på	  en	  stråke	  (legato).	  Jag	  
använder	  mig	  alltså	  här	  av	  stråke	  och	  fiol	  som	  fysiska	  resurser	  för	  att	  utföra	  övningen	  
med	  mina	  olika	  kroppsliga	  resurser	  som	  t.ex.	  öron,	  fingrar,	  arm,	  känsel	  osv.	  	  
	  
Videoobservationen	  visar	  att	  bytet	  mellan	  varje	  intervall	  tar	  allt	  mindre	  tid	  ju	  snabbare	  
tempot	  är	  och	  övningen	  får	  då	  också	  ett	  bättre	  flöde.	  Dock	  gör	  hastigheten	  det	  svårare	  
att	  intonera	  vilket	  innebär	  mindre	  tid	  för	  mental	  förberedelse	  inför	  nästa	  steg.	  När	  jag	  
spelar	  ett	  intervall	  på	  varje	  stråk	  är	  tajmingen	  inte	  jämn	  och	  jag	  avbryter	  några	  gånger	  
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för	  att	  repetera	  ett	  visst	  intervall	  separat	  från	  övningen	  i	  sin	  helhet.	  Denna	  observation	  
visar	  att	  jag	  använder	  mig	  av	  mina	  mentala	  resurser	  under	  övningen	  eftersom	  jag	  
förbereder	  mig	  mentalt	  på	  nästa	  fingersättning.	  Om	  tiden	  är	  för	  kort	  för	  att	  använda	  
mina	  mentala	  resurser	  och	  övningen	  samtidigt	  inte	  är	  tillräckligt	  kroppsligt	  
automatiserad,	  uppvisar	  intonationen	  och	  flödet	  brister.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  videodokumentationen	  upptäcker	  jag	  ett	  problemställe,	  och	  det	  är	  att	  jag	  
inom	  mina	  tre	  dokumenterade	  övningspass	  alltid	  stannar	  upp	  och	  övar	  intervallet	  d3	  
och	  b2	  upp	  till	  fyra	  gånger	  separat.	  Detta	  gör	  jag	  genom	  att	  ta	  om	  greppet	  flera	  gånger	  
med	  referenstoner	  (lösa	  strängar)	  som	  intonationskontrollfunktion.	  Även	  intervallen	  
från	  c3	  och	  e2	  ner	  till	  d2	  och	  f2	  är	  i	  nedåtgående	  rörelse	  problemställen	  som	  gör	  att	  jag	  
stannar	  upp	  för	  att	  repetera	  tersdubbelgreppen	  separat.	  Detta	  är	  en	  upptäckt	  som	  
hjälper	  mig	  att	  re-‐designa	  om	  mitt	  lärande,	  det	  vill	  säga,	  jag	  har	  möjlighet	  att	  omgestalta	  
och	  bearbeta	  denna	  information	  för	  att	  under	  kommande	  övningspass	  bara	  öva	  
problemställen	  istället	  för	  de	  intervall	  som	  fungerar	  bra.	  	  
	  
Videoobservationen	  visar	  att	  tersövningen	  har	  en	  grundläggande	  fingersättning	  på	  
strängen	  som	  antingen	  är	  finger	  1	  och	  3	  eller	  2	  och	  4	  för	  att	  ta	  de	  olika	  tersintervallen:	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Fig.	  2.	  Fingersättning	  
	  
Figuren	  ovan	  visar	  numreringen	  av	  fingrarna	  där	  pekfingret	  är	  1,	  långfingret	  2,	  
ringfingret	  3	  och	  lillfingret	  4.	  	  
	  	  
Videoobservationen	  visar	  att	  fingrarna	  1	  och	  3	  har	  den	  viktigaste	  funktionen	  i	  
uppåtrörelse	  medan	  2	  och	  4	  utmärker	  intonationen	  nedåt	  eftersom	  det	  är	  de	  som	  
förflyttar	  sig	  på	  greppbrädan	  medan	  de	  andra	  fingrarna	  sätts	  ner	  i	  förhållandet	  till	  dem.	  
Det	  betyder	  att	  mina	  kroppsliga	  resurser,	  det	  vill	  säga	  mina	  fingrar,	  har	  olika	  stor	  
betydelse	  beroende	  på	  den	  kontext	  inom	  vilken	  jag	  använder	  dem	  i.	  I	  uppåtgående	  
rörelser	  är	  den	  kroppsliga	  resursen	  finger	  1	  och	  3	  central	  och	  finger	  2	  och	  4	  följer	  bara.	  I	  
rörelsen	  nedåt	  är	  det	  tvärtom	  och	  fingrarna	  skapar	  mening	  beroende	  på	  sammanhanget.	  	  
	  
Analysen	  av	  videokamerans	  inspelade	  material	  visar	  också	  att	  beroende	  på	  vilken	  skala	  
som	  spelas	  finns	  det	  fyra	  olika	  positionskombinationer	  för	  fingrarna:	  
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	  Fig.	  3.	  Fingerpositioner	  	  
	  
I	  figuren	  ovan	  visas	  fyra	  olika	  bilder	  som	  består	  av	  de	  fyra	  positionerna	  fingrarna	  kan	  ha.	  
Längst	  till	  höger	  är	  pekfingret	  som	  i	  texten	  benämns	  med	  siffra	  1	  och	  längs	  till	  vänster	  
lillfingret	  benämns	  med	  siffra	  4.	  Bilden	  visar	  alltså	  fingerpositionerna	  framifrån.	  I	  den	  
översta	  bilden	  är	  det	  ett	  mellanrum	  mellan	  finger	  1,	  2	  och	  3	  men	  inte	  mellan	  finger	  3	  och	  
4.	  Bilden	  under	  den	  översta	  visar	  ett	  mellanrum	  mellan	  finger	  1	  och	  2,	  inget	  mellanrum	  
mellan	  2	  och	  3	  och	  mellanrum	  mellan	  3	  och	  4.	  Följande	  bild	  visar	  inget	  mellanrum	  
mellan	  1	  och	  2	  men	  mellan	  2,	  3	  och	  4.	  Den	  nedersta	  bilden	  har	  mellanrum	  mellan	  alla	  
fingrar.	  Fingrarna	  används	  i	  samband	  med	  de	  olika	  positionerna	  som	  kroppsliga	  och	  
mentala	  resurser	  i	  mitt	  lärande	  eftersom	  jag	  kan	  öva	  in	  mönster	  som	  är	  betydande	  för	  
min	  lärandeprocess.	  Den	  nya	  kunskapen	  ger	  alltså	  mina	  tersövningar	  mening	  vilket	  
medför	  att	  jag	  kan	  öva	  mer	  effektiv.	  
	  
Ett	  annat	  upptäckt	  jag	  gör	  är	  att	  när	  fingrarna	  inte	  förflyttar	  sig	  till	  rätt	  ställe	  på	  
greppbrädan	  blir	  samklangen	  oren.	  Detta	  beror	  på	  att	  avståndet	  mellan	  tonerna	  på	  
greppbrädan	  blir	  mindre	  ju	  längre	  fingrarna	  förflyttar	  sig	  uppåt.	  Exempel	  på	  detta	  är	  
tredje	  läget	  vilket	  betyder	  att	  finger	  1	  förflyttar	  sig	  från	  sin	  grundposition	  till	  det	  stället	  
där	  finger	  3	  i	  grundpositionen	  är.	  På	  det	  viset	  kan	  det	  snabbt	  uppstå	  orena	  samklanger	  
eftersom	  fingrarna	  i	  sina	  olika	  positioner	  samtidigt	  ska	  förflyttas	  närmare	  i	  förhållande	  
till	  varandra.	  Strängarna	  och	  greppbrädan	  försvårar	  alltså	  koordinationen	  av	  mina	  
kroppsliga	  resurser	  vilket	  är	  något	  som	  har	  betydelse	  för	  min	  övning	  av	  terser	  och	  mitt	  
lärande.	  	  
	  
Loggboken	  som	  fysisk	  resurs	  använder	  jag	  för	  att	  dokumentera	  mina	  upplevelser	  efter	  
att	  ha	  övat,	  vilka	  övningar	  jag	  gjort	  samt	  den	  övade	  tiden.	  Exempel	  på	  anteckningar	  är:	  
	  

2014-‐11-‐12,	  klockan	  9.20:	  uppvärmning	  5	  minuter,	  cirkulerar	  kroppsdelar,	  
kroppen	  känns	  alert	  efteråt.	  Skala	  G-‐dur	  3	  minuter,	  spiccato,	  legato,	  långsamt	  
och	  snabbt,	  problem	  med	  intonation	  i	  femte	  läge.	  Terser	  5	  minuter,	  problem	  
intonation	  fingersättning	  på	  E-‐sträng.	  Oktav	  2	  minuter,	  gick	  bra.	  Tre-‐	  och	  
fyrklanger	  4	  minuter	  ingen	  kommentar,	  2	  minuter	  chopping,	  känns	  bra	  
rytmisk.	  Improvisation	  5	  minuter	  varitation,	  åttondelsövning,	  stämspel	  4	  
minuter,	  understämma	  till	  krånglig	  låt,	  jobbigt.	  	  (Utdrag	  ur	  loggbok)	  

	  
Utdraget	  ur	  loggboken	  visar	  här	  ovan	  ett	  tillfälle	  där	  jag	  övar	  dvs.	  hur	  länge,	  vilken	  
övning	  och	  vilka	  tankar	  eller	  känslor	  jag	  hade	  vid	  detta	  tillfälle.	  Loggboken	  som	  fysisk	  
resurs	  har	  här	  samma	  funktion	  som	  en	  journal	  och	  den	  hjälper	  mig	  i	  efterhand	  att	  hitta	  
olika	  mönster.	  Ser	  jag	  till	  exempel	  att	  jag	  flera	  gånger	  haft	  problem	  med	  intonationen	  på	  
E-‐strängen	  när	  jag	  övar	  terser,	  kan	  jag	  bara	  öva	  greppen	  på	  E-‐strängen	  vid	  nästa	  
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övningstillfälle.	  Dessutom	  kan	  jag	  använda	  loggboken	  och	  videokameran	  som	  resurser	  
för	  att	  observera	  om	  de	  enligt	  loggboken	  upplevda	  situationerna	  stämmer	  överens	  med	  
det	  som	  syns	  på	  videon.	  Exempelvis	  skiljer	  sig	  mina	  uppfattningar	  i	  stunden	  signifikant	  
från	  videoobservationerna.	  Förmodligen	  eftersom	  mina	  perceptioner	  är	  så	  upptagna	  
med	  den	  pågående	  spelprocessen	  och	  de	  använda	  kroppsliga	  och	  mentala	  resurserna	  att	  
jag	  snabbt	  missar	  detaljer	  som	  kan	  vara	  avgörande	  för	  övningens	  gång.	  
	  
Loggboken	  liknar	  videokameran	  som	  resurs	  eftersom	  jag	  med	  hjälp	  av	  den	  kan	  kartlägga	  
mina	  övningar	  och	  se	  hur	  jag	  designar	  dem.	  Exempel	  på	  detta	  är	  att	  jag	  skriver	  ner	  hur	  
lång	  tid	  jag	  ägnat	  till	  olika	  sorters	  övningar	  vilket	  hjälper	  mig	  att	  se	  hur	  jag	  disponerar	  
min	  tid	  och	  om	  jag	  behöver	  fördela	  om	  tiden	  på	  något	  annat	  sätt.	  Loggboken	  som	  resurs	  
ger	  mig	  alltså	  här	  information	  om	  användningen	  och	  fördelningen	  av	  mina	  mentala	  
resurser,	  det	  vill	  säga	  vad	  jag	  anser	  vara	  viktigt	  i	  min	  övning,	  i	  mitt	  lärande	  och	  hur	  jag	  
ska	  designa	  mina	  övningar.	  Andra	  exempel	  på	  upptäckter	  är	  vilka	  övningar	  jag	  mest	  
koncentrerar	  mig	  på	  och	  om	  min	  övningsdesign	  behöver	  kompletteras	  med	  flera	  
övningar.	  Loggboken	  påminner	  mig	  dessutom	  om	  mina	  kort-‐,	  och	  långsiktiga	  mål	  och	  
hur	  jag	  ska	  gå	  tillväga.	  Därmed	  är	  loggboken	  eller	  journalen	  också	  en	  form	  av	  mental	  
resurs	  i	  mitt	  lärande	  för	  att	  se	  hur	  min	  progression	  över	  en	  längre	  tidsperiod	  ter	  sig	  och	  
för	  att	  se	  hur	  den	  påverkar	  min	  övningsdesign.	  Nedan	  följer	  en	  sammanställning	  av	  olika	  
dokumenterade	  situationer:	  
	  
Övning	   	  	  	  	   	  	  Tid	  i	  minuter	  	   	  	  	  	  	  Upplevelse	  
Kroppslig	  uppvärmning	   3	   -‐	  
Skala	  	   5	   Problem	  med	  

lägeväxling	  1.	  till	  3.	  läge	  
Terser	   4	   Känns	  flytande	  och	  väl	  

intonerat	  
Oktaver	   3	   Försöker	  att	  sätta	  ner	  

alla	  finger	  samtidigt	  
Tre-‐	  och	  fyrklanger	   3	   Ta	  upp	  tempo,	  vissa	  

fungerar	  bättre	  än	  
andra	  

Chopping	   3	   -‐	  
Improvisation	  	   4	   -‐	  
Stämspel	   4	   -‐	  
	  
Fig.	  4.	  Sammanställning	  grundad	  på	  utdrag	  från	  loggbok.	  	  
	  
Sammanställningen	  ovan	  illustrerar	  flera	  olika	  övningstillfällen	  som	  innehåller	  liknande	  
eller	  likartade	  upplevelser,	  genomsnitt	  av	  tid	  och	  vilken	  typ	  av	  övningar.	  När	  jag	  
jämförde	  de	  fysiska	  resurserna	  för	  dokumentationen,	  dvs.	  videokamera	  och	  loggbok,	  
upptäckte	  jag	  att	  upplevelsen	  enligt	  loggboken	  kunde	  skilja	  sig	  från	  videoobservationen.	  
Exempel	  på	  detta	  är	  att	  jag	  upplevde	  terserna	  enligt	  loggboken	  som	  väl	  intonerade	  och	  
flytande	  medan	  videoobservationen	  visade	  att	  terserna	  inte	  hade	  ett	  jämt	  rytmiskt	  flöde,	  
dessutom	  spelade	  jag	  inte	  rent	  alla	  gånger.	  Videokameran	  och	  loggboken	  som	  resurser	  
för	  dokumentation	  kompletterar	  alltså	  här	  varandra,	  och	  de	  medför	  också	  nya	  mentala	  
strategier	  för	  upptäckt	  av	  nya	  sidor	  av	  mitt	  lärande.	  	  
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4.2	  Semiotiska	  resurser	  för	  motivation	  och	  progression	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  semiotiska	  resurser	  för	  motivation	  och	  progression	  som	  jag	  
använder	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol.	  Här	  klargörs	  också	  varför	  och	  på	  vilka	  sätt	  
dessa	  kan	  ses	  som	  resurser	  när	  jag	  övar.	  	  
	  
Målsättning	  är	  en	  mental	  resurs	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  designar	  mina	  
övningsstunder.	  Genom	  att	  definiera	  ett	  långsiktigt	  mål	  och	  bryta	  ner	  det	  i	  mer	  
kortsiktiga	  delmål	  medvetandegörs	  min	  strävan	  i	  en	  viss	  riktning	  varvid	  också	  en	  känsla	  
av	  motivation	  inträder.	  Målsättning	  som	  strategi	  utgörs	  här	  av	  ett	  semiotiskt	  
teckensystem	  som	  används	  som	  resurs	  för	  att	  uppnå	  målen.	  Alla	  tekniska	  moment	  som	  
jag	  inkluderar	  i	  arbetet	  ges	  ett	  övergripande	  syfte	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  delmomenten	  
mening,	  mina	  uppsatta	  mål	  blir	  därmed	  meningsskapande.	  Här	  nedan	  följer	  ett	  utdrag	  
från	  min	  loggbok	  som	  exemplifierar	  detta:	  
	  

2015-‐03-‐18,	  klockan	  08.07:	  uppvärmning	  lösa	  strängar,	  fokus	  på	  stråk.	  Skala	  
E-‐moll	  i	  2	  minuter,	  långsam,	  stråkbyte.	  Terser	  i	  6	  minuter,	  referenstoner,	  
intonation,	  tajming.	  Oktav	  4	  minuter,	  ingen	  kommentar.	  Tre-‐	  och	  fyrklanger,	  3	  
minuter,	  uppifrån	  ner.	  5	  minuter	  chopping,	  öva	  på	  nya	  mönster.	  Improvisation	  
2	  minuter,	  dim-‐ackord.	  Stämspel,	  4	  minuter,	  improviserat	  stämma,	  askul.	  	  
(Utdrag	  ur	  loggbok)	  

	  	  
Utdraget	  ur	  loggboken	  ovan	  beskriver	  mina	  delmål	  inkluderande	  skala,	  terser,	  tre-‐och	  
fyrklanger,	  oktaver,	  chopping	  och	  stämspel.	  Dessa	  delmål	  kan	  här	  ses	  som	  en	  
övningsdesign	  som	  hjälper	  mig	  att	  utforska	  min	  övning.	  Genom	  dessa	  delmål	  känns	  min	  
övningsdesign	  både	  meningsfull	  och	  effektiv	  vilket	  motiverar	  mig.	  
	  
I	  föregående	  figur	  5	  framgår	  det	  att	  tersövningarna	  enbart	  består	  av	  tekniska	  övningar	  
med	  mål	  att	  intonera	  bra	  och	  att	  få	  flytande	  övergångar.	  Målsättning	  ser	  jag	  alltså	  här	  
som	  en	  mental	  resurs	  medan	  det	  tekniska	  utförandet	  också	  inkluderar	  kroppsliga	  
resurser.	  I	  övningen	  tar	  jag	  alltså	  hänsyn	  till	  psykomotoriska	  mål	  men	  här	  bör	  tilläggas	  
att	  jag	  då	  bortser	  från	  musikaliska	  uttryck	  och	  affektiva	  mål	  som	  beskrivs	  i	  uppsatsens	  
bakgrund.	  Målet	  med	  tersövningen	  syftar	  dock	  i	  slutändan	  till	  att	  inkludera	  fler	  resurser	  
för	  uttryck	  och	  affekt	  även	  om	  dessa	  inte	  ingår	  i	  just	  det	  här	  fallet.	  	  
	  
En	  annan	  resurs	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  är	  kontrakt,	  dvs.	  att	  se	  detta	  arbete	  som	  byggt	  
på	  ett	  kontrakt	  med	  mig	  själv.	  Genom	  att	  rama	  in	  förutsättningar	  gällande	  tidsfaktorer,	  
övningsmaterial	  och	  mål,	  skriver	  jag	  en	  form	  av	  kontrakt	  med	  mig	  själv	  som	  hjälper	  och	  
motiverar	  mig	  att	  genomföra	  detta	  projekt.	  Att	  skriva	  kontrakt	  med	  mig	  själv	  är	  en	  
resurs	  som	  stödjer	  mig	  i	  min	  lärandeprocess	  och	  hjälper	  min	  utveckling.	  Nedan	  följer	  ett	  
utdrag	  ur	  min	  loggbok	  som	  exempel	  på	  fler	  mentala	  resurser	  för	  progression	  jag	  
använder	  mig	  av	  och	  som	  påverkar	  min	  design:	  
	  

2015-‐09-‐01,	  klockan	  13.00:	  ingen	  uppvärmning.	  Dimskala	  5	  minuter,	  
fingermönster	  går	  bättre.	  Terser	  i	  2	  minuter,	  2ggr	  i	  time,	  bra.	  Oktav	  4	  minuter	  
på	  E-‐	  och	  A-‐sträng,	  byte.	  Bara	  treklang	  i	  1	  minut.	  Chopping,	  några	  minuter	  
komp	  och	  sång,	  svårt	  att	  vara	  tajt.	  Improvisation	  6	  minuter,	  läxa	  ensemble.	  
Stämspel,	  3	  minuter,	  andra	  stämma	  till	  ”lördag	  kväll”,	  lätt.	  	  
(Utdrag	  ur	  loggbok)	  
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I	  utdraget	  ur	  loggboken	  här	  ovan	  visas	  hur	  övningen	  innehåller	  typ	  av	  övning,	  tidslängd	  
och	  upplevelser.	  Jag	  ägnar	  alltså	  enligt	  loggboken	  mellan	  2	  till	  6	  minuter	  åt	  varje	  övning.	  
Videoobservationerna	  visar	  också	  att	  jag	  inom	  denna	  tidsram	  repeterar	  övningarna	  3	  till	  
4	  gånger	  noggrant	  och	  koncentrerat.	  Utöver	  detta,	  visar	  observationerna	  att	  jag	  stannar	  
upp	  varje	  gång	  jag	  spelar	  fel	  för	  att	  försöka	  rätta	  till	  det	  som	  blev	  fel.	  På	  det	  viset	  
befäster	  jag	  inte	  det	  som	  spelas	  fel	  utan	  bekräftar	  istället	  genom	  att	  rätta	  till	  det	  genast.	  
Detta	  är	  en	  form	  av	  mental	  resurs	  som	  jag	  hämtar	  från	  Schencks	  (2000)	  
”snöstigsprincip”:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Fig.	  5.	  Visualisering	  ”snöstigsprincipen”.	  

	  
Figur	  5	  utgör	  ett	  exempel	  på	  hur	  jag	  varje	  gång	  jag	  spelar	  fel	  mellan	  A	  och	  B	  stannar	  upp	  
och	  går	  från	  B	  tillbaks	  till	  A.	  Därefter	  fortsätter	  jag	  från	  A	  till	  C	  för	  att	  befästa	  den	  rätta	  
vägen	  en	  gång	  till.	  Snöstigsprincipen	  ses	  här	  som	  en	  kunskapsrepresentation	  och	  en	  
mental	  resurs	  för	  min	  progression	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  för	  att	  designa	  min	  övning.	  
Denna	  kunskapsrepresentation	  hjälper	  mig	  att	  sätta	  mina	  kroppsliga,	  fysiska	  och	  
mentala	  resurser	  i	  rätt	  kontext	  för	  att	  reproducera	  meningsfull	  kunskap	  och	  
kommunicera	  olika	  teckensystem	  genom	  musik.	  Genom	  att	  använda	  mig	  av	  en	  
kunskapsrepresentation	  som	  mental	  resurs	  för	  progression,	  sker	  en	  
transformationsprocess	  där	  jag	  tar	  hjälp	  av	  resurser	  för	  att	  skapa	  nya	  
kunskapsrepresentationer.	  Snöstigsprincipen	  blir	  här	  av	  betydelse	  för	  mitt	  lärande	  och	  
kan	  därför	  också	  här	  ses	  som	  en	  central	  mental	  resurs.	  	  
	  
En	  annan	  mental	  resurs	  visar	  även	  vilka	  sorters	  övningar	  jag	  väljer	  ut	  såsom	  dimskalan,	  
treklanger,	  ters-‐,	  och	  oktavdubbelgrepp,	  improvisation,	  stämspel	  och	  chopping.	  Då	  jag	  
här	  ges	  möjlighet	  att	  öva	  många	  olika	  sorters	  övningar	  känns	  det	  som	  jag	  utvecklas	  som	  
musiker	  på	  flera	  områden	  samtidigt.	  Variation	  av	  övningsmoment	  kan	  därför	  här	  ses	  
som	  en	  mental	  resurs	  för	  progression	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  för	  att	  vidga	  mina	  
kunskaper	  på	  flera	  kunskapsområden	  samtidigt.	  Mina	  mentala	  resurser	  hjälper	  mig	  
alltså	  att	  skapa	  ny	  kunskap	  genom	  att	  jag	  applicerar	  den	  under	  övning	  vilket	  gör	  det	  hela	  
mer	  effektivt	  och	  meningsfullt.	  Mening	  och	  effektivitet	  hänger	  i	  den	  meningen	  här	  ihop	  
med	  progression	  genom	  mentala	  resurser.	  
	  
Enligt	  loggboken	  sker	  de	  flesta	  övningspassen	  mellan	  kl.	  9.00	  och	  13.00,	  med	  några	  
undantag	  då	  de	  sker	  på	  eftermiddagen.	  Att	  öva	  tidig	  på	  dagen	  synes	  öka	  min	  
koncentrationsförmåga	  eftersom	  jag	  då	  känner	  att	  jag	  kan	  fokusera	  som	  mest	  då	  mina	  
sinnen	  och	  perceptioner	  är	  alerta.	  Min	  koncentrationshöjdpunkt	  på	  dagen	  kan	  alltså	  
också	  ses	  som	  en	  användbar	  resurs	  för	  progression	  på	  mitt	  instrument.	  Precis	  som	  med	  
snöstigsprincipen	  utgör	  variationen	  av	  övningar	  och	  tidpunkten	  på	  dagen	  relevanta	  
mentala	  resurser	  för	  progression.	  Progression	  kan	  också	  på	  så	  sätt	  ses	  stå	  i	  nära	  
samband	  med	  motivation.	  Uppfattar	  jag	  att	  min	  övning	  leder	  till	  förbättring	  motiveras	  
jag	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  mig	  mening	  att	  fortsätta.	  	  

Stannar upp 

A 
Tersskala 

B 

Spela
 fe

l 

fortsättning 
C 
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Under	  övningsperioden	  utnyttjar	  jag	  även	  tiden	  utanför	  den	  planerade	  tiden	  för	  övning	  
genom	  att	  mentalt	  öva	  på	  olika	  saker.	  Detta	  finns	  dock	  inte	  dokumenterat.	  Mental	  
träning	  är	  en	  övningsform	  som	  är	  mycket	  flexibel	  eftersom	  det	  inte	  behövs	  ett	  
instrument	  eller	  en	  lokal	  för	  att	  utföra	  den.	  Mestadels	  ägnar	  jag	  tid	  åt	  detta	  på	  bussen	  
och	  när	  jag	  cyklar	  från	  och	  till	  skolan.	  Den	  mentala	  övningen	  innebär	  att	  övningar	  
visualiseras	  för	  mitt	  inre	  och	  känslan	  av	  fingrarna	  på	  greppbrädan,	  stråkarmens	  
koordination	  och	  intonation	  återkallas.	  Mental	  övning	  kan	  därför	  här	  också	  ses	  som	  en	  
mental	  resurs	  för	  progression	  som	  jag	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol.	  	  
	  
Designen	  av	  mina	  övningspass	  består	  av	  kunskapsrepresentationer	  och	  semiotiska	  
teckensystem	  som	  stödjer	  min	  utvecklingsprocess.	  Semiotiska	  teckensystem	  används	  i	  
lärandet	  då	  jag	  kombinerar	  olika	  resurser	  för	  att	  skapa	  mening	  och	  effektivisera	  
övningarna	  för	  att	  därefter	  kunna	  konstruera	  nya	  kunskapsrepresentationer.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  
I	  första	  delen	  av	  resultatet	  presenteras	  hur	  jag	  använder	  video-‐	  och	  mobilkamera	  som	  
fysisk	  resurs	  för	  att	  kartlägga	  mina	  tersövningar.	  Resultat	  av	  detta	  är	  att	  jag	  
determinerar	  problemställen	  i	  min	  övning	  som	  till	  exempel	  förflyttning	  av	  
dubbelgreppen	  i	  tredje	  läge,	  tajming,	  flöde	  och	  vissa	  tersintervall	  som	  har	  en	  tendens	  att	  
inte	  bli	  väl	  intonerade.	  Vidare,	  upptäcker	  jag	  att	  videokameran	  är	  en	  resurs	  som	  ger	  mig	  
möjlighet	  att	  analysera	  övningen	  i	  detalj	  och	  genom	  detta	  få	  syn	  på	  faktorer	  som	  
påverkar	  övningen	  positivt	  eller	  negativt.	  En	  annan	  fysisk	  resurs	  som	  presenteras	  i	  4.1	  
är	  loggboken.	  Loggboken	  är	  en	  fysisk	  resurs	  som	  hjälper	  mig	  att	  få	  syn	  på	  mina	  spontana	  
reaktioner,	  vilka	  övningar	  jag	  gjorde,	  hur	  jag	  disponerade	  min	  övningstid	  och	  vilka	  
övningar	  jag	  fokuserade	  mest	  på.	  Loggboken	  och	  videokameran	  utgör	  fysiska	  resurser	  
som	  kompletterar	  varandra	  eftersom	  de	  kan	  leverera	  olika	  bilder	  av	  realiteten	  vilket	  
hjälper	  mig	  att	  i	  efterhand	  tolka	  och	  analysera	  mina	  handlingar.	  	  
	  
Den	  andra	  resultatdelen	  handlar	  om	  hur	  jag	  använder	  mina	  mentala	  resurser	  för	  
motivation	  och	  progression,	  det	  vill	  säga	  jag	  använder	  målsättning	  som	  mental	  resurs	  
för	  att	  upprätthålla	  min	  motivation.	  För	  att	  uppnå	  mitt	  mål	  delar	  jag	  upp	  detta	  i	  delmål.	  
Delmålen	  är	  min	  övningsdesign	  och	  ger	  min	  övning	  mening.	  En	  ytterligare	  mental	  resurs	  
jag	  använder	  mig	  av	  är	  kontrakt,	  dvs.	  att	  jag	  gör	  överenskommelser	  med	  mig	  själv	  för	  att	  
upprätthålla	  min	  motivation.	  Övriga	  mentala	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  är	  
snöstigsprincipen,	  övningsvariation,	  koncentrationshöjdpunkt	  på	  dagen	  och	  mental	  
övning.	  De	  mentala	  resurserna	  ses	  här	  också	  som	  kunskapsrepresentationer	  som	  
transformeras	  i	  mitt	  övande	  för	  att	  skapa	  ny	  kunskap	  och	  ge	  mina	  övningar	  mening.	  De	  
olika	  resurserna	  stödjer	  alltså	  min	  lärprocess	  och	  påverkar	  min	  progression	  positivt.	  
	  
Sammanfattningsvis	  har	  jag	  kommit	  fram	  till	  att	  olika	  resurser	  kan	  ses	  som	  nära	  knutna	  
till	  teckensystem	  och	  premisser	  som	  stödjer	  min	  läroprocess	  positivt	  och	  underlättar	  
meningsskapande	  i	  inlärning.	  Mina	  semiotiska	  resurser	  utgörs	  här	  av	  teckensystem	  som	  
kombineras	  för	  att	  effektivisera	  min	  inlärning.	  Det	  är	  här	  alltså	  fråga	  om	  ett	  multimodalt	  
lärande	  eftersom	  de	  olika	  resurserna	  innehåller	  flera	  informationer	  samtidigt	  som	  jag	  
använder	  mig	  av.	  Följaktligen	  sker	  en	  transformationsprocess	  eftersom	  kunskap	  om	  
olika	  teckensystem	  designar	  min	  övning	  och	  bestämmer	  hur	  kontentan	  kan	  
reproduceras,	  samtidigt	  som	  jag	  formar	  egen	  förståelse	  för	  hur	  jag	  ska	  förhålla	  mig	  till	  
den.	  Slutligen	  kan	  jag	  analysera	  vilka	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  och	  re-‐designa	  mina	  
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övningar	  det	  vill	  säga,	  omgestalta	  och	  bearbeta	  dem	  för	  att	  göra	  dem	  för	  mig	  mer	  
meningsfulla.	  Multimodalt	  lärande	  som	  premiss	  för	  min	  övning	  innehåller	  alltså	  en	  
meningsskapande	  transformationsprocess	  av	  kunskap	  och	  stödjer	  mitt	  lärande	  genom	  
analys,	  omgestaltning	  och	  bearbetning.	  Skapande	  av	  ramfaktorer	  och	  förutsättningar	  för	  
min	  övning	  genom	  planering,	  resurser	  och	  utvärdering	  påverkar	  därmed	  min	  
lärandeprocess.	  Slutligen	  kan	  jag	  konstatera	  att	  ju	  fler	  övningsstrategier	  jag	  tillägnar	  mig	  
och	  ju	  fler	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  desto	  effektivare	  och	  meningsfullare	  blir	  min	  
övning	  och	  desto	  snabbare	  lär	  jag	  mig	  nytt	  material.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  de	  olika	  semiotiska	  resurser	  jag	  använt	  mig	  av	  i	  min	  övning	  i	  
denna	  studie.	  Därefter	  följer	  några	  reflektioner	  över	  arbetets	  betydelse	  och	  förslag	  ges	  
på	  fortsatt	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  inom	  området.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  

5.1.1	  Användning	  av	  semiotiska	  resurser	  
Videokamera	  och	  loggbok	  som	  semiotiska	  resurser	  möjliggör	  dokumentation	  och	  
kartläggning	  av	  de	  olika	  mentala	  resurser	  som	  kommer	  till	  användning	  i	  de	  här	  
utforskade	  övningarna.	  Ett	  exempel	  på	  en	  mental	  resurs	  för	  progression	  och	  motivation	  
som	  kommer	  till	  användning	  är	  ”snöstigsprincipen”,	  en	  princip	  som	  enligt	  Schenck	  
(2000)	  förstärker	  önskade	  och	  oönskade	  rörelser	  genom	  upprepningar	  som	  i	  sin	  tur	  
leder	  till	  automatisering.	  Användningen	  av	  ”snöstigsprincipen”	  verkar	  dock	  kunna	  bli	  
mer	  effektiv	  om	  videokamera	  används	  för	  observation	  istället	  för	  loggbok.	  Detta	  beror	  
på	  att	  kameran	  i	  detta	  fall	  avslöjar	  vissa	  intonationsavvikelser	  vilket	  inte	  loggboken	  gör.	  
Video	  som	  resurs	  ger	  mig	  alltså	  möjlighet	  att	  bli	  mer	  medveten	  om	  hur	  jag	  kan	  höja	  
övningens	  kvalitativa	  aspekter.	  Detta	  stämmer	  väl	  med	  nationalencyklopedins	  (2015)	  
beskrivning	  av	  metod	  eftersom	  jag	  med	  videons	  hjälp,	  anpassar	  och	  förbättrar	  moment	  
genom	  upprepning.	  Enligt	  Kress	  och	  Selander	  (2010)	  skulle	  detta	  också	  kunna	  förstås	  
som	  att	  videoobservationer	  hjälper	  mig	  att	  re-‐designa	  mina	  övningar.	  En	  fråga	  är	  dock	  
om	  progressionen	  också	  kunde	  varit	  snabbare	  om	  jag	  bara	  utfört	  övningen	  mer	  
noggrant?	  Det	  kan	  ju	  ifrågasättas	  om	  mina	  övningspass	  verkligen	  var	  så	  kvalitativa	  som	  
Jørgensen	  (2004)	  poängterar	  vikten	  av,	  dvs.	  att	  musiker	  lägger	  ner	  tid	  och	  möda	  på	  att	  
öva	  med	  god	  kvalité.	  	  
	  
Loggbok	  som	  fysisk	  resurs	  kan	  liknas	  vid	  en	  journal	  vilken	  i	  föreliggande	  fall	  utgör	  ett	  
redskap	  för	  målsättning	  och	  organisering	  av	  övningstid,	  vilket	  är	  något	  som	  också	  Green	  
och	  Gallwey	  (1986)	  tar	  upp.	  Schenck	  (2000)	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  loggbok	  eller	  
journalföring	  även	  kan	  användas	  som	  ett	  verktyg	  att	  upprätthålla	  lust	  och	  
självmotivation.	  Enligt	  Björndal	  (2005)	  har	  loggboken	  i	  huvudsak	  syftet	  att	  utveckla	  
förståelse	  genom	  skriftlig	  reflektion.	  Green	  och	  Gallwey	  samt	  Björndal	  verkar	  alltså	  vara	  
eniga	  i	  att	  journal	  och	  loggbok	  ger	  möjlighet	  till	  medvetandegörande	  av	  det	  som	  sker.	  	  	  
	  
Mina	  mål	  med	  det	  här	  arbetet	  har	  begränsats	  till	  att	  utforska	  vilka	  semiotiska	  resurser	  
jag	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  terser	  på	  fiol.	  Mitt	  fokus	  ligger	  därmed	  på	  bland	  annat	  
mentala	  resurser	  för	  motivation	  som	  rör	  psykomotoriska	  och	  kognitiva	  mål	  och	  inte	  de	  
affektiva	  mål	  som	  Hanken	  och	  Johansen	  (2011)	  och	  även	  Jørgensen	  (2004)	  beskriver.	  
Detta	  medför	  att	  mina	  tersövningar	  saknar	  vissa	  uttryck	  eller	  särskilda	  affekter	  vilket	  
jag	  kanske	  egentligen	  borde	  ta	  hänsyn	  till	  för	  att	  kunna	  applicera	  terserna	  meningsfullt	  i	  
ett	  mer	  ”verklighetstroget”	  spel.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  frågan	  om	  design	  poängterar	  Selander	  och	  Kress	  (2010),	  att	  design	  
antingen	  lägger	  sin	  vikt	  vid	  form	  eller	  funktion.	  I	  min	  övningsdesign	  är	  målet	  att	  
terserna	  ska	  ha	  en	  funktion	  även	  om	  de	  övas	  separerat	  från	  musik.	  Med	  tanke	  på	  att	  
funktion	  enligt	  Jørgensen	  (2004),	  utgörs	  av	  både	  teknik	  och	  uttryck,	  kan	  mina	  
tersövningar	  därmed	  inte	  betraktas	  som	  helt	  meningsskapande	  eftersom	  jag	  inte	  
inkluderar	  alla	  aspekter.	  
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5.1.2	  Resurser	  och	  övningsdesign	  	  
En	  mental	  resurs	  för	  motivation	  och	  progression	  jag	  använder	  mig	  av	  här,	  är	  ett	  bruk	  av	  
olika	  sorters	  övningar.	  Enligt	  Hargreaves	  (1986)	  är	  detta	  också	  effektivare	  än	  att	  bara	  
koncentrera	  sig	  på	  en	  övning.	  Att	  använda	  ett	  flertal	  olika	  övningar	  kan	  dock	  enligt	  mig,	  
medföra	  nackdelar.	  Kombineras	  inte	  detta	  med	  de	  enligt	  Schenck	  (2000)	  och	  Jørgensen	  
(2004)	  beskrivna	  målen,	  dvs.	  kortsiktiga-‐	  och	  övergripande	  mål,	  tjänar	  Hargreaves	  
övningsupplägg	  inget	  generellt	  syfte	  eftersom	  oplanerade	  övningar	  utan	  mål	  inte	  leder	  
någonstans.	  Det	  kan	  liknas	  vid	  Kempe	  och	  Wests	  (2010)	  påstående	  om	  att	  enskilda	  
tecken	  inte	  innehåller	  någon	  mening	  innan	  de	  sätts	  i	  en	  kontext	  där	  tecknen	  relaterar	  till	  
varandra.	  Även	  Selanders	  och	  Kress	  (2010)	  yttrande	  om	  att	  design	  skapar	  mening	  
genom	  sin	  vikt	  vid	  funktion	  och	  innehåll,	  liksom	  Rostvalls	  och	  Selanders	  (2008)	  
beskrivning	  om	  att	  design	  handlar	  om	  olika	  ramfaktorer	  och	  förutsättningar	  som	  den	  
lärande	  själv	  konstruerar,	  något	  som	  påverkar	  mina	  tersövningar	  och	  hur	  min	  
övningsdesign	  skapar	  mening.	  	  
	  
Tidpunkten	  på	  dagen	  där	  koncentrationen	  är	  på	  topp	  är	  något	  som	  enligt	  Jørgensen	  
(2004)	  är	  av	  vikt	  och	  även	  en	  resurs	  jag	  använder	  mig	  av	  i	  detta	  arbete.	  Trots	  detta	  
påverkas	  min	  koncentrationsförmåga	  förstås	  av	  flera	  andra	  faktorer,	  som	  Björndal	  
(2005)	  fastlår	  är	  hunger,	  trötthet	  och	  intresse,	  alltså	  fysiska	  och	  psykiska	  sinnestillstånd,	  
också	  relevanta.	  Jørgensens	  påstående	  är	  alltså	  av	  vikt	  i	  min	  övning	  men	  jag	  behöver	  
även	  ta	  hänsyn	  till	  andra	  faktorer	  för	  att	  göra	  min	  övning	  meningsfull	  och	  effektiv.	  	  
	  
I	  detta	  arbete	  använder	  jag	  mig	  även	  av	  mental	  övning	  som	  resurs	  vilken	  är	  något	  som	  
både	  Schenck	  (2000)	  och	  Jørgensen	  (2004)	  förespråkar.	  Mental	  övning	  innebär	  övning	  
på	  en	  mer	  abstrakt	  nivå	  och	  hänger	  ihop	  med	  mina	  kognitiva	  färdigheter	  vilka	  Hanken	  
och	  Johansson	  (2011)	  beskriver	  som	  inlärningsprocesser.	  Hanken	  och	  Johansson	  menar	  
vidare	  att	  inlärningsprocesser	  innehåller	  mentala	  aktiviteter	  som	  förståelse,	  uppfattning	  
och	  tolkning.	  För	  att	  abstrahera	  mina	  övningsmoment	  genom	  mental	  övning	  krävs	  det	  
alltså	  att	  jag	  har	  förkunskap	  och	  förförståelse	  av	  tersövningarna.	  Mental	  övning	  som	  
mental	  resurs	  är	  alltså	  bara	  meningsskapande	  om	  jag	  kan	  transformera	  
kunskapsrepresentationer	  av	  fysiska	  resurser	  till	  mentala.	  	  	  
	  
Något	  som	  tas	  upp	  i	  resultatdelen	  är	  att	  ju	  fler	  semiotiska	  resurser	  och	  övningsstrategier	  
jag	  använder	  mig	  av	  desto	  effektivare	  blir	  min	  övning.	  Schencks	  (2000)	  snöstigsprincip	  i	  
kombination	  med	  koncentrerad	  tid	  på	  dagen,	  kvalitativ	  övning,	  mental	  övning	  
(Jørgensen,	  2012),	  journalskrivning	  (Green	  &	  Gallwey	  1986),	  olika	  sorters	  övningar	  
inom	  ett	  övningspass	  (Hargreaves,	  1986),	  målsättning	  (Hanken	  &	  Johanson,	  2011;	  
Jørgensen,	  2004;	  Schenck,	  2000)	  samt	  videoobservation	  (Björndal,	  2005)	  kan	  här	  ses	  
som	  kunskapsrepresentationer	  och	  olika	  fysiska	  och	  mentala	  resurser	  som	  ökar	  
meningsskapande	  och	  gör	  övningar	  mer	  effektiva.	  Frågan	  är	  bara	  i	  vilken	  utsträckning	  
en	  musiker	  ska	  använda	  sig	  av	  semiotiska	  resurser	  och	  strategier	  för	  att	  få	  den	  bästa	  
individuella	  designen	  för	  sitt	  övningsupplägg.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Under	  tiden	  jag	  observerade	  min	  utvecklingsprocess	  och	  vilka	  resurser	  jag	  använde	  mig	  av	  
blev	  jag	  mycket	  mer	  medveten	  om	  min	  övning	  och	  hur	  jag	  kan	  applicera	  och	  kombinera	  olika	  
semiotiska	  resurser	  för	  att	  göra	  mina	  övningar	  mer	  meningsfulla.	  Dessutom	  fylldes	  min	  
kunskapsbank	  med	  olika	  redskap	  och	  kunskapsrepresentationer	  som	  även	  kan	  ha	  relevans	  i	  
mitt	  yrkesliv	  som	  musiklärare	  och	  för	  mina	  framtida	  elever	  i	  instrumentalundervisning.	  Att	  
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belysa	  min	  utvecklingsprocess	  och	  vilka	  semiotiska	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  har	  hjälpt	  
mig	  att	  få	  nya	  insikter	  om	  mig	  själv	  och	  medvetandegjort	  mina	  handlingar	  även	  om	  det	  var	  
svårt	  att	  vara	  både	  studie-‐	  och	  forskningsobjekt.	  
	  
En	  annan	  reflektion	  är	  svårigheten	  i	  att	  presentera	  min	  användning	  av	  olika	  semiotiska	  
resurser	  i	  skriven	  form	  eftersom	  jag	  verkar	  använda	  mig	  av	  flera	  resurser	  samtidigt.	  
Problematiken	  består	  alltså	  i	  att	  kartlägga	  vilka	  resurser	  som	  är	  mer	  dominant	  än	  andra	  och	  
att	  skilja	  dem	  åt	  utan	  att	  tappa	  den	  röda	  tråden.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Eftersom	  detta	  arbete	  belyser	  vilka	  semiotiska	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  övar	  
terser	  på	  fiol	  är	  arbetet	  mest	  betydelsefullt	  för	  mig	  själv	  och	  min	  egen	  utveckling.	  	  Dock	  
kan	  detta	  arbete	  även	  ha	  betydelse	  för	  övning	  på	  andra	  instrument	  eftersom	  de	  
semiotiska	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  kan	  appliceras	  på	  fler	  instrument	  och	  andra	  
övningar.	  På	  grund	  av	  att	  studien	  utgår	  ifrån	  mig	  själv	  vore	  det	  bra	  om	  läsaren	  kunde	  
vara	  medveten	  om	  att	  studien	  endast	  beskriver	  min	  egen	  utvecklingsprocess,	  denna	  
process	  med	  sina	  tillvägagångssätt	  är	  inte	  nödvändigtvis	  möjligt	  att	  tillämpa	  rakt	  av	  men	  
kan	  troligtvis	  modifieras	  och	  individanpassas	  för	  att	  andra	  ska	  kunna	  dra	  nytta	  av	  dem.	  	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Det	  vore	  intressant	  att	  i	  en	  framtida	  studie	  få	  möjlighet	  att	  utveckla	  flera	  övningskoncept	  och	  
integrera	  dessa	  i	  undervisning	  med	  fler	  elever.	  Koncepten	  skulle	  då	  kunna	  testas	  på	  olika	  
elever	  med	  någorlunda	  samma	  förutsättningar	  och	  förkunskaper.	  Det	  vore	  också	  intressant	  
att	  fokusera	  på	  en	  elevgrupp	  som	  ges	  redskap	  att	  använda	  flera	  olika	  semiotiska	  resurser	  
när	  de	  övar	  och	  en	  kontrollgrupp	  som	  får	  inte	  detta	  i	  syfte	  att	  kartlägga	  huruvida	  
utvecklingen	  mellan	  grupperna	  skiljer	  sig	  från	  varandra.	  	  
	  
Till	  slut	  hade	  det	  varit	  intressant	  att	  observera,	  analysera	  och	  utvärdera	  huruvida	  
elevgrupper	  skiljer	  sig	  åt	  i	  sin	  instrumenttekniska	  kunskap,	  uttryck	  och	  problemhantering	  
efter	  att	  ha	  jobbat	  med	  olika	  semiotiska	  resurser	  under	  en	  viss	  tidperiod.	  Viktigt	  för	  en	  sådan	  
studie	  vore	  att	  eleverna	  verkligen	  har	  samma	  förutsättningar,	  ges	  samma	  ramfaktorer	  och	  
övar	  lika	  mycket	  för	  att	  få	  en	  kvalitativ	  och	  relevant	  studie.	  En	  frågeställning	  för	  ett	  fortsatt	  
forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  skulle	  därmed	  kunna	  vara:	  Hur	  skiljer	  sig	  en	  elevgrupp	  
som	  använder	  olika	  semiotiska	  resurser	  från	  en	  elevgrupp	  som	  inte	  använder	  samma	  
resurser?	  	  	  
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Elektroniska	  källor	  för	  bilder:	  
	  
Figur	  2.	  Fingersättning.	  Hämtat	  den	  15	  Jannuari	  2016	  från:	  	  
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Figur	  3.	  Fingerpositioner.	  Hämtad	  den	  15	  Januari	  2016	  från:	  
http://www.wps.pwp.blueyonder.co.uk/images/bowing/patterns_all.gif	  
	  
	  


