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Sammanfattning 

 

Titel: ”Sociala medier – nya lärplattformar? Beträdande av nya rum för vidareutveckling och 

inspiration utanför institutionen” 

Författare: Alma Aronsson 

 

Idén till detta kandidatarbete, ett aktionsforskningsprojekt, väcktes av min strävan att på olika 

vis nå högre självständighet från institutionen och Musikhögskolan, inför mitt utträde ur 

dessa. Projektets metod blev huvudsakligen ett personligt deltagande i övningsutmaningen 

#100daysofpractice på den sociala medieplattformen Instagram. I det ingick varje dag 

videodokumentation av min övning samt kort, fritt, textskrivande kring den aktuella 

övningssessionen. Till resultatet av arbetet inhämtades data från tre olika kategorier: 

logganteckningar, genomförd reflektion med inspiration av Gibbs reflektionscykelsmodell 

samt texter tillhörande respektive publicerad video. I kapitlet Slutsatser besvaras 

frågeställningarna: ”Hur kan jag, genom en social medieplattform som Instagram, uppnå 

högre självständighet när jag lämnar institutionen?”, ”Hur har mitt deltagande i fenomenet 

#100daysofpractice påverkat min motivation att öva?” samt ”Vad kan mina reflektioner, 

gällande de 100 dagarna, bidra med för min framtida övning?”. 

 

Sökord: musik, motivation, Instagram, övning, nervositet, videodokumentation 
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Abstract 

 

Title: “Social Media – New Learning Platforms? Entering new spaces for further development 

and inspiration outside the institution” 

Author: Alma Aronsson 

 

 

The idea for this bachelor thesis, an action research project, developed as a part of my 

endeavor for higher independence from the institution and academy, preparing for my 

withdrawal from these. A personal participation in the practice phenomenon 

#100daysofpractice, on the social media platform Instagram, constitutes the main method of 

this project. It included daily video documentation of my practice together with short, freely 

written, texts/reflections on each published practice session. The results chapter of this thesis 

is based on data collected from three different categories: log notes, an implemented 

reflection cycle inspired by Gibbs’ template and also the published texts of each Instagram 

video. In the conclusions the following questions are answered: “How can I, through a social 

media platform like Instagram, reach a higher level of autonomy when leaving the 

institution?”, “How has my participation in the phenomenon #100daysofpractice influenced 

my motivation to practice?” and “In what ways can my reflections, concerning the 100 days, 

contribute to my future practice?”. 

 

Key words: music, motivation, Instagram, practice, performance anxiety, video 

documentation 
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1. Inledning  

”I’m glad that this space allows us to share the true experience. Practice is a universal project, 

though it often feels solitary. At the end of the day, it is the one sure thing that brings all 

musicians together in spirit.” (violincase, 2021) 

 

1.1 Bakgrund 
 

Som ett led av sökande mot ökad självständighet, i och med att jag snart lämnar institutionen - 

Musikhögskolan - springer detta arbete ur intentionen att hitta nya vägar för vidareutveckling, 

inspiration och stöttning genom nyttjande av sociala medier. 

 

Jag har upplevt att jag generellt varit sen med att haka på olika sociala medier i jämförelse 

med personer i min omgivning. Skaffade ett Instagram-konto så sent som i början av hösten 

2020. Blev dock redan för ett par år sedan rekommenderad av min dåvarande violinlärare att 

kolla in Hilary Hahns Instagram-sida @violincase och ta del av den generösa inblick som ges 

i hennes övningspass och olika arbetsmetoder. Bland annat i form av hennes versioner av 

övningsutmaningen #100daysofpractice. Det var en ny upplevelse och jag blev redan då 

förtjust i konceptet. Det verkar vara en rörelse som engagerar både framstående yrkesmusiker, 

aspirerande yngre förmågor och allt däremellan. En relativt ny typ av plattform och 

gemenskap för exempelvis övande instrumentalister med utrymme både för övningstips, 

inspiration, stöttning i framgång och motgång och framförallt en samhörighet i fenomenet 

övning. Tror att det är relativt vedertaget att det generellt är solitärt med övning, men som 

Hilary Hahn påpekar också något som är gemensamt för i princip alla musiker i hela världen 

(violincase, 2021). Jag funderar på om ett frikostigare delande kan bidra till en mindre 

konkurrensorienterad bransch, där det istället öppnas för att musiker sinsemellan, i större 

utsträckning, går in för att inspirera varandra och dela med sig av sina bästa tips. 
 

Jag har hört många lärare betona vinsterna av att filma sig själv, både egen övning och 

offentliga framträdande. De har talat om att filmandet i sig kan framkalla liknande känslor 

som vid uppträdande för publik, vilket gör det till ett utmärkt sätt att träna hanterande av 

nervositet. Både själva genomförandet av inspelningen och betraktandet av det 
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dokumenterade materialet kan ge en mer objektiv bild av ens spel, har de menat på. Genom 

åren har de framhållit att ett sådant mer objektivt förhållningssätt kan vara oerhört lönsamt för 

övning och utveckling. Min violinlärare brukar ofta uppmana sina studenter att “öva som om 

det vore konsert och spela på konsert som om du övade”. Om jag har förstått hennes uttryck 

handlar kärnan i meningen om en slags balans av anspänning, lugn och fokus. Min tanke är att 

exempelvis videodokumentation kan vara en väg till att kunna hitta den balansen. 

Genom att anta en mer officiell utmaning var min förhoppning att jag med större sannolikhet 

skulle få till en kontinuitet och daglig vana av att videodokumentera min övning. Detta då jag 

tidigare upplevt att det annars kan komma ursäkter som föranleder diskontinuitet. Beslutade 

att anta utmaningen #100daysofpractice på Instagram och offentliggöra stunder av min 

övning dagligen i 100 dagar. Min intention har varit att dokumentera min övningsprocess - 

inte spela in representationer av min högsta nivå. Detta på ett konto jag skapade för 

ändamålet: @violioley. Hahn säger om konceptet hon initierat: “You don’t have to worry 

about the result; it doesn’t have to be in great shape. You can show working on the same 

piece of art – you do a little bit of coloring one day, you spend 100 days on the same thing, or 

you could do sketches every day.” (Westberg, 2017) 

 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet har varit att söka ökad självständighet och nya vägar mot förkovring. Då 

jag snart lämnar institutionen är jag nyfiken på hur jag kan utnyttja sociala medieplattformar - 

såsom Instagram - för vidareutveckling, inspiration och motivation när jag tvingas vara än 

mer självständig i mitt framtida arbete. Ett annat mål med projektet är att nå en större 

förståelse kring hur jag reflekterar i, och kring, min övning samt min upplevelse av att 

kontinuerligt videodokumentera och dela den. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur kan jag, genom en social medieplattform som Instagram, uppnå högre 

självständighet när jag lämnar institutionen? 

 

• Hur har mitt deltagande i fenomenet #100daysofpractice påverkat min motivation att 

öva? 

 

• Vad kan mina reflektioner, gällande de 100 dagarna, bidra med för min framtida 

övning? 
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2. Kunskapsfältet 

2.1 Inspelning som verktyg 
 

Ivan Galamian, en av 1900-talets högst ansedda violinpedagoger, skriver i sitt verk Principles 

of violin teaching (först publicerad år 1962) om övning och kritiskt lyssnande. Galamian 

(2013) skriver ”The sound produced has to be under permanent scrutiny. The ear is always the 

final judge in deciding what is good and what is not.” (s. 101). Han menar att de flesta 

musiker har bristande förmåga i att låta hörseln ha den funktionen och betonar vikten av att 

lyssna objektivt och inte subjektivt. Han poängterar vidare en chock som ofta inträder när 

musiker får höra sig själva på inspelning. Galamian framhåller det eftersträvansvärda i att 

kunna höra sin tonproduktion mer så som en publik skulle uppleva den. Han konstaterar att ett 

av de viktigaste redskapen i vår praktik är färdigheten i objektivt lyssnande och konsten att 

komma närmare sanningen i sin uppfattning av den egna övningen. 

 

Lindgren (2012) skriver om videodokumentation att det är ett unikt verktyg för att kunna 

observera en situation upprepade gånger, spola tillbaka och möjliggöra analys på detaljnivå. 

Hon är dock noga med att även framhålla att videon inte visar oss situationen som den är 

”utan som vi uppfattar den.” (s. 58).  

 

2.2 Motivation 
 

Yttre faktorer som påverkar våra inre processer kallas yttre motivation (Lundgren & 

Lökholm, 2006). Lundgren och Lökholm menar att mycket av det vi gör motiverar oss genom 

att vi kan ”uppnå belöning eller slippa negativa konsekvenser” (s. 47). Inre motivation är 

enligt författarna mer grundad i känslor och individens uppskattande av upplevelsen.  

Pink (2009) menar att autonomi är en viktig faktor för inre motivation. Lundgren och 

Lökholm belyser att yttre motivation är mer sårbart genom att det efter att yttre motivation 

satts i system kan göra att uteblivande av etablerad belöning eller bestraffning, i värsta fall, 

dels kan omvandla inre motivation till yttre och minska den inre tillfredsställelsen vid en viss 

aktivitet, men kan också rent praktiskt leda till att ett visst beteende går tillbaka till sitt 

ursprungsläge (Lundgren & Lökholm).  
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Lundgren och Lökholm (2006) beskriver förhållandet mellan att vilja och kunna samt 

fenomenet där en person vill något men har låg så kallad ”självförmåga” och inte tror sig 

klara av det. Det leder ofta till avvaktan och att ställningstagande för förändring uteblir 

tillsvidare, menar författarna. Sammanfattat påpekas att nödvändigheterna för förändring är 

vilja och en tro på den egna förmågan och utvecklingspotentialen (Lundgren & Lökholm, 

2006). Angående beröm och motivation problematiserar författarna kring beröm som 

företeelse. Definitionen av beröm säger de vara ”att delge någon annan en positiv bedömning 

av personens produkt, handling eller attribut.” (s. 49). De lyfter fram att beröm bör ges ”på 

rätt sätt och vid rätt tillfälle för att åstadkomma önskad effekt.”. Lundgren och Lökholm 

konstaterar att beröm bör vara framförallt specifikt och uppriktigt för att det ska ge en positiv 

upplevelse hos mottagaren. 

 

Social motivation beskriver Susan Hallam (1998) som fenomenet att bli inspirerad och 

motiverad av förebilder och människor i sin omgivning. Hon menar att vi har en inbyggd 

egenskap att vilja efterlikna människor vi ser upp till. 

 

2.3 Anspänning, nervositet och perfektionssträvan 
 

Gabrielson (2020) skriver att musikutövande ofta innebär fysiska och psykologiska 

påfrestningar, särskilt i samband med framföranden. Gabrielson ger exempel på en studie där 

orkestermusiker vid framförande uppmätte en markant höjd puls. Gällande nervositet menar 

Gabrielson att det i många undersökningar har visat sig vara ett av de vanligast 

förekommande problemen hos musiker. En väl hanterad nervositet hävdar författaren kan ge 

ökad självkänsla, medan en sämre hantering kan leda till motsatsen. Både Hallam (1998) och 

Gabrielson menar att erfarna utövare kan vara bättre rustade att bemästra nervositet. 

Gabrielson beskriver nervositet som en sorts rädsla för att bli ”negativt bedömd av kritiska 

åhörare/åskådare” (s.276). Han hävdar också att storleken på publiken ofta är avgörande för 

graden av nervositet.  
 

Pehrsson (2020) skriver i ett avsnitt kallat ”Du får inte spela fel!” om den kultur av strävan 

efter teknisk perfektion som än idag, i stor mån, färgar högre undervisning i klassisk musik (s. 

53). En kultur som författaren menar att exempelvis pedagogiken för grundskolan sedan länge 

förhållit sig avståndstagande till, men alltså hänger kvar på de högre musikinstitutionerna.  
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2.4 Mästare-lärling-modellen och tyst kunskap 
 

Hyry-Beihammer (2010) skriver att forskning inom instrumental musikundervisning är en 

relativt ny företeelse. Hon menar att den traditionella mästare och lärling-modellen både 

romantiseras och kritiseras från olika håll. Romantiseras i bemärkelsen av att innebära 

individuell undervisning, i kontrast mot exempelvis stora klasser i skolor. Kritiseras i 

egenskap av det auktoritära ledarskap den så kallade mästaren har samt för ett ofta ensidigt, 

imitationsbaserat lärande. 

 

Holmberg (2020) skriver om mästare-lärling-modellen “Master classes, arguably the pinnacle 

of the master-apprentice tradition, have been common within higher education of Western 

classical music. Although claimed to be effective, teaching and learning of musical 

interpretation in this setting are not well-researched.” 

 

Molander (1996) beskriver tyst kunskap som ett nyckelbegrepp inom yrkeskunskaper och han 

framhåller att det kan sammanfattas som ”vi vet och kan mer än vi kan uttrycka i ord”. 
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3. Metod 

3.1 Genomförande 
 

3.1.1 #100daysofpractice 
 

Det som undersöks i detta arbete är främst mitt deltagande i konceptet #100daysofpractice. 

Data som presenteras i resultatkapitlet efter bearbetning kommer från tre olika ursprung: mina 

publicerade texter på övningskontot, separata logganteckningar samt retrospektiva 

reflektioner som gjorts efter de hundra dagarnas slut. 

 

Mitt deltagande i #100daysofpractice 

Jag har på ett publikt Instagram-konto, september 2020 till januari 2021, dagligen lagt upp en 

audio/video-inspelning som jag publicerat under hashtagen “100daysofpractice”. Till 

majoriteten av inläggen har jag även skrivit korta texter i samband med respektive 

övningssession. Min generella avsikt har varit att göra dokumentationer, inte 

representationer. Detta innebär att jag ämnat dokumentera min övningsprocess och inte spela 

in representationer av min högsta nivå. 

Utöver att posta inlägg med korta videoklipp på min övning har jag sporadiskt även postat så 

kallade händelser. Händelserna har jag tänkt som ett mer avslappnat inslag i mitt 

instagrammande från övningskontot. 

 

Videodokumentation och förutsättningar vid inspelning 

 

Tidsåtgången blev i snitt 30 minuter till en timme per dag för inspelning, redigering och 

publicering. Har oftast gjort flera inspelningar under en dag och i efterhand (samma dag) gjort 

ett urval av det insamlade videomaterialet, som regel en video på runt en minut. Min 

mobiltelefon, en Huawei P20 Pro, har fått utgöra inspelningsutrustningen. Eftersom projektet 

ägt rum under en pågående pandemi har övning och inspelning framförallt ägt rum hemma i 

min lägenhet. Det föranledde vid ett antal inspelningstillfällen användning av nattsordin och 

ibland återhållen klang. Har generellt placerat telefonen med intentionen att det som varit 
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relevant och i fokus vid gällande övningstillfälle skulle synas i videon. När jag till exempel 

haft en övningssession med fokus på smidiga strängväxlingar har jag valt att filma inzoomat 

på högerarmen och från sidan, inte rakt framifrån.  

 

Instagramtexter och logganteckningar  

 

Under de hundra aktiva dagarna på Instagram skrev jag korta texter till varje inlägg med en 

tanke om att de skulle kunna bli mål för analys och bearbetning i ett senare skede av 

undersökningen. Det skulle alltså kunna sägas vara en form av publik dagbok eller i det här 

fallet logganteckningar som publicerats löpande. Utöver texterna på Instagram har jag, mindre 

kontinuerligt, skrivit korta reflektioner i form av separata logganteckningar - för att kunna gå 

tillbaka och läsa resonemang som jag inte publicerat på Instagram. 

 

Dagboksskrivande, det egna skrivandet i samband med aktionsforskning, är enligt Rönnerman 

(2012) ett verktyg för självinsikt och upptäckande av den egna praktiken; detta genom den 

möjlighet att följa tankeprocesser och handlande som kommer ur nedtecknandet. Patel och 

Davidson (2011) skriver angående dagboksskrivande som teknik för informationsinsamling 

för undersökningsunderlag att det kan vara en passande metod för både kvantitativ och 

kvalitativ bearbetning. Kvalitativ i möjligheten att exempelvis ”få reda på individens 

perspektiv på sin egen tillvaro” (Patel och Davidson, 2011, s.70). Författarna framhåller att 

”Kvaliteten på den information vi erhåller via dagböcker beror, liksom vid andra tekniker, på 

individernas villighet att bidra med information. Vi måste alltså försäkra oss om att vi inte 

begär för mycket av dem.” De belyser även den hänsyn som bör tas till personens 

uttrycksförmåga i skrift; att om den information som önskas erhållas rör exempelvis tankar 

och känslor bör individen ha ”en viss vana av att uttrycka sig i skrift” (Patel och Davidson, 

2011, s.71). Patel och Davidson menar vidare att mängd och utformning av anvisningar ska 

anpassas för den typ av information som önskas. Om det är en undersökning som i slutändan 

bearbetas kvalitativt, med individens egna perspektiv i fokus, är en adekvat väg att ge få 

föreskrifter.  

 

En ungefärlig mall för dispositionen av mina texter på Instagram kan sägas se ut enligt 

följande: 

 

1. Vad? - Stycke samt kompositör alternativt teknikövning, etyd, skala eller dylikt.  
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2. Hur och/eller varför? - Kort beskrivning av exempelvis mitt fokus, tankar, känslor och 

upplevd kvalitet i gällande övningssession. 

 

Språk i beaktning 

Med förhoppning och intention om att kunna nå ut till fler och bli mer inkluderad i nätverket 

av musikutövande på Instagram, valde jag att formulera texterna och tankarna i mina 

#100daysofpractice på engelska. 

Arbetsmaterial i övningen 

 

I ett avvägande inför projektets start valde jag att genomföra projektet på ett sätt som kändes 

naturligt för mig. Detta för att få en så ärlig bild som möjligt av hur videodokumentation och 

reflektion kan se ut utan en utstuderad plan om innehållet för de 100 dagarna. Min tanke var 

att de 100 dagarna skulle spegla stunder ur övningsdagarna som ägde rum under tiden med en 

plan om att genomföra konstruktiva förändringar efter genomgången process och analys. 

Följaktligen är det stor bredd i innehåll och fokus i övningssessionerna; ibland med teknisk 

tyngdpunkt (skalor, etyder eller andra övningar) och ibland olika stycken och fokus på 

musikaliska aspekter. Hade också en tanke om att under projektet låta mig upptäcka olika sätt 

att formulera mig på och spela in - att inspireras och färgas av andras upplägg.  

 

3.1.2 Gibbs reflektionscykel 
 

I syfte att få en mer strukturerad reflektionsprocess och retrospektiv analys över mitt 

övningskonto @violioley och det genomförda projektet #100daysofpractice på Instagram, 

valde jag att i min reflektionsprocess utgå från Gibbs reflektionscykel. Reflektionsmetoden 

utvecklades år 1988 av Graham Gibbs med syfte att strukturera reflektioner av upplevelser för 

lärande sprunget ur sådana (The University of Edinburgh, 2020). 

Fritt översatt består cykeln av sex olika punkter: 

●      Beskrivning av erfarenheten 

●      Känslor och tankar kring erfarenheten 

●      Utvärdering av erfarenheten 

●      Analys för att bringa klarhet över projektet 
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●      Slutsats om vad jag har lärt mig och vad jag skulle kunnat gjort annorlunda 

●      Aktionsplan för hur jag i framtiden kan hantera liknande projekt samt generella 

justeringar som är önskvärda 

                      (The University of Edinburgh, 2020) 

Efter de avslutade hundra dagarna skrev jag i enlighet med reflektionscykeln en beskrivning 

av projektet och erfarenheten, men framförallt ”Känslor och tankar”. Jag har alltså använt 

Gibbs modell framförallt för inspiration och stöd för nedskrivandet av tankar och reflektioner 

efter projektet. 

 

3.2 Analys och bearbetning 
 

3.2.1 Kodning 
  

I överensstämmande med Patel och Davidsons (2011) beskrivning av arbetssätt vid kvalitativ 

bearbetning har den textinformation som insamlats under undersökningens gång i detta arbete 

efteråt framförallt bearbetats kvalitativt. Dagboks-/logganteckningarna på Instagram, den 

separata loggen samt reflektionerna gjorda med inspiration av Gibbs reflektionscykel har 

alltså blivit kvalitativt analyserade. Allt textmaterial har blivit läst minst en gång, innehållet 

har kodats och tematiserats för att därefter kunna välja ut mest relevanta citat och innehåll för 

besvarandet av gällande forskningsfrågor. 

 

3.2.2 Ordfrekvenser i Instagramtexter 
 

Här skulle kunna sägas att en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod har använts. De 

hundra publicerade anteckningarna som var en del av #100daysofpractice-projektet på 

Instagram överfördes till ett dokument för att efter den kvalitativa kodningen bli värd för ett 

urval av ord (med respektive böjningar som inkluderade alternativ). LIX står för 

läsbarhetsindex och är egentligen en metod som används för att mäta ”nivå” på texter; det ger 

ett värde för hur svårighetsgraden i läsbarhet ser ut för en given text. Carl-Hugo Björnsson, en 

svensk pedagogikforskare, kom att utforma ett lix som i Sverige kommit att bli välkänt 

(Sigurd, u.å.). I LIX-verktyget på www.lix.se går dessutom att se frekvensen av alla använda 
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ord. Genom att genomföra en LIX-analys av de sammanställda hundra texterna kunde därför 

en lista fås fram med alla ord rangordnade efter antal förekomster. Som nästa steg kunde alla 

hjälpord och irrelevanta småord tas bort, för att därefter ha en kvarstod av ord som möjligen 

självständigt och numeriskt skulle kunna berätta något om just denna process av 

#100daysofpractice. Skulle kunna sägas att listan från lix-analysen fick funktionen att minska 

risken för att missa något relevant och för arbetet intressant ord. 

 
 

3.3 Trovärdighetsresonemang 

 

”Lather (1991) poängterar vikten av en självkritisk attityd när det gäller hur forskarens egna 

förutfattade meningar och förförståelse kan påverka forskningen och de resultat man kommer 

fram till. Jag menar att detta är en oerhört central fråga i sammanhanget. Att forska i sin egen 

praktik innebär att bli medveten om sig själv som en del av den praktik man studerar och 

forskar i.” (Folkesson, 2012) 

 

Patel och Davidson (2011) belyser vikten av att sträva efter att arbeta med information som är 

sannfärdig i största möjliga mån. Som en nödvändighet framhåller författarna medvetenhet 

om att ”dagboksanvändaren” kan modifiera sin framställda verklighet. Patel och Davidson 

nämner att det inte är osannolikt att individerna bland annat skulle kunna göra något som de 

anser vara bättre, alternativt mer, för syns skull alternativt bara för att ha något att skriva. De 

betonar också betydelsen av att motivera de personer som ska delta i undersökningen och 

bibehålla motivationen; att se till att de är beredvilliga att ta sig tid och föra anteckningar och 

i någon utsträckning kan känna att deras insats är betydelsefull. Patel och Davidson (2011) 

menar vidare att ”motiverade individer är förhållandevis sanningsenliga”. I detta arbete 

behandlar undersökningen författarens egen praktik inklusive egna känslor och tankar, 

formulerade i dagbok/logg samt enligt reflektionsmodell. I egenskap av ett 

aktionsforskningsprojekt där forskaren och praktikern är samma person bör Patel och 

Davidsons ord vara extra relevanta för att resonera kring undersökningens reliabilitet. 

 

I den allmänt vedertagna aktionsforskningsspiralen följs stegen planera – agera – observera – 

reflektera (Folkesson, 2012; Rönnerman, 2012). Rönnerman skriver ”I aktionsforskning 

handlar det alltså om att ta reda på hur det förhåller sig i den egna praktiken innan man 
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genomför en förändring, vilket då motstrider generella lösningar.” (s. 23). I enlighet med i 

stycket nämnda tankar har detta kandidatarbete genomförts. 
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4. Resultat 

4.1 Logg 
 

I detta avsnitt följer tankar och meningar som jag hämtat från mina logganteckningar skrivna 

under höstterminen 2020. 

 

4.1.1 Motivation 
 

I en logganteckning från oktober 2020 står följande: “Har generellt upplevt att min motivation 

höjts, för att öva och göra det med kvalitet. Har upplevt instagrammandet som givande, då jag 

fått konkretisera, reflektera och formulera över min övning.” Pekar också på att jag ofta övat 

längre än planerat när dagens inlägg kvarstått och menar på att det känts konstruktivt och kul. 

 

I en annan logganteckning, från november, beskrivs dock snarare ett motsatt förhållande. 

Beskriver det som att jag upplever det jag gör (projektet) som ”platt, ointressant och 

osjälvständigt” och pekar på att mycket av det jag lägger upp, i stor utsträckning, är färgat av 

min lärare. Ställer mig själv frågorna: ”Vad är mina egna tankar? Vad är min egen övning 

ens? Vem leder den? Vad styrs den av?”.  

 

Uttrycker i loggen tidigt: “Har känt mig som en del av ett community och av världen på ett 

spännande sätt.” Framhåller inspirationen som ges genom upptäckandet av andras konton och 

övningsutmaningar, men understryker också att det känts sporrande när jag själv fått 

”gillningar” och positiva kommentarer. Skriver att jag vill tro att det är tecken på att andra 

inspireras av eller, i någon mån, uppskattar att jag tagit mig an projektet och delar med mig av 

upplevelsen. Avsaknad av, eller brist på, så kallade ”visningar” alternativt att ingen hunnit 

”gilla” inlägget har, vid ett antal tillfällen, beskrivits i loggen som en källa till stress och 

osäkerhet. Har också skrivit om en oro för huruvida ett projekt som detta kan vara skadligt för 

ens karriär. Ställer mig frågan om andras bild av min “professionalitet” formas av bilden de 

får av den övning jag lägger upp på Instagram, alltså en något nervös fundering kring om det 

är tydligt att det som delas är övning. 
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Något annat som tas upp i en logganteckning är en idé om att ett sådant här konto skulle 

kunna öppna upp för spännande samarbeten med musiker och konstnärer jag inte skulle ha 

jobbat med annars. 

 

4.1.2 Att spela in mig själv 
 

I loggen uttrycks att det ofta känts utmanande att publicera de ljudande 

videodokumentationerna. Nämner icke konstruktivt självkommunicerade, men relevanta, 

komplex kring min stråkhand och vänsterhandens lillfinger och pekfinger. Menar i loggen på 

att det ibland har gjort mig modstulen att se aktuella problem som tar längre tid att åtgärda, 

dag efter dag. Vid ett tillfälle skriver jag att projektet inte kommit att ha den funktion jag tänkt 

mig från början. Belyser att jag exempelvis spelat in samma lilla etyd i flera tagningar under 

en dag och att jag inte blivit nöjd. Skriver dock sedan ”såhär i efterhand - det är ju inget krav 

jag satt upp för att få ha med det i ett inlägg - att jag ska vara nöjd? När blir jag ens det?” 

 

4.2 Instagramtexter 
 

4.2.1 Motivation 
 

Förhoppningarna och motivationen som fanns vid projektets start kan sägas sammanfattas i 

det första inlägget: ”I'm really curious of what may come out of this; learning, reflection, 

feeling connection, being inspired and sometimes hopefully inspire you!” 

 

Skriver i inlägg 67/100 om bristande motivation: “Slow tempo and then a bit faster. Trying to 

calm down and make the left hand more comfortable. Feeling terribly unmotivated today, my 

fingers feel really clumsy and I am a bit too frustrated and impatient for my own good.” 

Dag 85 spelas treklanger i fyra oktaver och skriver angående sessionen bland annat att jag vid 

observerandet av videon märkte en del omedvetet vibrato. Fick till inlägget en påhejande 

kommentar: “Keep it up! 🙌 It's so easy to add unintentional vibrato in practice. But it's 

always amazing to see how much effective it is to eliminate vibrato in order to train for better 

intonation!” Kommentaren uppmuntrade mig och övningen kändes mer meningsfull. 
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“I think I could really use a day off soon, like completely without practice or work. Feels a bit 

like I'm counting the days down right now, and that isn't really optimal.”, står det i inlägg 

92/100. Fick kommentaren “why don't you take a day for fun playing? Sometimes I just need 

a day to have fun playing music I want to play soon or past pieces!”, vilket vid tillfället 

kändes som en ögonöppnare och bidrog till något större självdistans. 

 

Till inlägg 68/100, i vilket en Ševčík-variation spelas, fick jag kommentaren: ”Tone and 

articulation 💯👏👏👏”. Uppskattade specificiteten i berömmet. Många av de kommentarer 

jag fått till andra inlägg har varit mindre specifika, exempelvis enbart en positivt laddad emoji 

eller ett ord såsom ”Nice!”. Det var lättare för mig att ta till mig mer nyanserade kommentarer 

än de uppfodrande uttrycken. 

 

4.2.2 Observerande och självutvärdering 
 

Uppmärksammande av tekniska aspekter 

Vanligt förekommande är uttalanden som antyder att observerande av videomaterialet ger 

insikter om tekniska detaljer och utvecklingsområden. Det kan handla om intonation, tempo, 

ergonomiska eller musikaliska aspekter samt visuella tekniska detaljer. Exempelvis: 

 

- ”My pinky finger is doing some annoying free dance at times... 😅 I'm really getting 

aware of it while watching these videos.”  (dag 1/100) 

 

- “when watching it, my reflections are: my vibrato looks/sounds somewhat 

uncontrolled and I would like to include more overtones/play it more well-intonated.” 

(dag 38/100) 

 

- “looking at the video it looks like the bow surfs between different soundpoints rather 

uncontrolled just when I'm playing the highest notes.” (82/100) 

 

- “Watching and listening, I notice my neck looks tense, like I'm pulling my head 

forward, clinging to the violin or chin rest” (dag 83/100) 

- “I focused on the rhythm while playing this session, but listening to it I realize I'm 

often early or late compared to the metronome. I'm also a wee astonished as to how 
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out of tune I am here. The intonation needs some real work - it sounds like I'm 

generally a bit too low and sometimes also high. 

 

Rörande videoinspelning 

Dag 12/100 betonas den upplevda nyttan i att spela in mig själv i övningen. Skriver att jag 

med större klarhet kan veta var jag är ett uns tidig eller sen och vid lyssnandet öppnas goda 

möjligheter att sätta ett nytt mål eller vision för hur precist jag vill spela. Jag beskriver det 

som att ta sig an en ny utmaning för varje nyinspelad video jag reflekterar kring. 

 

Beskriver i inlägg fem en frustration över att jag vid observerandet av videoinspelningarna 

upptäcker många saker som kan bli bättre och tar upp utmaningen i att göra materialet 

offentligt trots det inre ”motståndet”. 

 

”When I watched today's recordings, my perception was that my practice 

structure felt a bit messy - so I did some more takes, trying to get things clearer 

for myself. I would really like to put some real focus on face expressions and 

relaxation soon, feels like too long ago and so I notice in my videos. It makes 

me really self aware and more struggling making videos.” 37/100 

 

“At times, I felt oddly insecure about the intonation of the second repeat, like a 

bit lost/didn't really recognize the overtones? 🤔 Listening to it afterwards 

though, it's not as bad as I thought. Anyhow, I will play it calmly tomorrow and 

search for more overtones (like in my documentation from some days ago, 

presenting the opening).” 69/100 

Kring min övning i praktiken 

 

Dag 5/100 reflekteras kring antal fokusområden: “relaxation in shoulders and neck, as small 

movements as possible with the bow arm and hand and also thinking of "gluing" the notes 

together in a way. And... trying to keep a neutral face expression. When I watched my 

different shootings, I realized I had far too many focuses and that it's something I have to 

work on. To be clearer with myself, deciding one focus to begin with. Otherwise, like in this 

case, I'm kind of only doing one thing at a time anyway.” 
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“I usually notice a big difference in my playing when I'm doing yoga regularly, 

opposed to when I'm really tense and don't: then my hands and fingers usually 

slow down. So I'll try to keep on this track, doing a little bit of yoga every day.” 

49/100 

“A glimpse of my practice process just before video lesson. Not the most 

structured moment, but I think the session has some qualities in methods and 

progression anyways. I've had a great practice day today with a precise schedule 

and enough/good breaks! 🥰” 57/100 

“I like self-criticism when it's objective and when it's possible to have emotional 

distance to the things I have to work on and just work on them. That's where I'm 

at right now. Good place” 78/100 

“Felt nice to write feedback to myself tonight.” 81/100 

 

4.2.3 Anspänning och nervositet 
 

I inlägget dag 24/100 reflekterar jag kring skillnaden i anspänning vid vanlig övning 

respektive övning som spelas in. ”I had a hard time relaxing when recording today. Most of 

the "takes" without video went well - I played rather freely, moving and having a bit of fun. 

At the moment I turned the camera on, I got tense and faltered quite frequently. I tried to 

conquer that by filming longer sets to try and forget about the camera.” 

 

Dag 64/100 reflekteras kring en så kallad gemensam lektion. Skriver om att 2020, kanske för 

de flesta av oss, inte varit ett år rikt på tillfällen att spela upp för andra. En medstudent 

konstaterade på lektionen att det skulle kunna göra en mer nervös och mindre förberedd för 

framförande, även på en gemensam lektion. Min lärare upprepade då också ett av sina mest 

använda uttryck: ”Spela på konsert som om du övade hemma och öva hemma som om det 

vore konsert.” Sett till omständigheterna var jag därför positivt överraskad över hur bra det 

kändes att spela vid tillfället samt hur lite nervositeten påverkade mig. Hypotiserar i inlägget 

att det skulle kunna vara så att dokumenterandet och publicerandet skulle kunna vara starkt 

bidragande till det. 
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4.2.4 Ordfrekvenser och andra kvantiteter 

 
Jag kan i genomläsningen av materialet konstatera att det ofta är en intention som presenteras. 

Redan i inläggen dag 1 och 2 används delformuleringen “trying to”, vilken även är vanligt 

förekommande senare (sammanlagt närmare 20 gånger). I annat fall verkar det vara en mer 

renodlad beskrivning av vad som övas på, samt tankar och känslor kring det, som ett upplägg 

för inläggen. Ofta framhålls det fokusområde som gällde vid tillfället och ibland förslag på 

fokus vid nästa session, i fallen då observerandet av videon lett till någon ny insikt. 

 

Ord 
Antal 
förekomster 

bow/bowing 42 
finger/fingers/fingering/fingerings/shifts 32 
intonation 31 
feeling/feel/feels 28 
sound/sounds/sounding 23 
left hand/l.h. 22 
scale 17 
relax- 14 
tempo 13 
vibrato 11 
right hand/r.h./bow hand 10 
improve/improvements/improving 10 
hard/harder 10 
metronome 9 
comfort/comfortable 9 
phrase/phrases/phrasing 7 
melody/melodic/melodies 7 
dynamic 7 
challenging/challenge 6 
muscle/muscles 6 
articulation/articulate 5 
frustrating 5 
flow 3 
happy 3 
energy 3 
face 3 
expression 3 
soundpoint/soundpoints 3 
direction,-s 3 
line/lines 2 
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fun 2 
body 2 
idea 1 
color/colour 0 

 

 

Nämner vibrato först på dag 38 och då bara “my vibrato looks/sounds somewhat 

uncontrolled”. Dag 93/100 skriver jag: “I notice that I "prepare" with vibrato but then quit it 

right before I start playing. Note to self: be aware of the vibrato more, if I begin early, 

continue! I also think I need to put some effort on vibrato in general, I would like to think 

more about it to make conscious, good and artistic choices.” 

 

4.3 Retrospektiva reflektioner 
 

Nedan följer en sammanställning av retrospektiva reflektioner som jag gjorde efter mitt 

genomförande av #100daysofpractice. Reflektionerna gjorde jag med Gibbs reflektionscykel 

som utgångspunkt.  

 

4.3.1 Självständighet 

Förklarar i min Gibbs-reflektion tre olika sätt som jag, vid tidpunkten för reflektionen, tänkte 

att 100daysofpractice kan bidra till ökad självständighet genom:  

• Videodokumentation av min övning samt reflektion kring det inspelade materialet - 

det jag kan upptäcka och få syn på genom att observera mig själv. 

• Att följa andra. Inhämtandet av inspiration från andra aktiva violinister, musiker och 

instrumentalister, på Instagram och i samma övningsutmaning. En fantastisk plattform 

för förebilder och bank för att hitta nya övningar, metoder och musik. ”Åtminstone till 

synes, tänker jag, är det till och med ett möjligt projekt att kontakta en stjärnviolinist 

och ha chans på att få svar”. 

• Personliga kommentarer, tips och idéer från följare. En plattform för att bolla med 

andra. 

Resonerar i Gibbs-reflektionen kring huruvida jag upplevt att videodokumentation och 

observerande av detsamma gjort mig mer objektiv i hantverket. Skriver att det är svårt att 
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säga, men tar fasta på en frekvent upplevelse av att få syn på saker och ting på ett tydligare vis 

än om jag inte hade “zoomat ut” från övningen på det sätt jag nu ändå gjorde i och med 

dokumenterandet och observerandet. 

4.3.2 Motivation 
 

Formulerar i Gibbs-reflektionen att jag upplevt ökad motivation, men att jag efter projektets 

avslut trots det hade en del negativa känslor och tankar kopplade till processen. Skriver att 

utmaningen ofta upplevdes som en tydlig yttre motivation, vilken ibland tycktes orsaka brist 

på inre motivation. I Gibbs-reflektionen resoneras kring om det kan ha påverkat att jag gjorde 

100daysofpractice inom ramen för mitt kandidatarbete och inte bara “för sakens skull”; att 

konceptet kanske skulle behöva en ny, mer fristående, chans för att kunna bli ärligt bedömt 

just gällande motivationsfaktorn i egenskap höjande eller sänkande? 

 

Beskriver att jag vid tillfällen upplevt mitt eget förhållningssätt som dömande, på ett icke 

konstruktivt sätt, inför publicerandet av videos med övning och tillhörande reflekterande text 

att dela. Det nämns att det kan ha lett till viss självcensur. Det föranledde en fråga för mig 

själv: ”skulle jag ha gjort logg- och videodagbok bara i sig, utan att publicera det?” 

Resonerade i den reflekterande flödesskrivningen: ”Nja, fick ju ändå morot” i form av 

utmaningen som fortlöpte dagligen. En liten supportande skara gjorda resan lättare, påpekas 

också i reflektionen. 

 

I Gibbs-reflektionen finns funderingar på hur mitt konto skulle kunna inspirera andra i större 

utsträckning. Noterar att det är stor bredd i nivåer hos andra på plattformen och att många är 

betydligt bättre än jag, ibland både yngre och bättre. ”Växlat mellan att de varit inspiration för 

mig kontra känts som hård konkurrens.” Skriver också: ”Har vid tillfällen känt “Vad håller 

jag på med egentligen?”, kanske mer på grund av pandemin och en osäker situation för många 

musiker.” 

 

Påpekar i min retrospektiva reflektion att jag har fått energi och motivation av gillningar och 

kommentarer, samtidigt som väntan eller “brist” på detsamma har tagit onödigt mycket energi 

eller gjort mig något ängslig vid tillfällen. Menar att ”det har varit dubbelt”. 
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Reflekterar kring hur övningsutmaningen och dess förutsättningar sett ut i praktiken. 

Övningen har huvudsakligen skett hemma på grund av pandemins restriktioner och då det har 

funnits tendenser att skjuta på inspelandet till senare på dagen, kvällen eller ibland ”sista 

stund” har det krävts nattsordin eller torrare och tråkigare klang. Misstänker att det kan ha 

haft en negativ inverkan på motivationen. Nämner att det funnits en motivationsbrist som låtit 

” Gör det bara för att jag bestämt det förut...” eller ”*sent* - Ånej, jag har inte gjort dagens 

video än!”. Tar dock även upp att projektet ibland har ingivit motivation och stolthet, typ 

”wow, jag har övat och spelat in mig i x antal dagar i rad”.  

 

4.3.3 Socialt 
 

Reflekterar kring att lägligheten i projektets tidpunkt var god. 2020 var ett pandemiår med 

restriktioner, distansstudier och begränsningar. Plattformen på Instagram, i egenskap av 

musiker, gav då en form av substituerande eller kompletterande gemenskap. ”Kände under de 

hundra dagarna ofta tacksamhet för det sammanhang som mitt övningskonto gav mig i tiden 

av pandemi och distansstudier.”, skriver jag. 

 

4.3.4 Nervositet och anspänning 
 

Beskriver att jag ofta, nästan som regel, upptäckt en viss omedelbar anspänning, framförallt i 

kroppen, från ögonblicket av beslutet om att spela in. ”Upplevt mer anspänning i min övning 

då jag spelat in mig själv och inför varje tillfälle.” Menar att det känts begränsande för mitt 

spel och att spelet i övningssessionen blivit mer statiskt, stagnerat och ibland även har orsakat 

trötthet eller till och med värk. Påtalar att det tycks vara samma “symtom” som vid 

anspänning eller nervositet vid till exempel en lektion alternativt konsert med publik. 

Reflektionen utmynnar i en nyfikenhet med frågan ”kan jag öva mer aktivt på att hantera 

anspänningen som uppstår?”. 

Lyfter fram att det i perioder känts tufft att filma och publicera sig varje dag. ”Lite som att ha 

konsertdag varje dag.”, skriver jag och beskriver känslan det ger som 

”uttömmande/uttröttande” och poängterar att det är ”svårt att vara på topp hela tiden”. Menar 

i reflektionen på att processen i projektet synliggjort hur utmanande det kan kännas att behöva 

se mig själv på film och granska material som jag själv ingår i, varje dag.  
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Berör företeelsen att spela fel under övning och vad det innebär under delad övning, alltså 

med övning som spelas in och publiceras. Förekommer det självcensurering? Nämner att det 

ibland var svårt att välja ut vad som skulle läggas upp. Spelade in mycket, observerade, 

granskade och valde ut den bit som jag subjektivt tyckte gav en presentabel bild av 

övningssessionen. I Gibbs-reflektionen står att läsa att ängslan ibland förekommit, framförallt 

kring vad andra kan tänkas tycka: ”det var ju bara övning, men är det någon som tänker “oj, 

det där kan hon ju inte ta betalt för””. Ofta är det ju i en process endast en eller ett fåtal 

aspekter som får stå i fokus åt gången; vilket i regel brukar medföra att något annat inte blir 

som önskat. Det har varit utmanande att lämna annat än det i fokus därhän för nuet och tillåta 

mig att vara där jag är i processen och våga dela med mig av det. 

 

I ett utvärderande stycke i den tillbakablickande reflektionen formulerar jag: 
Om jag skulle göra om det/något liknande: inte publicera varje dag. Tror att det blir mer 
gynnsamt för min utveckling i något mindre “doser” (för mycket anspänning/krav att göra 
varje dag). Möjligtvis att inspelningsmomentet kan vara hjälpsamt på daglig basis då jag 
upplevt det som ett konkret verktyg för att komma vidare/bedöma nästa steg i min övning. 
Att se mig på video blir mer objektiv perception - närmare till att guida/vara min egen lärare 
och inte bara vara “i mig själv”. Upplever dock att min upplevelse kan skilja sig åt: ofta är 
jag väldigt självkritisk när jag granskar en video där jag spelar - men när jag lyckas 
åsidosätta den hårdare/överdrivna kritiken och kan se med mer objektiva/icke-värderande 
av min “person” blir det ofta konstruktivt och givande.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Att spela in mig själv 
 

I resultatet nämns följande citat från en Instagramtext: “I focused on the rhythm while playing 

this session, but listening to it I realize I'm often early or late compared to the metronome. I'm 

also a wee astonished as to how out of tune I am here. The intonation needs some real work - 

it sounds like I'm generally a bit too low and sometimes also high.” Det skulle dels kunna 

sägas handla om att ha fokus på en sak i övningen och i efterhand, genom inspelningen, ha 

möjlighet att betrakta och kunna ge feedback till sig själv angående ytterligare ett fokus. 

Frasen ”…wee astonished…” skulle kunna jämföras med det fenomen av ”chock” Galamian 

nämner (2013) som en musiker kan få av att uppfatta ”sanningen” tydligare eller mer 

objektivt. Gällande insikten som formuleras om timing i relation till metronom kan kanske 

konstateras att det kritiska lyssnandet, som Galamian talar om, fick en extra chans att 

aktiveras på nytt. När själva spelmomentet, det instrumentella, exkluderas uppstår tillfälle för 

enbart lyssnande och observerande. Det ter sig logiskt att det skulle ge större kapacitet till det 

kritiska lyssnandet och att kunna skilja på ”what is good and what is not”, som Galamian 

uttrycker det. 

Jag skriver på s. 21, gällande ett Instagraminlägg från dag 12/100 om den ”upplevda nyttan i 

att spela in mig själv i övningen”. Beskriver att jag vid lyssnandet på inspelningen, med större 

tydlighet, upptäcker förbättringsområden och gör nya, högre målsättningar för vad jag vill 

uppnå. Detta påminner om det kritiska lyssnande som Galamian (2013) förespråkar som en 

essentiell del av ett musikerskap, det som han menar leder till ett hörande som stämmer mer 

överens med den musikaliska produktion som en publik skulle uppleva.  

 

I exempel från Instagramtexterna och även de fall som Galamian (2013) tycks åsyfta, handlar 

ofta ”chocken”, som upplevs vid lyssnande på en inspelning, om hur långt den egna 

uppfattningen var från ”verkligheten”, i en negativ bemärkelse. Citatet från Instagraminlägg 

69/100: ”Listening to it afterwards though, it's not as bad as I thought.” visar dock på att det 
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även kan handla om en positiv förvåning eller “chock”, då jag i det fallet var glatt överraskad 

över hur det klingade. Skulle vilja påstå att det belyser att en syn i backspegeln kan göra att vi 

får en uppfattning närmare ”sanningen”, oavsett åt vilket håll den drar oss mot i relation till 

var vår uppfattning låg förut. 

I avsnittet Retrospektiva reflektioner på s. 25 resonerar jag kring ”huruvida jag upplevt att 

videodokumentation och observerande av detsamma gjort mig mer objektiv i hantverket. 

Skriver att det är svårt att säga, men tar fasta på en frekvent upplevelse av att få syn på saker 

och ting på ett tydligare vis än om jag inte hade “zoomat ut” från övningen på det sätt jag nu 

ändå gjorde i och med dokumenterandet och observerandet.”. Den frekventa upplevelse jag 

framhåller kan knytas an till det Lindgren (2012) skriver om videodokumentation: ”ett unikt 

verktyg för att kunna observera en situation upprepade gånger, spola tillbaka och möjliggöra 

analys på detaljnivå”. 

Uppmärksammande av tekniska aspekter, som tas upp som ett återkommande tema i 

resultatavsnittet med Instagramtexter, konstateras på s. 20 antyda att ”observerande av 

videomaterialet ger insikter om tekniska detaljer och utvecklingsområden”. Det stämmer 

också väl överens med Lindgrens (2012) mening om att videodokumentationer möjliggör 

observerande på detaljnivå. Inlägg 1/100, som tas upp i resultatet, samt en upptäckt av 

”omedvetet vibrato” som nämns på s. 19, visar också på att det kan vara hjälpsamt att kunna 

observera sig själv utifrån för att få syn på de mest omedvetna sakerna vi gör. 

Lindgren (2012) är, som betonas i kapitlet Kunskapsfältet, noga med att förtydliga att 

videomaterial inte visar oss sanningen utan vår uppfattning. När jag läste det 

medvetandegjordes att jag kanske inte har uppfattat, och därför inte heller skrivit om, allt när 

jag i Instagramtexterna reflekterat över det jag sett. Molander (1996) tar dock upp ”vi vet och 

kan mer än vi kan uttrycka i ord” och menar att vi kan ha mycket kunskap i handling som vi 

inte formulerar. Det ter sig rimligt att tillägga, då det exempelvis är sannolikt att jag kan höra 

saker som jag reflekterar över undermedvetet men alltså inte verbalt resonerar kring. Det kan 

också sägas utgöra en intressant aspekt vid en eventuell jämförelse av det som finns att utläsa 

i videomaterialet respektive textmaterialet. 
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5.1.2 Motivation 
 

I projektets uppstart tycks den inre motivationen ha varit stark. Det skulle kunna bero på 

graden av autonomi, som Pink (2009) belyser, i att jag själv valt att genomföra projektet och 

haft inflytande att påverka upplägget. Uppfattningen av processen som helhet präglas dock av 

yttre motivation, enligt Gibbs-reflektionen som presenteras i resultatet: 
Formulerar i Gibbs-reflektionen att jag upplevt ökad motivation, men att jag efter projektets 
avslut trots det hade en del negativa känslor och tankar kopplade till processen. Skriver att 
utmaningen ofta upplevdes som en tydlig yttre motivation, vilken ibland tycktes orsaka 
brist på inre motivation. (s. 25) 

 

”Gillningar” och positiva kommentarer, som jag beskrivit som sporrande, kan definieras som 

den typ av belöning Lundgren och Lökholm (2006) menar kan utgöra yttre motivation. 

Författarna varnar för riskerna med ett ”uteblivande av belöning” och dessa risker verkar ha 

blivit påtagliga (enligt logganteckningar och den retrospektiva reflektionen) just vid avsaknad 

av, eller brist på, ”belöning” i form av så kallade visningar, gillningar och positiva 

kommentarer. Avsaknaden av belöning beskrivs på s. 18 ge upphov till viss anspänning och 

ängslan, medan erhållandet av detsamma ger energi och drivkraft. Jag tänker att även 

ambitionen att genomföra kandidatarbetet för att få ut examen kan sägas vara en form av yttre 

motivation. Kring det diskuterar jag, i den retrospektiva reflektionen, om huruvida projektet 

#100daysofpractice i sig kan bli ”ärligt bedömt just gällande motivationsfaktorn i egenskap 

höjande eller sänkande?” eftersom den inre motivationen enligt Lundgrens och Lökholms 

resonemang kanske skulle vara starkare med mindre andel yttre motivation. 

 

Beröm är enligt Lundgren och Lökholm (2006) en form av yttre motivation som får en positiv 

effekt enbart på rätt sätt vid rätt tidpunkt. De talar om uppriktighet och specificitet som 

värdefulla komponenter i sättet. På s. 20 presenteras ett fall där jag fått en mer specificerad 

komplimang och det gav mycket riktigt en tydlig positiv upplevelse och ett sådant mer 

nyanserat budskap gick bra att tillgodogöra sig. Uppmuntrande kommentarer har också haft 

en positiv inverkan då de känts konstruktiva och gett en förstärkt tro om att utvecklingen är på 

väg åt rätt håll. 

 

I loggavsnittet i resultatet framkommer att jag funnit stor inspiration och motivation i andras 

konton, framförallt med skickligare violinister än jag själv (vill jag tillägga). Instagram för en 

klassisk musiker kan påstås vara en rik plats för social motivation, om vi ser till Hallams 



 31 

(1998) beskrivning av begreppet. Instagram och andra sociala medier verkar ha blivit relativt 

stora plattformar för klassiska musiker. Alltifrån nybörjare till en stor mängd professionella 

och oerhört skickliga musiker är aktiva i medierna och föredömen tycks gå att finna för 

vemhelst som söker inspiration. I Retrospektiva reflektioner skriver jag också om lägligheten i 

projektets tidpunkt; att jag trots distansstudier från mitt lärosäte har kunnat få kompletterande 

social motivation genom de personer jag följt från mitt övningskonto. Behovet av föredömen 

och inspirationskällor har tillgodosetts tack vare utmaningen jag tog mig an på Instagram. 

 

Beträffande anspänning och motivation kommer det i resultatet upp en fråga angående vad det 

kunde inneburit om jag gjort logg- och videodokumentation bara för ”mig själv”, utan att 

publicera det. Fick som sagt en yttre motivation i form av utmaningen med de regelbundna 

publikationerna och social motivation genom att följa, för mig, föredömliga musiker. Lutar åt 

att de faktorerna väger tyngre än exempelvis den negativa aspekt jag tar upp på s. 25 om att 

jag ibland upplevt ”mitt eget förhållningssätt som dömande, på ett icke konstruktivt sätt” i 

samband med dokumentation och publikation. 

 

Som nämns på s. 18 beskrivs i en logganteckning hur jag vid ett tillfälle upplevde min övning 

och innehållet jag delade som osjälvständigt, eller starkt färgat av min huvudlärare. En 

reflektion jag får kring det är att en av intentionerna med projektet varit att hitta vägar för 

ökad självständighet gentemot institutionen, men att jag faktiskt fortfarande har varit i 

institutionen under kandidatarbetets gång. Dessutom kan det konstateras att min lärare utgör 

ett föredöme för mig och att det i relationen finns social motivation, det vill säga: det är 

sannolikt helt naturligt att det är en person som jag ”härmar”, i bemärkelsen Hallam (1998) 

talar om. 

 

5.1.3 Anspänning och nervositet 
 

På s. 22 beskrivs en upplevd skillnad i anspänning vid vanlig övning respektive den övning 

som spelas in med syfte att eventuellt publiceras på Instagram. Om vi ponerar att ”att spela in 

mig själv” (i denna undersökning med intention att publicera materialet) är en form av 

framförande, kan mina upplevelser av ökade spänningar sägas gå i linje med Gabrielsons 

(2020) resonemang. Som beskrivs i litteraturgenomgången innebär musikutövande, enligt 

Gabrielson, ofta fysiska och psykologiska påfrestningar, framförallt i samband med 
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framföranden. Även i resultatavsnittet Retrospektiva reflektioner beskriver jag samma 

fenomen, att jag vid upprepade tillfällen upplevt anspänning inför och under inspelning. 

Skriver på s. 26 att det ”tycks vara samma “symtom” som vid anspänning eller nervositet vid 

till exempel en lektion alternativt konsert med publik”, vilket enligt Gabrielsons (2020) 

förklaringar faktiskt verkar vara fallet. 

 

På s. 22 reflekteras kring en gemensam lektion, där jag och ett par andra studenter hade 

uppspel för varandra samt diskuterade 2020s begränsade möjligheter till framföranden. Flera 

lyfte fram upplevelsen att situationen har orsakat mer nervositet inför framföranden. Jag 

kände inte igen mig i beskrivningen och reflekterade senare därför kring om mitt 

dokumenterande och publicerande kan ha spelat roll i det. Gabrielson (2013) lyfter fram att 

erfarna utövare kan vara bättre rustade att bemästra nervositet. Om det är så att erfarenheten 

också, i viss mån, är en färskvara kan hans resonemang förklara min upplevelse. Min lärares 

välanvända uttryck verkar, sett till detta, också ha forskningen på sin sida. ”Spela på konsert 

som om du övade hemma och öva hemma som om det vore konsert” - det kan ju onekligen ge 

gott om erfarenhet i att hantera anspänning och nervositet. Gabrielson menar också att 

tillfällen då nervositet hanteras väl ger bättre självkänsla; vilket jag känner igen mig i gällande 

just detta exempel.  

 

Skriver under Retrospektiva reflektioner om att spela ”fel” i delad övning. Ställer en fråga om 

huruvida det förekommer självcensurering, exempelvis i momentet av att, bland en dags 

inspelningar, välja ut ett klipp att publicera. Menar på s. 27 att jag valde ut ett avsnitt som jag 

”subjektivt tyckte gav en presentabel bild av övningssessionen”. Urvalsprocessen tycks alltså 

präglad av den perfektionssträvande kultur som Pehrsson (2020) menar genomsyrar de högre 

musikinstitutionerna. Samtidigt gjorde jag ofta ett aktivt val i att tillåta mig att publicera 

material med vissa ”fel”, med en tanke om att bidra till en mer tillåtande miljö både för mig 

själv, men förhoppningsvis också för andra. Likaså försökte jag tillåta mig att dela långsiktiga 

förbättringsarbeten, även sådana som kunde tyckas vara på samma stadie, dag efter dag. Trots 

ambitionen att vara tillåtande uppkommer inför publicerandet som regel en ängslan inför 

andras, eventuellt kritiska, tyckande. Den ängslan som uppstår kan också kopplas till den 

nervositet som Gabrielson (2020) talar om. Som Gabrielson påpekar kan storleken på en 

publik vara avgörande för graden av anspänning, vilket i det här fallet är en intressant aspekt 

då jag på förhand inte kan veta hur många som kommer nås av det jag publicerar. Upplever på 
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något vis en inre konflikt i att bryta perfektionskulturen, men på samma gång vara färgad av 

den. Det innebär en anspänning. 

 

På s. 20 lyfts ett citat från Instagraminlägg 92/100 fram, i vilket jag berättar att det vid 

tillfället känns som nedräknande av dagar för projektet och uttrycker ett starkt behov av vila 

från att lägga upp videos, öva och jobba. Fick till inlägget en kommentar med ett tips om att ta 

en dag med bara lustfylld övning och till exempel spela musik jag är nyfiken på eller tidigare 

aktuell repertoar som jag tycker bra om. Skriver att erhållandet av förslaget kändes 

ögonöppnande och bidrog till större självdistans, vilket minskade anspänningen. Detta är 

något jag tar med mig som en strategi till framtida övning. 

 

5.1.4 Självständighet 

Videodokumentation och observerande i redigeringsprocesserna har bidragit till regelbunden 

konstruktiv kritik till mig själv och därigenom gett mig redskap till ett mer objektivt seende 

och lyssnande. Tänker att videodokumenterandet därför kan sägas vara ett passande redskap 

för ökad självständighet från institutionen och som en bit på vägen till att bli ”min egen 

lärare”. 

Den sociala motivation som sociala medier kan ge exempelvis en klassisk violinist, bör 

verkligen gå att utnyttja för ökad självständighet från institutionen, åtminstone enligt Hallams 

(1998) tankar om att vi har en inbyggd strävan efter att härma de personer som utgör våra 

inspirationskällor. Utöver att vara en utmärkt plattform för att inspireras av förebilder kan det 

sägas vara en fantastisk ”bank för att hitta nya övningar, metoder och musik”, som presenteras 

i en retrospektiv reflektion på s. 24. Det är också en social plats där det både går att bolla 

idéer med varandra i kommentarsfält, men också möjligheten att kunna skriva ett 

chattmeddelande med en fundering till ett stort föredöme och hoppas på svar.  

 

5.1.5 Ordfrekvenser – vad säger de om min process? 
 

Kan genom analysen av ordfrekvenserna konstatera att fördelningen av fokus på höger och 

vänster hand är tämligen jämn. Något ett annat förhållande som ter sig relevant är det mellan 

tekniskt och musikaliskt fokus. I de retrospektiva reflektionerna har det framkommit en 
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uppfattning om att tonvikt ofta har legat på teknik, vilket också skulle kunna sägas bekräftas 

av ordfrekvens-tabellen. Den sistnämnda analysen bör dock granskas något kritiskt då den är 

baserad på subjektiva bedömningar av om orden är mer eller mindre tekniska respektive 

musikaliska, för att därefter bli färgkodade och summerade. Kanske kan skillnaden i frekvens 

bero på materialet som används i videodokumentationerna, att det är mycket etyder och 

skalor? Något jag finner uppseendeväckande i tabellen är annars de relativt låga frekvenserna 

för bland annat teman som vibrato, frasering och artikulation. Det är något jag vill vara 

medveten om när jag planerar för mitt framtida arbete. Samtidigt är det bra att påminnas om 

fenomenet ”tyst kunskap” och ”vi vet och kan mer än vi kan uttrycka i ord” som Molander 

sammanfattar (1996). Med det i åtanke bör det tas i beaktning att de låga ordfrekvenserna inte 

behöver ha någon som helst korrelation med antalet förekomster av aktionen i videomaterialet 

eller i all min övning sammantagen. Rent krasst visar ordfrekvenserna bara information om 

det som jag valt att verbalt reflektera kring. 

 

5.2 Förslag på fortsättning 
 

5.2.1 Idéer för ett 2.0-projekt 
 

Förslag till vidare projekt skulle kunna vara att ha ett mer specificerat fokus. Gärna ett tema 

som vibrato eller frasering, då det är något som jag har uttryckt en upplevd brist på i detta 

projekt. 

 

I avsnittet Retrospektiva reflektioner konstaterar jag utvärderande att jag i ett framtida, 

liknande projekt, avråder från att publicera innehåll varje dag och framförallt inte under en 

längre period, då det inneburit mycket anspänning. Dokumenterandet i sig resonerar jag skulle 

kunna ske på daglig basis. 

 

5.2.2 Idéer och frågor för vidare forskning 

Jag skulle vilja påstå att det finns fog, eller åtminstone anledning till vidare forskning, för att 

plattformen för klassiska violinister på sociala medier kan utgöra ett komplement och en frisk 

fläkt till den traditionella, relativt slutna, mästar-lärling-modellen. Hur kan musikutövare på 
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olika nivåer tillgodogöra sig innehåll för lärande från till exempel musikers tips och 

instruktionsvideos på Instagram eller masterclasses med kända violinsolister på YouTube? 

Konstnärlig kunskap och hantverket att spela violin på högre nivå verkar, i mångt och mycket, 

fortfarande vara ett område där konsten och kunskapen förmedlas i ett ”mästare och lärling”-

system. Undrar om vi är i förändringarnas tid? Vad har plattformen “sociala medier” för plats 

i diskursen med den klassiska och instrumentala musiken? För förmedlandet av kunskap och 

färdigheter - lokalt och globalt? Kan kultur och mer avancerade speltekniker nå ut till fler 

elever och musiker, som annars inte lyckas få tillgång till liknande material? Att i ett projekt 

liknande detta se till förhållandet mellan publicerade texter och videodokumenterad övning 

och därmed upptäcka ett fylligare resultat? 

Något annat som väckt nyfikenhet och frågor hos mig är vad som kännetecknar engagerande, 

populära övningskonton av och med musiker, i första hand klassiska instrumentalister, på 

Instagram? Det finns också masterclass-liknande evenemang på Instagram i direktsända 

videos – hur fungerar sådana och hur effektivt är konceptet och/eller pedagogiken? Vad har 

sociala medier för roll i den klassiska musikens utveckling, ”perfektionskulturen” och 

mästare-lärling-traditionen? 
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6. Slutsatser 

 

Hur kan jag, genom en social medieplattform som Instagram, uppnå högre 

självständighet när jag lämnar institutionen? 

 

Plattformen på Instagram har gett mig möjlighet att framföra och publicera mitt musicerande 

och därigenom har jag kunnat öva på att hantera anspänning och nervositet. Det har visat på 

hur jag självständigt från institutionen kan tillgodose utveckling av färdigheten att hantera de 

känslor som uppkommer i konstnärligt framförande med någon form av publik som 

mottagare. Videodokumenterande och observerande av materialet tillför ett element där stort 

utrymme ges till att kritiskt granska mig själv på detaljnivå. Instagram kan för mig som 

violinist vara en plattform som ger social motivation, förebilder att hämta inspiration från och 

en plats för att upptäcka och diskutera nya övningar och tankesätt. 

 

 

Hur har mitt deltagande i fenomenet #100daysofpractice påverkat min motivation att 

öva? 

 

Belöningar i form av ”gillningar” och positiva kommentarer har utgjort yttre motivation, med 

de fördelar och nackdelar som kommer med just yttre motivation. Erhållandet av belöningar 

har gett energi och driv medan brist på belöningar har gjort att den inre motivationen blivit 

lidande.  

 

Det har framkommit att en stor andel motivation och inspiration har väckts genom att ta del 

av andras konton och i erhållandet av nya föredömen. Det är viktigt att betona att projektet 

kan ha haft en särskilt betydande roll för min motivation just detta läsår, som ju inneburit 

undantagstillstånd på grund av pandemi, med bland annat distansstudier hemifrån och 

avsaknad av konsertbesök som följd. Skriver i avsnittet Retrospektiva reflektioner om tiden av 

pandemi att mitt behov av ”föredömen och inspirationskällor har tillgodosetts tack vare 

utmaningen jag tog mig an på Instagram”.  
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Vad kan mina reflektioner, gällande de 100 dagarna, bidra med för min framtida 

övning? 

 

Inspelning av min övning och mitt musicerande kan konstateras vara ett utomordentligt 

redskap för att kunna betrakta och höra mitt spel mer objektivt. I mitt vidare arbete skulle jag 

dock också vilja sträva efter att utöver reflekterandet också ”ta med mig” reflektionerna in i 

praktiken och förbättringsarbetet på ett mer strukturerat vis. Har konstaterat att jag ibland har 

för många fokusområden på samma gång, så en strävan efter en ännu tydligare 

övningsstruktur är önskvärd ur denna aspekt. Några andra saker jag tar med mig är idén om 

att avsätta vissa dagar till enbart lustfylld övning och kanske även ha det som ett alternativ till 

spelfria dagar. Framöver kommer jag sträva efter att hålla självkritik och feedback till mig 

själv så objektiv som möjligt. Det har blivit ännu tydligare för mig att frekventa och 

kvalitativa pauser från övningen har en positiv inverkan på min övning. Avslutningsvis har 

detta arbete gett mig möjligheten att i detalj titta på en avgränsad metod inom övning. Jag vill 

uppmuntra även andra musiker och musikstuderande att göra detsamma!  
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