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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka om man med inspelning som verktyg kunde 

vidareutveckla musikaliska kvalitéer som upptäckes genom att lyssna på sig själv via en 

inspelning. Ifall detta verktyg kunde skapa motivation till lärande undersöktes också. Detta 

har gjorts genom att spela in två elever vid tre olika tillfällen vardera. Efter varje tillfälle har 

eleverna fått lyssna på sin inspelning och hitta något som de vill utveckla, för att sedan 

komma på hur de ska öva det momentet. Elevernas tankar skrevs både ner i en loggbok och 

spelades in. Efter alla inspelningstillfällen var klara gjordes enskilda intervjuer med eleverna. 

Arbetet resulterade i slutsatsen att man kunde använda inspelningen som verktyg för att 

vidareutveckla musikaliska kvalitéer. Eleverna uttryckte också att metoden var ett bra verktyg 

för dem att få insikt i vad de skulle kunna utveckla i sin egna musikalitet. Resultatet visade 

också på att verktyget kunde leda till motivation.   

 

Nyckelord: Övningstekniker, musikalisk utveckling, inspelning, motivation, analys   
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1 Inledning och bakgrund 

Att använda inspelning som musikaliskt utvecklingsverktyg är något som jag tycker är viktigt. 

Det är en metod som gör att man kan bli sin egen pedagog, en autodidakt, istället för att 

enbart lyssna på vad en lärare säger. Något som kan ge eleven en frihet i att välja vad den vill 

utveckla och på så sätt ger motivation till eleven eftersom den jobbar med det den själv tycker 

är viktigt. Det är självklart inte så att denna metod är det enda man ska använda sig av. Den är 

däremot ett ytterligare verktyg i verktygslådan man kan nyttja. 

Det som startade mina tankar kring denna fråga var att jag började använda en loop-pedal. 

Denna pedal gör det möjligt för mig att spela in mig själv för att skapa en loop – en inspelning 

som spelas om och om igen – som jag sedan kan spela till. Detta fick mig att fundera över 

frågorna: Hur låter jag? Var ligger jag i min tajm? Låter det som jag vill att det ska göra? Vad 

kan jag göra för att få det som jag vill? När jag började reflektera över dessa frågor och hur 

jag spelade, så märkte jag att jag utvecklades. Min ton och tajming blev bättre och jag blev 

mer medveten om vad jag spelade och hur det spelades. Detta ledde fram till det arbete som 

du nu läser, där jag undersökte om det går att använda inspelning som ett musikaliskt 

utvecklingsverktyg. 

1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt behandlas arbeten som har använt inspelning som ett pedagogiskt verktyg, 

inlärningsprocesser, motivation och aktionsforskning och aktionslärande. De två sistnämnda 

handlar om att utveckla sin egen verksamhet vilket gör att detta arbete inte är 

aktionsforskning, men de tankar kring utvecklingsprocesser som finns inom aktionsforskning 

och aktionslärande är ändå relevanta inom området inspelning som musikaliskt 

utvecklingsverktyg.  

1.1.1 Inspelning som pedagogiskt verktyg 

David Nestrander (2007) undersökte i sitt examensarbete hur inspelning kan hjälpa den 

kreativa processen i en ensemble. Han kom fram till slutsatsen att inspelningen som ett 

verktyg i en kreativ process var ett ”mycket värdefullt redskap” (Nestrander, 2007, s. 27) som 

borde användas mer frekvent. De deltagande var positiva till arbetssättet och ansåg att det var 

ett funktionellt verktyg i den skapande processen.  En av deltagarna som var musiklärare 

visade stort intresse för att implementera denna metod i sin ensembleundervisning. Nestrander 

(2007) nämner även att denna direkta spegling av det som hade spelats var av stort värde för 

musikerna och att det finns en potentiell möjlighet för personlig musikalisk utveckling för den 

som använder arbetssättet. 
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I ett examensarbete av Gustaf Andersson (2015) undersöktes vad fem sångelever hade för 

uppfattning av att använda inspelningen i deras individuella sånglektioner. Andersson kom 

fram till att genom att använda inspelningen som verktyg för analys, så kunde hans 

informanter bedöma var de befann sig i sin kunskapsutveckling kring områdena uttal, tonhöjd, 

rytmik och dynamik. Enligt Andersson visade resultatet på att informanterna hittade 

utvecklingsområden genom sina inspelningar och att informanterna använde sig av strategier 

för att försöka åtgärda de problem de hittade i sina inspelningar. Några slutsatser som drogs 

var att ” Denna typ av sångundervisning medhjälp av digitala verktyg bör ses som ett verktyg 

för självbedömning där eleven kan lyssna och analysera sin röst” och att ”Verktyget talar om 

vad eleven skall träna på men inte hur” (Andersson, 2015, s. 26). 

1.1.2 Processer 

Det är processen som är viktigt inom aktionsforskning, då den bygger på spiralliknande 

processer som identifierar ett problem, samlar in data, startar nya åtgärder och till sist 

omdefinierar problemet för att göra processen igen (Bjørndal, 2005). Ungefär samma process 

finns i Levins tankar (Kolb, 2015) kring inlärningsprocesser. Då bygger det på en process där 

en person upplever något, observerar det som hänt och reflekterar över det, formulerar nya 

tankar, idéer och åtgärder och sedan testar dem, för att sedan göra om processen.  

Det som skiljer Bjørndals och Levins tankar åt är hur de beskriver att processen ser ut. 

Bjørndal menar att processen liknar en spiral, medan Levin menar att processen är en 

fyrstegscirkel.  

Det problem man identifierar måste vara något som gör en nyfiken, samt att problemet måste 

komma från personen själv för att det ska finnas motivation i processen (Söderström, 2012). 

Ett problem är, i det här fallet, ett område man vill utveckla, förbättra och förstå bättre. 

Rönnerman (2012) säger att aktionsforskningens förlopp gör att den kan ses ur ett ”bottom-

up”-perspektiv, vilket betyder att det är utövaren som formulerar frågorna och aktivt ingriper 

för att få en förändring och inte någon som från ovan som styr processen. Detta arbetssätt 

förutsätter att ”deltagarna är aktiva och själva skapar kunskap och att de är villiga att göra 

aktioner i den egna verksamheten” (Söderström, 2012, s. 132).  

En annan aspekt inom detta arbetssätt är att ingen utövare är den andra lik, vilket gör att 

resultaten av aktionsforskning inte går att överföra från en praktiker till en annan. De fyller 

ändå en funktion i den egna verksamheten som referens och att man kan förhålla sig till dem 

genom att se likheter och skillnader (Rönnerman, 2012). 

1.1.3 Motivation 

Enligt NE (2018) är motivation en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Lindberg och Ersson (2017) skriver om 

att för att få eleven motiverad till sin egen övning, så måste eleven blivit visad hur man ska 

öva på sitt instrument. De skriver även att ”det bästa för att uppnå motivation är att intresset är 

grundat i eleven”. Dessa tankar delas även av Heiling (1995). Han menar att genom stimulera 
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eleven att själva utveckla sitt eget lärande, sätta sina egna mål och hitta egna metoder för att 

nå målen så kan en bättre motivation skapas hos en elev. Han utvecklar detta resonemang 

vidare med att om man byter från ett lärande styrt utifrån – som t.ex. ett prov där läraren har 

satt frågorna – till ett lärande där individen styr själv, så flyttas fokus från produkten till 

processen. Detta gör att fokuset inte ligger på att samla kunskap för att göra ett bra prov, utan 

fokus ligger på att lära sig för att man vill. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om man med inspelning som verktyg kan 

vidareutveckla musikaliska kvalitéer som upptäcks genom att lyssna på sig själv via en 

inspelning samt om detta verktyg kan skapa en motivation till lärande. 

Frågeställningar: 

• Hur upplever elever med olika kunskapsnivåer att använda inspelning som ett 

musikaliskt utvecklingsverktyg? 

• Finns det någon koppling mellan kunskapsnivå och vad eleven väljer att fokusera på 

när den hör sin inspelning? 

• Kan denna metod ge motivation?  
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2 Metod 

I följande avsnitt beskrivs det hur jag gick tillväga för att genomföra mitt arbete och vilka 

metoder jag använde för de olika momenten. 

2.1 Urval 

Arbetet genomfördes med två av mina övningselever. De valdes då det var smidigt att det var 

mina övningselever och för att de var på olika kunskapsnivåer i sitt musikaliska utövande. 

Elev 1 hade spelat elbas i tre år, varav ett halvt år på kulturskola och två och ett halvt år hos 

mig. Elev 2 hade spelat elbas i sju och ett halvt år, varav fem år på kulturskola och två och ett 

halvt år hos mig parallellt med att eleven gick på ett estetiskt program på gymnasienivå.  

2.2 Arbetsprocess, observation och loggbok 

Jag valde att spela in eleverna tre gånger och att ha en lektion mellan dessa tillfällen. Eleverna 

fick instruktionen att jag skulle spela in dem och att vi sedan skulle lyssna på inspelningen. 

Efter lyssningen fick eleverna göra en muntlig analys av sitt eget spelande. Om eleven hade 

svårt att komma på något kunde jag ställa frågor som t.ex. ”Vad hör du?”, ”Är det något 

speciellt som du tänker på när du hör detta?”, för att hjälpa dem att komma igång i sin analys. 

Frågorna var medvetet öppna och ospecifika för att jag ville få fram elevernas spontana 

reaktioner på vad de hörde när de lyssnade på sitt eget spelande. Därför gick jag även inte 

igenom med eleverna vilka musikaliska kvalitéer man kunde lyssna efter i en inspelning. 

Detta är såklart något som man borde göra om eleven långsiktigt ska använda denna metod, 

men jag ser det som nästa steg i detta arbetssätt. Eleven fick då ge respons på vad de tyckte 

om sitt eget spelande och vad de ville utveckla. Deras respons spelades in för att jag skulle 

kunna lyssna på deras tankar igen vid ett senare tillfälle. Efter detta ställde jag frågan om hur 

man skulle öva på det som eleven ville utveckla. Eleven fick då själv försöka komma på en 

övning för att träna den aspekt som uppmärksammades. Återstående tid av lektionen ägnades 

åt att antigen spela denna övning eller spela låten och fokusera på den aspekt som eleven ville 

utveckla. Efter lektionen skrev jag ner mina observationer från tillfället i en loggbok. En 

intervju gjordes vid en separat lektion efter att alla inspelningstillfällen var klara.   

 

Eftersom observationerna ägde rum i ett sammanhang då det var lektion var det observationer 

av andra ordningen (Bjørndal, 2005). Detta innebar att jag som lärare gjorde en kontinuerlig 

observation av lektionen som jag höll i och gjorde att jag kunde missa vissa observationer, då 

min uppmärksamhet var delad på olika saker.  
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De observationer som skrevs ner i loggboken var mina egna tankar om tillfället, förloppet 

under inspelningen och anteckningar kring vad eleven reflekterade över. Elevens 

reflekterande spelades även in som tidigare nämnts. Eftersom jag inte följde en mall, så skulle 

den kunna kallas en ostrukturerad loggbok enligt Bjørndal (2005). Detta medförde också att 

jag i efterhand behövde analysera vad jag hade skrivit. Analysen gjorde jag genom att läsa 

min loggbok och lyssna på inspelningen av mina elevers reflektioner för att få en så tydlig 

beskrivning av vad de hade för respons. Förtydligandet av deras reflektioner skrivs sedan ner i 

detta arbete. 

2.3 Intervju 

Intervjufrågorna utformades utifrån Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkman, 

2014). Dessa frågor (se bild 1) var en blandning mellan inledande frågor, sonderande frågor 

och direkta frågor (ibid.). Detta för att få den intervjuade att spekulera över vissa frågor och 

kunna ge direkta svar på andra. Inom tiden för intervjun användes tystnad och tolkande 

frågor. Tystnad för att ge den intervjuade tid att reflektera och formulera själv, vilket kunde 

leda till att informationen som kommer fram kan vara med betydelsefull (ibid.). De tolkande 

frågorna användes för att bekräfta att jag som intervjuare förstod vad den intervjuade vill 

förmedla. Jag hade medvetet inte gjort något exakt transkription av intervjuerna, utan använde 

mig av en inspelning av intervjutillfällena tillsammans med mina anteckningar för att kunna 

tolka vad den intervjuade menade. Dessa intervjuer ägde som sagt rum efter att alla 

inspelningstillfällen var gjorda. 

 

Intervjufrågor:  

• Kan du berätta för mig hur du har upplevt hur det var att spela in?  

• Tror du att du skulle kunna använda denna metod själv i ditt eget övande?  

• Känner du att du får mer motivation att utvecklas musikaliskt när du hör dig själv?  

• Tror du att du har utvecklats musikaliskt genom att höra dig själv på inspelning?  

• Kan du berätta något du har lärt dig [vid dessa tillfällen].  

• Under de tre gånger vi har spelat in, så fokuserade du på X. Hur kommer det sig att det 

var just den musikaliska aspekten som du uppmärksammade?  

 

 

Bild 1.   

2.4 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet hade tagit fram (2002) är de jag följde i 

mitt arbete. Principerna utgår från fyra krav: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).  
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Informationskravet säger att jag som forskare ska ge deltagare i min undersökning 

information om vad de har för roll i mitt arbete, vilka villkor som gäller, att de är frivilligt 

deltagande i arbete och att de närsomhelst kan välja att avbryta deras deltagande. Detta 

gjordes vid det första lektionstillfället, då jag informerade eleverna om de kriterier som 

informationskravet tar upp. 

Samtyckeskravet handlar om att jag som forskare måste ha fått mina deltagares samtycke för 

att kunna använda dem i mitt arbete. Detta gjorde jag genom en blankett som respektive elevs 

målsman fick fylla i (se bilaga), vilket är ett måste om en deltagare i undersökningen är under 

18år.  

Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter som jag som forskare samlar in ska skrivas om 

i arbetet så att deltagarna är anonyma och inte kan identifieras av utomstående person. Detta 

är särskilt viktigt vid etiskt känsliga uppgifter. Detta är gjort då eleverna inte nämns med 

namn och texten är skriven utan ett könsbestämt personligt pronomen. Även de klingande 

inspelningar som gjordes under detta arbete är anonyma då de är forskningsmaterial. 

Nyttjandekravet är att de uppgifter som jag samlar in om och/eller av deltagarna inte får 

användas eller utlånas för kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. Detta informerade jag 

eleverna om vid första lektionen och målsman blev informerad genom blanketten (se bilaga). 

 

2.5 Ljudinspelning 

Ett val som gjordes var att göra inspelningar med bara ljud. Detta val gjorde jag för att jag vill 

komma åt det musikaliska i spelet, istället för att eleven ger kommentarer på hur de ser ut 

eller hur deras teknik ser ut i en eventuell videoinspelning. Deras teknik är en faktor i detta, 

men det är inte det som ligger i fokus utan det är det musikaliska och elevernas uppfattning av 

sin egen musikalitet som ligger i centrum. Inspelningarna har gjorts på så sätt att det bara är 

elevens instrument som spelas in och inte instrumentet tillsammans med låten för att kunna 

fokusera på bara elevens spel.   

Ljudinspelningarna har gått till så här (se bild 2). Eleven spelade som vanligt, men 

ljudsignalen från instrumentet gick till en DI-box – Direct input-box, gjord för att t.ex. kunna 

koppla ett instrument till ett ljudkort –, som sedan delar ljudsignalen så att en signal går till ett 

ljudkort som var kopplat till en dator och en signal går vidare till en förstärkare. Ljudet 

spelades in i inspelningsprogrammet Pro Tools. Jag valde Pro Tools som inspelningsprogram 

då jag har tidigare erfarenheter av programmet. Inspelningen spelades sedan upp via datorn så 

att eleven kunde lyssna. 
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Bild 2. 

2.6 Analysmetod 

För att få en inblick i vad mina elever valde att fokuserade på när de hörde sig själva spela och 

för att underlätta analysarbetet så utarbetade jag en analysmetod (se tabell 1). Denna 

analysmetod var inspirerad av Johnny Wingstedts (2012) tillvägagångsätt att analysera musik. 

I hans metod benämnde han olika aspekter som t.ex. register, tempo och dynamik som han 

sedan fokuserade på i sin analys. I min analysmetod valde jag att ta med de aspekter som 

Wingstedt (2012) nämnde samt några andra aspekter som jag tyckte var av vikt att belysa. 

Dessa aspekter kategoriserade jag sedan in i olika aspektkategorier, t.ex. aspekterna rytm och 

tempo kategoriserades in i aspektkategorin tid. Mina elever fick inte tillgång till denna 

analysmetod varken under undersökningens gång eller innan intervjun. Detta då jag ville att 

de skulle använda sin egen terminologi för att beskriva vad de hörde. Därför blir det så att när 

antingen aspekter eller aspektkategorier nämns är det jag som forskare som har analyserat vad 

mina elever har sagt och tolkar vad de menar och sätter in dem i min analysmetod. Detta för 

att som nämnt tidigare underlätta analysarbete och diskussionen via denna kategorisering.  

Tabell 1. 

Aspektkategorier Aspekter 

Form: Repetition, motiv, låtens delar 

Tid: Tajming, tempo, rytm, tonlängd 

Ton: Register, ljudkaraktär, dynamik, dynamiska accenter 

Harmonik: Instrumentering, tonval, melodiskt intervall 

Teknik: Finns de tekniska färdigheter som behövs för att kunna styra över de 

andra aspekterna? 
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2.7 Riskanalys 

I början av arbetsgången gjorde jag en riskanalys (se tabell 2) för att se vad det fanns för 

risker med arbetet och hur jag skulle hantera dem. Jag gjorde denna riskanalys för att kunna 

förutse och förebygga eventuella problem som skulle kunna dyka upp under arbetsgången. 

  

Risk Effekt Hantering 

Eleven blir sjuk under något 

lektionstillfälle. 

Missar ett tillfälle där jag kan 

testa min metod. 

Får sätta en minimigräns för 

hur många tillfällen som jag 

vill ha med i mitt arbete.  

Glömt inspelningsutrustning. Kan inte spela in som det var 

tänkt. 

Kan spela in med mobilen 

istället, så länge man hör vad 

eleven spelar. 

Inspelningsutrustningen 

krånglar/fungerar inte. 

Kan inte spela in som det var 

tänkt. 

Kan spela in med mobilen 

istället. 

Hittar ingen litteratur som 

passar ämnet. 

Kan inte skriva bakgrund. Leta mer! Hitta personer att 

intervjua för att få 

information. 

Tidsplaneringen hålls inte. Kanske inte hinner klart med 

arbetet. 

Gör om tidsplaneringen och 

se varför det inte fungerade 

som det var tänkt. 

Tabell 2. 

2.8 Begreppslista 

Begreppen som står i denna lista är enligt min egen definition och kommer att användas på 

detta sätt i uppsatsen. 

 

Loop-pedal – En effektpedal som gör det möjligt att göra korta inspelningar som loopas 

(spelas om och om igen). Ett användningsområde kan vara att spela in en kompstämma som 

man sedan spelar en melodi över. 

Tajm – Musikers känsla och kontroll över sitt rytmiska spel. 

Fills – Oftast improviserad solistisk fras som leder in till en annan del i en låt. 
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3 Resultat 

I följande del visas en sammanställning av resultatet från observationerna, loggboken, 

elevernas tankar kring sin egen inspelning och intervjuerna som gjordes på slutet, samt en 

sammanfattning av hela resultatdelen. 

3.1 Elev 1 

3.1.1 Första inspelningen 

Eleven tyckte att första halvan av låten som var innan breaket gick dåligt, men att den andra 

halvan av låten efter breaket gick bättre. Efter att eleven hade hört inspelningen, reflekterade 

eleven om att den inte var jämn i sin dynamik och kom med förslaget att spela en övning som 

vi använt oss av tidigare. Den övningen gick ut på att spela så svagt man kan och spela så 

starkt man kan för att öva upp en känsla för hur extremerna kändes och på så sätt få bättre 

kontroll över sin dynamik. En till övning som togs upp var att spela långsamt först och att då 

fokusera på vad man gör med händerna för att sedan spela snabbare efter ett tag. Eleven 

pratade också om att den var långsam och ibland missade att komma in när olika delar 

började. Det som behövdes övas här var att bara spela låten, så att man kunde alla delar och 

var de kommer.   

3.1.2 Andra inspelningen 

Eleven tyckte att dynamiken var ojämn och att det var det största problemet i inspelningen. 

Som förslag tog eleven upp att spela en ton och fokusera på högerhanden, spela med olika 

dynamik och att spela låten och tänk på att spela jämnt, samt att man kan spela med 

metronom. Uthållighet var också en aspekt som nämndes, då eleven blev trött i handen. 

3.1.3 Tredje inspelningen 

Denna gång nämnde eleven att den glömde bort att byta riff när en ny del i låten kom och att 

den inte satte en synkop i det första riffet. Eleven tyckte att spelet var ojämn i sin dynamik 

och nämner att den kan öva på samma övning som nämndes vid förra tillfället dvs. att spela 

på en ton med skiftande dynamik.  

3.1.4 Intervju 

Genom att lyssna på sig själv genom en inspelning så tyckte eleven det var lättare att höra 

saker som dynamik. Eleven trodde att det hade att göra med att man bara har fokus på att 
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lyssna, istället för att lyssna och spela sitt instrument samtidigt. Att använda denna metod i sin 

egen övningsrutin är någon som eleven trodde att den skulle kunna göra. 

 

Eleven sa att man kanske får motivation om man hör att man inte spelar så bra som man 

tänkte eller spelar annorlunda än vad man tänkte, men för eleven själv så skapades inte så 

mycket motivation till att utvecklas musikaliskt med denna metod. Eleven utvecklade sina 

tankar med att metoden är mindre motivationsskapande och mer ett verktyg att ge inblick i 

vad man kan utveckla. 

 

Den musikaliska utvecklingen som eleven märkte av var att den har fått en jämnare rytm och 

dynamik, då detta har varit något som eleven hade fokuserat på varje gång efter att den har 

hört inspelningarna. Eleven fortsatte att säga ”det var de områden den fokuserade på, för att 

de var de största problemen i spelet” och att ”de var det mest uppenbara problemet och det 

kommer inte vara så svårt att fixa”. Eleven hade svårt att specificera något annat mer exakt av 

vad som har utvecklats, utan förklarade det som att den hade fått en generell utveckling i sin 

musikalitet. Eleven tog även upp att den börjat öva med metronom. Att det är bra att öva med 

metronom är något som eleven har hört tidigare, men tänkte innan denna undersökning att det 

inte var så bra att göra det.  

 

3.2 Elev 2 

3.2.1 Första inspelningen  

Eleven nämnde att den ”tyckte det var pinsamt” att lyssna på inspelningen, samt att den inte 

var beredd när en del i låten kom och att man kunde fixa detta genom att räkna pulsen i 

huvudet vid de delar i låten som är repetitiva för att veta var man är i låten. Eleven tog även 

upp att den måste ha koll på när det kommer repriser. Aspekten att ha tydlighet i spelet eller 

med andra ord att spela så att varje ton hörs och inte slarva togs upp. Detta sa eleven att den 

kunde öva bort genom att spela med metronom och att börja med att spela låten långsamt och 

tänka på vilka fingrar man använder, för att sedan öka tempot efter ett tag.   

3.2.2 Andra inspelningen 

Efter att vi hade lyssnat på inspelningen pratade eleven om tonlängd och att den skulle öva på 

att få koll på hur långa alla toner var, att få en tydlighet i vad man spelar och en kontroll över 

hur man spelar. En övning som eleven nämnde var att öva på en blandning av fjärdedelar och 

sextondelar för att blir mer säker på hur långa alla toner ska vara. Eleven tog upp att det 

kändes som den låg framåt i sin tajm mycket och skulle öva på låten samtidigt som den 

försöker bibehålla ett lugn i spelet för att få ordning på detta. Två till saker som nämndes var 

att eleven tyckte att den hade för mycket diskant i sin ton och att den hade blivit bättre på att 

variera sina fills.  
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3.2.3 Tredje inspelningen 

Eleven suckade innan vi lyssnar på inspelningen. En av det första sakerna eleven nämnde var 

att den spelade ett E när ackordet var ett Cm7. Eleven tog upp aspekten att spela mer legato 

och att den hade problem med att hålla i toner. För att öva på detta sa eleven att den kunde 

spela skalor och försöka tänka på att spela så legato som möjligt. En vidareutveckling av den 

övningen var att spela igenom hela låten och köra arpeggios på alla ackord och fokusera på att 

få tonerna så långa som möjligt. Detta menade eleven skulle hjälpa att få kontroll över 

tonlängden, men även hjälpa till med tonförrådet vid solon. Eleven tyckte att den gjorde några 

missar genom låten, men sa att det har att göra med att den bara behövde kolla igenom låten 

mer. 

3.2.4 Intervju 

Eleven tyckte det var intressant och spännande att höra hur den lät på inspelningarna. Man lär 

sig mycket om hur man låter, vilka småsaker som måste fixas och man tänker på saker som 

man inte tänk på tidigare sa eleven. Detta trodde eleven hade att göra med att man har fullt 

fokus på att lyssna och att man då hör det på ett annorlunda sätt än när man spelade det. 

Eleven trodde också att den kan använda denna metod i sin egen övningsrutin. Då metoden 

gör så man hittar nya saker att utveckla, så menade eleven att det är motiverande för att det är 

kul att hitta nya saker att utveckla. Eleven kände en motivation i att få det som den vill att det 

ska låta. Eleven sammanfattade med uttrycket ”Man lär sig av sina misstag”. 

 

Inom loppet av de tre inspelningarna som gjordes tyckte eleven att den har utvecklats i sin 

tajming och placering av noter, har fått en ökad förståelse kring hur länge man kan hålla ut 

toner. Eleven hade även lärt sig att det är viktigt att dämpa basen när man inte spelar så att det 

låter så rent som möjligt. Eleven trodde säkert att den har blivit bättre och uttryckte det att ”Ju 

mer man spelar det, desto bättre blir man på det”. Eleven hade fått mer insikt i vad den 

behövde öva på för att utveckla och förbättra sig själv musikaliskt och hade börjat tänka mer 

på hur det lät när den spelade. Dock trodde inte eleven att man plötsligt blir bättre på det man 

hittade i inspelningen. ”Man kunde se det som att inspelningen ger dig kritik. Den kan säga att 

man måste förbättra det ena eller det andra, men det är upp till en själv att komma på hur man 

ska öva de olika sakerna och öva dem”. Ett annat område som hade förbättrats enligt eleven är 

att spela i detta sammanhang – att spela in och lyssna på sig själv – och sa ”då det är mycket 

som göms när man spelar med andra och på inspelningen är det isolerat och då kan man inte 

gömma sig bakom andra ljud”.  

 

På frågan ”Hur kommer det sig att det var just den musikaliska aspekten som du 

uppmärksammade” så svarade eleven med att det var de sakerna som den fokuserade på för 

att den aldrig tänk på dem tidigare. Eleven menade att det förut bara var att spela så att det lät 

rätt, men nu får man tänka på att också spela rätt. 
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3.3 Sammanfattning 

De aspekter som elev 1 fokuserade på var jämnhet i spelet, dynamik och komma ihåg när de 

olika delarna i låten kom. Elev 2 tog upp aspekter som form, tonlängd, tajming, ton, att den 

hade fått mer varierade fills och tonval. Elev 1 var mest inne på aspektkategorierna form och 

ton, medan elev 2 hade fokus på aspektkategorierna form, tid, ton och harmonik. Båda 

eleverna tyckte att det var lättare att höra saker i sitt eget spel när de lyssnade på inspelning. 

De båda trodde det har att göra med att man bara lyssnar och på så sätt har fullt fokus på det, 

istället för att dela uppmärksamheten på två med att spela och lyssna samtidigt.  

Elev 1 fokuserade på aspektkategorierna form och ton för att den tyckte att det vad de största 

problemen i spelet. Elev 2 tänkte att den uppmärksammade de aspektkategorierna form, tid, 

ton och harmonik för att det var saker som eleven inte tänkt på tidigare. Båda trodde att de 

skulle kunna använda denna metod i sin egen övningsrutin. Elev 1 kände att den fick lite 

motivation om någon alls av denna metod, medan elev 2 fick motivation för att den tyckte det 

var kul att hitta nya saker att utveckla. Elev 1 såg metoden som verktyg som ger en inblick i 

vad man kan utveckla. Elev 2 delade dessa tankar och sa att ”man kan se det som att 

inspelningen ger dig kritik. Den kan säga att man måste förbättra det ena eller det andra, men 

det är upp till en själv att komma på hur man ska öva de olika sakerna och öva dem”. Båda 

eleverna utryckte att de hade förbättrat sig på de aspekter som de fokuserade på. Elev 1 såg en 

mer generell utveckling i sin musikalitet och elev 2 hade tankesättet att ”ju mer man spelar 

det, desto bättre blir man”.  
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4 Diskussion 

Denna metod fungerade på mina två elever, även om de har olika kunskapsnivåer. De båda 

hittade aspekter som de ville utveckla eller vidareutveckla och kom på övningar för att 

förbättra dessa aspekter vidare. Detta stämmer överens med vad Andersson (2015) kom fram 

till i sitt arbete. Både hans informanter och mina elever hittade via inspelningarna aspekter 

som de ville utveckla och kom sedan på sätt att gå vidare i sina utvecklingsområden.  

Metoden fungerar som ett sätt att få eleven att lyssna på sig själv, då fokuset inte är delat utan 

de kan ägna hela sin uppmärksamhet åt att lyssna. Som båda av mina elever utryckte det var 

detta en bra metod för att få en inblick i vad man kan utveckla. Det är svårt att säga om 

kunskapsnivån har en koppling med vad för aspekter som hittades efter att de hört på 

inspelningen, detta då arbetet gjorts med två elever under en kortare tidsperiod. Båda eleverna 

fokuserade på aspektergruppen form och ton, medan elev 2 också fokuserade på tid och 

harmonik. Man skulle kunna se detta som att elev 2 har hittat mer saker att fokusera på för att 

eleven har högre kunskapsnivå, men eftersom arbetet gjorts med bara två elever så kan detta 

resultat enbart ses som en indikation på att det finns en korrelation mellan kunskapsnivå och 

vilka aspekter som uppfattas.  

Heiling (1995) säger att om fokus ska vara på att lära sig för att man vill, så måste det vara 

individen som styr. I detta fall så tycker jag att det passar in bra. Eleven får själv bestämma 

vad den vill fokusera på när de hör inspelningen och väljer sedan sätt för att öva valda 

aspekter. Detta menar Heiling också gör att motivationen blir bättre hos eleven, då det är 

eleverna som själva utvecklar sitt eget lärande, genom att sätta egna mål och hitta metoder för 

att nå dem. Dessa tankar har även Söderström (2012) och Rönnerman (2012), att det är 

personen själv som måste formulera problemet och aktivt jobba med det för att få en 

förändring. Söderström menar också att ifall problemet inte kommer från personen själv, så 

finns det ingen motivation i processen. Det sistnämnda håller jag inte riktigt med om, i alla 

fall inte i kontexten av att använda inspelning för att utvecklas musikaliskt. Detta visas även i 

mina resultat. Elev 2 ser det som något lustfyllt att se de möjligheter den har att utveckla, 

medan elev 1 ser för stora utmaningar och inte känner att den kommer klara av dem. Vilket 

gjorde att elev 1 riktade in sig på aspekter som ”inte var så svåra att fixa”. Därför kan det vara 

av vikt att presentera detta arbetssätt när man fokuserar på en viss aspekt i undervisningen, 

t.ex. att man jobbar med tajming. Då kan man göra övningar som fokuserar på tajmingen för 

att sedan spela in eleven och be den lyssna specifikt efter den egna tajmingen i inspelningen. 

På detta sätt kan man komma bort från att se alla utvecklingsmöjligheter som obestigliga berg 

och istället fokusera på en kulle i taget. Efter ett tag kan man låta eleven själv välja vilken 

aspekt den ska fokusera på och på så sätt göra det lättare för den att ta ansvar för sin egen 

lärandeprocess. 
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Att använda inspelningen som verktyg för musikalisk utveckling verkar kunna ge motivation, 

men i olika grad. Elev 1 kände att den fick lite till ingen motivation från metoden, medan elev 

2 kände att den fick motivation. Det skulle därför kunna vara en bra idé att göra som i 

exemplet på föregående sida för att göra det lättare för eleverna att komma igång med detta 

arbetssätt. Det kan även varit så att eftersom elev 1 spelat sitt instrument under en kortare tid 

så har eleven inte samma vana att öva som elev 2. Lindberg och Ersson (2017) menar att 

genom att visa eleven hur man övar så kan eleven bli motiverad i sin egen övning och detta 

kan ha gjort metoden omotiverade för elev 1. Då eleven inte vet hur den ska hitta övningar till 

de aspekter som den hörde. Detta är en av de brister som har funnit i detta arbete. Jag har dock 

varit medveten om denna brist och låtit den vara för jag som sagt vill komma åt elevernas 

spontana reaktioner. 

Jag märker att båda mina elever har utvecklas under gången för detta arbete. Både uttrycker 

att de har utvecklats i de aspekter de har fokuserat på och att de fått det lättare att höra saker i 

en inspelning. Detta stämmer överens med vad Nestrander (2007) säger i sitt examensarbete, 

att den direkta speglingen av det som spelats var av stort värde för musikerna och att det fanns 

en potentiell möjlighet för personlig musikalisk utveckling. Detta visar också på att 

motivation skapades av metoden om man följer NE:s definition av motivation (2018). Då 

metoden gjorde att eleverna hitta en aspekt att fokusera på och skapade övningar för den 

aspekten med målet att bli bättre på den. Så även om elev 1 uttryckte att den inte fick någon 

motivation, så skapades det ändå en motivation att förbättra sig själv inom en vis aspekt.  

Det verkar som processen är mer lik en cirkel (Kolb, 2015) än en spiral (Bjørndal, 2005), då 

eleverna fokuserar på samma musikaliska aspekter i alla sina inspelningar. Dock kan jag inte 

säga att eleverna har fastnat vid ett område, då detta arbete gjordes under en kort tidsperiod. 

De har kommit framåt i sin utveckling, men om man kollade på vad de fokuserade på för 

problem så var bilden av processen mer lik en cirkel än en spiral. Detta är nog en mer 

filosofisk tankegång då en cirkelrörelse återkommer till samma plats, och en spiral har en 

framåtrörelse. Både Levins (Kolb, 2015) och Bjørndalstankar (2005) handlar dock om samma 

processförlopp och det är bara hur de beskriver denna process bildligt som skiljer.  

Tanken bakom denna metod i början av arbetet, var att den skulle göra eleven till sin egen 

pedagog, dvs. att eleven använder denna metod i sin egen övningsrutin för att hitta 

musikaliska aspekter att utveckla eller att höra om de var nöjda med sitt spel. Eftersom jag 

gjorde dessa inspelningar under lektionstid, så fick hela arbetet en annan vinkel än vad jag 

tänkte från början. För att komma åt den autodidaktiska delen så skulle man kunna lagt upp 

arbetet på ett annat sätt. Man skulle kunna ha gjort det så att eleven själv spelar in sig hemma 

och lyssnar på inspelningen själv, för att sedan skriva ner sina tankar i en loggbok. Detta hade 

tagit bort mig ur processen, vilket skulle kunna leda till ett annat resultat. Det skulle även vara 

intressant att göra en större studie med fler personer och se om det finns en koppling mellan 

kunskapsnivå och vilka aspekter som uppmärksammas. 

Andersson (2015) menar att användandet av inspelning som metod i undervisningen ger 

eleven ett verktyg att bedöma sig själv, ”där eleven kan lyssna och analysera sin röst”. Han 
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uttrycker att ”Verktyget talar om vad eleven skall träna på men inte hur”. Dessa tankar hade 

mina elever också. För att använda mina elevers ord: Denna metod är ett sätt att få en inblick i 

vad man kan utveckla i sin musikalitet, men det är upp till en själv att komma på hur man ska 

öva det och sedan öva dem.  
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