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Sammanfattning 
Övning är en helt central del av tillvaron för alla som aspirerar att bli professionella klassiska 
musiker och som med så mycket annat så finns det digitala verktyg avsedda för att underlätta 
och effektivisera denna process. I studien undersöktes hur applikationen Modacity i 
kombination med inspelning kan användas och om den erbjöd några fördelar resp. nackdelar 
under instuderingen av Capriccio da Camera av Berhard Krol. Studien kom fram till att 
övning med Modacity erbjuder en mängd fördelar gentemot traditionell övning. Framförallt så 
underlättar applikationens logiska arbetsflöde att uppnå ”flow” och leder till ökad effektivitet 
i övningen. Den är dock inte en helhetslösning för hela instuderingen av ett nytt stycke och 
vissa tekniska begränsningar gör att användbarheten minskar något. Sammantaget så är dock 
applikationen ett potent hjälpmedel och området med mobilapplikationer i övningen kommer 
säkerligen att fortsätta utvecklas i framtiden. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Övning är en viktig del av att bli musiker, kanske den viktigaste, därför är effektiv 
användning av tiden vi har till förfogande av stort intresse för de flesta aspirerande musiker. 
Som med så mycket annat i vår tid så finns det digitala verktyg avsedda att underlätta och 
effektivisera denna process. År 2017 sedan släpptes applikationen Modacity med målet att 
förbättra och effektivisera övningen för musiker med speciellt fokus på klassiska 
orkestermusikers behov (Modacity, 2017). Då jag är väldigt intresserad av ämnet så fick jag 
tidigt höra talas om applikationen och började att använda den i mitt eget övande. 
 

1.1.1 Om författaren 

Hjalmar Ljungberg är en trombonist från Mölnlycke, Västra Götaland. Vid 9 års ålder började 
han att spela trombon efter att inspirerats av en körledare som spelade jazztrombon i kyrkan 
varje jul. Efter att ha studerat i kulturskolan för Magnus Stranne fortsatte han sina musikaliska 
studier på Hvitfeldtska Gymnasiets spetsutbildning i musik för Jimmy Olsson. På Hvitfeldska 
exponerades han för en mängd olika genrer och var mycket aktiv i både VÄGUS (Västra 
Götalands Ungdomssymfoniker) under ledning av Simon Phipps och i Brewhouse Big Band 
under ledning av Lasse Lindgren. År 2017 påbörjade han sin kandidatutbildning i klassisk 
musik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där han studerade trombon för Håkan 
Björkman. 

1.1.2 Deliberate practice 

I samband med att jag började på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (år 2017) så började 
jag intressera mig mer för hur man övar effektivt och vad som faktiskt händer i hjärnan när 
man övar. Anders Ericsson är professor i psykologi. För allmänheten är han kanske främst 
känd för ”10 000-timmars regeln”. Hans bok Peak: Secrets from the New Science of Expertise 
(2016) var en ögonöppnare för mig eftersom den var tydlig med att det inte bara är den som 
fötts med mest ”talang” som blev bra på musik och inte heller den som spenderade flest 
timmar i övningsrummet. Det är värt att nämna att Ericssons forskning är ifrågasatt av ett 
flertal forskare, däribland svenske Fredrik Ullén som i artikeln: Kända professorn: Så gör du 
för att bli bäst (Månsson, 2017, 7 april) ifrågasätter om vem som helst verkligen kan bli bra 
på vad som helst men detta har inte påverkat mig nämnvärt under detta arbetet. Ericssons 
forskning undersöker exakt vad och hur man bör öva för att bli så bra som möjligt och hans 
metod för övning kallas på engelska för Deliberate Practice. I denna text har jag valt att 
översätta begreppet till målorienterad övning. Målorienterad övning kan kortfattat summeras 
med tre olika principer: i) identifiera problem; ii) hitta och prova lösningar på problem; iii) 
upprepning tills lösningen internaliserats.  
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1.1.2.1 Identifiera problem  

Många musikstudenter förlitar sig helt på sina lärare när det kommer till att identifiera 
problem i sitt eget spel men även i den bästa av världar så utgör lärarledd undervisning bara 
några procent av tiden man måste lägga på sitt instrument om man strävar efter att bli 
professionell klassisk musiker. Utanför lektionen litar många på sina egna öron för att 
identifiera problem. Problemet med detta är enkelt, det går inte att lyssna 100% fokuserat 
samtidigt som man också försöker att spela med fullt fokus. Dessutom låter det flesta 
instrument annorlunda för den utövande musikern och lyssnare i salen. Detta är extra tydligt 
för bleckblåsinstrument eftersom mycket av ljudet hos musikern kommer inifrån huvudet och 
klangen kan upplevas väldigt annorlunda utifrån. Ett enkelt sätt att komma runt detta är 
såklart att spela in sig själv med bra utrustning. Trots att de flesta musiker är medvetna om 
detta är det väldigt få musiker som faktiskt spelar in sig själva tillräckligt mycket. Ofta 
eftersom inspelningar upplevs som brutalt ärliga och många känner att det låter sämre än vad 
det egentligen är men en viktig del för att bli bättre är att acceptera hur det låter och att istället 
finna konstruktiva vägar att bli ännu bättre. Haaheim (2018). 

1.1.2.2 Hitta och prova lösningar på problem  

Den absolut viktigaste principen inom målorienterad övning är att testa en lösning på det 
aktuella problemet åt gången och sedan utvärdera om lösningen var effektiv eller inte. Ett 
musikaliskt exempel på detta är när en bleckblåsmusiker brister i intonation i en viss passage 
så kan ett angreppssätt vara att spela på munstycket tillsammans med piano för att träna 
gehöret och stärka signalen mellan läpparna och hjärnan. Med hjälp av en ny inspelning kan 
musikern utvärdera huruvida lösningsmetoden var effektiv eller inte. Om inte bör utövaren 
testa en ny lösning tills en effektiv metod har identifierats.  

1.1.2.3 Upprepning tills lösningen internaliserats 

Detta steg är det som ligger närmast traditionell icke målorienterad övning men även detta 
moment kräver fokus och medvetenhet. Efter att en effektiv lösning har identifierats ska den 
helt enkelt utföras tills att den inte kräver en lika aktiv kognitiv ansträngning av utövaren så 
att dennes fokus kan ligga på att vara närvarande och reagera på sina medmusiker alternativt 
fokusera mer på musikaliskt uttryck istället för tekniska utmaningar. 

Detta nya sätt att se på övning har följt mig under min tid på KMH men eftersom Peak är 
väldigt generell i sitt angreppssätt så hade jag fortfarande svårt att applicera principerna kring 
målinriktad i min egen övning. Det var då jag fick höra om applikationen Modacity. 

1.1.3 Applikationen Modacity 

Modacity är en mobilapplikation (app) framtagen av hornisten Marc Gelfo och 
musikalartisten Andrea Nysen som ämnar att effektivisera hur musiker övar genom att 
erbjuda ett enkelt och överskådligt sätt att tillämpa principerna om Deliberate Practice 
(Modacity, 2017). Den kom ut 2017 som en stängd betaversion som jag tog del av. Jag har 
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också haft ett flertal telefonsamtal med Andrea där jag fick ge mina synpunkter och förslag på 
nya funktioner. Applikationens arbetsflöde följer de tre steg som jag tidigare presenterade. 
Det finns flera sätt att använda Modacity men här kommer en genomgång om hur jag 
använder den:  

1.1.3.1 Startskärmen 

  
Figur 1. Modacity startskärm 

På startskärmen hittar man de vanligaste funktionerna såsom de senaste övningslistorna, 
favoritövningsmoment och lite statistik över hur applikationen används. Plustecknet i nedre 
högra hörnet kan användas för att skapa nya övningsmoment som sedan kan kombineras till 
listor.  

1.1.3.2 Listvyn 

Det finns flera sätt att använda listor i Modacity, ett vanligt sätt är att inför en 
orkesterprovspelning göra ett moment för varje utdrag som ingår på provspelningen och sedan 
göra en lista med alla utdrag. Ett annat sätt är att dela in ett verk i flera mindre sektioner och 
göra en lista för hela verket. En fördel med det andra systemet kontra att bara ha ett moment 
för ett helt verk är att det blir mera överskådligt vilka delar man har lagt mest tid på. 
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Figur 2a, 2b. Modacity listvy 
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1.1.3.3 Övningsvyn 

Övningsvyn är den vy användaren bör spendera mest tid med. Jag brukar börja ett 
övningspass med att spela det avsnitt som jag vill arbeta med under passet så noggrant som 
jag kan samtidigt som jag spelar in.  

Figur 3. Modacity övningsvy 

Efter att inspelningen är gjord lyssnar jag direkt på den. Jag att lyssnar så aktivt som möjligt i 
lyssningsvyn (se nedan) och identifierar så många problem jag kan. Sedan tar jag itu med 
problemen i min egen subjektiva storleksordning genom att trycka på ”improve”-knappen i 
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nedre vänstra hörnet.  

Figur 4. Modacity lyssningsvy 

 

1.1.3.4 Lösningsvyn 

I denna vy kan jag välja vilken kategori som det problem jag vill ta itu med tillhör, alternativt 
få inspiration kring vilka problem jag borde lyssna efter. Jag kan också lägga till egna 
kategorier. I nästan alla fall kan jag förbättra någon av de aspekter som listas där. 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5. Modacity lösningsvy 
 

När jag har valt en kategori får jag upp en samling strategier för att ta itu med det aktuella 
problemet. Även här kan jag lägga till egna strategier. Denna vy för kategorin artikulation kan 
till exempel se ut såhär: 
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Figur 6. Modacity strategivy 
 

 

1.1.3.5 Utvärderingsvyn 

Denna vys syfte är att utvärdera om strategin var effektiv för att åtgärda problemet, var den 
inte det kommer jag tillbaka till listan med strategier för att kunna välja en annan strategi och 
var den effektiv erbjuder applikationen möjligheten att direkt upprepa den för att befästa 
lösningen. Dessutom skapas en automatisk anteckning om vilken strategi som visade sig vara 
effektiv. 
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Figur 7a. Modacity utvärderingsvy                    Figur 7b. Modacity utvärderingsvy efter inspelning 

 

Figur 7c. Modacity ”Practice again” 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att testa och utvärdera huruvida mobilapplikationen Modacity är ett 
effektivt hjälpmedel under instuderingen av nya stycken för en klassisk musiker. För att 
uppfylla syftet har här valts Bernhard Krols verk Capriccio da Camera (1961) för trombon 
och ensemble på sju instrument. Applikationens och framför allt mobilens inbyggda 
mikrofons tekniska begränsningar gör att mycket av de mer subtila skillnaderna i musiken 
försvinner och därför lämpar sig Capriccio da Camera väl för syftet eftersom det är relativt 
komplext och tekniskt utmanande och har stora kontraster till skillnad från verk som bygger 
mera på klangfärg och subtila dynamiska skillnader. 

Studien är dock inte specifik för just detta verk och lärdomarna kan appliceras på annan 
musik.  

2 Metod 
Applikationen har använts enligt mönstret tidigare beskrivet i syftesdelen under instuderingen 
av Krols Capriccio da Camera. För studiens skull har jag endast övat med applikationen 
Modacity och ingen traditionell övning på just detta stycket även om jag parallellt har övat på 
andra saker utan att använda applikationen.  

2.1 Ett övningspass  

Jag har i denna studie lagt upp min övning i kortare 25-minuterspass med vila mellan varje 
pass för att undvika både fysisk och mental utmattning. En typisk övningsrutin börjar ca kl. 
9–10 med uppvärmning för att sedan spridas ut över dagen fram till cirka kl. 18 eller senare. 

2.1.1 Uppvärmning 

Under uppvärmningen använder jag inte funktionerna för målorienterad övning i Modacity 
men det förekommer ofta att jag använder mig av applikationens metronom och funktion för 
att generera stämtoner. 

2.1.2 Övningspasset 

Om jag inte sedan tidigare har identifierat vilka partier av musiken som är i störst behov av 
förbättring börjar jag passet med en genomspelning av en noga avgränsad del av musiken som 
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också spelas in. Direkt efteråt lyssnar jag och gör mentala anteckningar kring de ställen som 
kräver mer arbete och exakt vilken aspekt som är i störst behov av förbättring. Efter det så 
arbetar jag med de olika problemen i tur och ordning och testar olika metoder för att uppnå 
den förbättring som jag önskar.  

3 Musikanalys 
Detta kapitel innehåller en kortare musikanalys av verket och inleds med en kort bakgrund av 

kompositören Bernhard Krol för att kontextualisera analysen. 

3.1 Bernhard Krol (1920–2013) 
Bernhard Krol föddes 1920 i Berlin där han påbörjade sina musikaliska studier. Efter att ha 
avslutat studierna i Berlin läste han vidare i Wien där han studerade horn och komposition. 
Som kompositör var han mycket inspirerad av Paul Hindemith och Max Reger och han 
nyttjade flitigt sin specialkunskap om bleckblåsinstrument i sitt komponerande. Trots sin 
inspiration från Hindemith så är hans musik relativt tonal och kännetecknas av markerade 
rytmer och ett intresse för lite okonventionella klanger. Krol har komponerat mycket för 
bleckblåsinstrument och då främst valthorn men även trombon som i detta fallet. Som 
professionell hornist var han verksam i Berlin Staatskapelle (1945–62), Berlinfilharmonikerna 
(1961–1962) och till sist Radioorkestern i Stuttgart (1962–67) för att sedan ägna sig helt åt 
komposition. (Naxos, 2019) Hans verk spelas än idag av bleckblåsmusiker världen över men i 
sitt hemland Tyskland är han ett betydligt större namn än i andra länder. (Editions Bim, 2020)  

3.2 Capriccio da Camera (1961) 
Verket Capriccio da Camera skrevs av Berhard Krol 1961 för trombon och sju instrument. 
Sättningen i originalpartituret är flöjt, basklarinett, fagott, horn, trumpet, kontrabas och piano 
men min instudering har av praktiska skäl genomförts med pianoreduktion som 
ackompanjemang. Även den musikaliska analysen bygger på pianoreduktionen gjord av Krol 
själv och utgiven av Simrock Verlag. 
 
Verket är indelat i följande delar: 
 
Molto Allegro 
Presto 
Lento 
Allegro Vivace - Adagio - Presto 
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Strukturen påminner om den romantiska symfoniska formen med snabb-snabbare-långsam-
snabb. Några andra generella drag genom hela stycket är att Krol mer i regel än undantag 
undviker ackordstoner i melodin och att rytmiken kännetecknas av markerade synkoper. 
Harmoniskt är det svårt att säga något generellt eftersom Krol växlar mellan tonala och 
komplext fritonala partier. Det är ett tekniskt utmanande stycke för trombon av ett flertal skäl. 
Omfånget (E-d2) är stort och kräver en duktig trombonist för att utföra med bibehållen klang 
och musikalisk kvalitet. Intervallen är ofta stora och utmanande för gehöret, speciellt i Lentot. 
Presto och allegro vivace är tekniska och snabba partier som kräver god koordination mellan 
armen, läpparna och tungan. Dessa faktorer gör stycket lämpar sig väl den typ av instudering 
som Modacity erbjuder.  

Stycket inleds med en kraftfull och fanfarliknande insats från trombonen som också 
introducerar den återkommande rytmiska figuren med åttondel på slaget följt av två synkoper.  

 

Harmoniken kretsar kring ett Gm-5 men det finns inga tydliga ackord eller kadenser i detta 
första parti. Tempot är högt (fjärdedel = 144 BPM) och karaktären är livlig och rytmisk med 
många synkoper och snabba insatser i de ackompanjerande instrumenten. Takt 84 är markerad 
L’istesso tempo vilket översatt blir samma tempo men uppförandepraxis1 är att spela denna 
del något långsammare än den tidigare delen för att verkligen breda ut de längre melodier och 
fraser som detta parti innehåller. Trombonen spelar långa linjer varierat mellan legato och 
tenuto med en tydlig höjdpunkt i takt 92 vilket också är den högsta tonen i denna del. 

I takt 108 börjar nästa del i den större formen och här finner vi ett nytt tempo (presto) i en ny 
taktart 3/8. Pianot växlar mellan två olika rytmer och baslinjerna är ofta kromatiska. 
Trombonen har något längre linjer och färre snabba rörelser, en rytmisk figur som 
återkommer många gånger är åttondel med accent hopbunden med en fjärdedel. Värt att 
notera är att harmoniken från takt 84 återkommer i takt 130 fast i ett nära på dubbelt så snabbt 
tempo. Trombonen ökar intensitet och spelar fler och fler åttondelar som leder fram till en 
höjdpunkt i takt 163. Även denna del avslutas med att trombonen spelar en d-mollskala upp 
till ett d2 med fermat.  

I Lentot (t. 187–219), ligger pianot mer homofont på en stadig fjärdedelspuls medan resten av 
ensemblen smyckar ut med melodiska inpass mellan trombonens melodier fram till takt 212 
då ackompanjemanget övergår i arpeggion som sedan landar i en helkadens i F-dur. 
Trombonens melodi är mycket uttrycksfull och använder sig av fler språng än i de tidigare 
partierna med undantag för en skala på trioler i takt 209 som leder till Lentots höjdpunkt i takt 
210.  

 
1 1 Enligt inspelningar av Jörgen van Rijen och Guilhem Kusnierek 
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I den sista och avslutande delen Allegro Vivace återkommer många av de rytmiska figurer 
som introducerades i Prestot i takt 108. Här används följande rytmiska motiv ett flertal 
gånger: 

 

I takt 233 introduceras ett nytt trombontema som börjar i piano för att sedan crescendera till 
ett forte i takt 236. Detta tema bygger tonalt på g-moll och c-molltreklanger. Höjdpunkten i 
detta parti inträffar i takt 248 då harmoniken efter några takter av d-moll landar på ett Bb-dur i 
forte. Hela detta parti har något enklare harmonik i ackompanjemanget medan melodin 
fortsatt är relativt frikopplad från ackordstonerna. Det förekommer till exempel ofta att 
melodin spelar en g-molltreklang samtidigt som pianot spelar ett d-mollackord. I takt 298 
återkommer det första temat ur denna del med en liten variation i harmoniken. I takt 330 byts 
tempot till adagio och takt 206–208 från lentot citeras för att landa i en fermat. I takt 334 höjs 
tempot till presto och trombonen avslutar med en kromatisk fras upp till bb1 med crescendo.  

4 Resultat 
I detta kapitel listar jag olika iakttagelser jag gjort under min instudering och analys av 
Bernhard Krols Capriccio da Camera. Jag kommer inte i detta avsnitt utvärdera och värdera 
de olika aspekterna utan det kommer att diskuteras i kapitel 5. Iakttagelserna är inte exklusiva 
för arbetet med just Capriccio da Camera utan bör betraktas som generella för användningen 
av applikationen Modacity under instuderingen av ett musikstycke. 

 

4.1 Iakttagelser 

4.1.1 Tillgänglighet 

Mobiltelefonen är nästan alltid med och då är Modacity också med. Det är smidigt att alla 
funktioner är samlade i en och samma applikation med ett logiskt arbetsflöde. Applikationen 
fungerar också utan internetuppkoppling vilket gör att den kan användas i princip var som 
helst. 
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4.1.2 Prisvärdhet  

I jämförelse med en separat inspelare, stämapparat och stämgaffel så är Modacity en mycket 
prisvärd helhetslösning. Just nu kostar Modacity ingenting men i framtiden kommer det att 
införas en prenumerationsmodell och då får prisvärdheten utvärderas på nytt. Telefonen är 
visserligen dyr men jag har valt att bortse från den kostnaden då de flesta redan äger en smart 
telefon. 

4.1.3 Flow 

I och med Modacitys logiska arbetsflöde så finns det goda förutsättningar att hamna i ett 
tillstånd av ”flow”. Detta är också något som jag själv har upplevt vid ett flertal tillfällen när 
jag har använt applikationen. Nästa steg är tydligare än vid traditionell övning vilket främjar 
känslan av flow.  

4.1.4 Objektivitet 

Möjligheten att höra sig själv utifrån och att sakta ner inspelningarna har varit till stor nytta 
för att bedöma olika aspekter av det musikaliska framförandet. Intonationen och 
artikulationen framträder mycket tydligt när inspelningen av passagen saktas ner även om 
vissa förvrängningar och artefakter förekommer, se 4.1.5. 

4.1.5 Inspelningstekniska begränsningar 

Då telefonens mikrofon är avsedd för tal är den underdimensionerad för inspelning av 
akustiska instrument och i synnerhet bleckblåsinstrument vars höga volym ofta leder till 
distorsion och överkomprimering av ljudet.  

4.1.6 Distraktioner 

Ett problem som när mobilen ligger framför en på notstället är alla de distraktioner som lätt 
uppstår. Det är dock enkelt att undvika genom att aktivera stör ej läge alternativt 
flygplansläge.  

4.1.7 Batteriförbrukning 

Eftersom skärmen är på hela tiden Modacity används så ökar batteriförbrukningen något 
jämfört med min normala mobilanvändning. På min telefon (Apple iPhone 8 Plus) är 
batteriförbrukningen inte ohanterlig utan upplevs som ganska överkomlig då applikationen 
används. 
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5 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att testa och utvärdera huruvida mobilapplikationen Modacity är 
ett effektivt hjälpmedel under instuderingen av nya stycken för en klassisk musiker och jag 
anser av följande skäl att den är det: 
 
Applikationen främjar ett logiskt och systematiskt arbetssätt där problemen angrips ett i taget 
och att olika lösningar testas konstant och utvärderas. Detta arbetssätt har varit mycket 
användbart för mig eftersom jag tidigare ofta övade utan konkreta mål och en tydlig metod för 
att upptäcka och lösa problem.  
 
Möjligheten att kunna separera lyssning och framförande har också varit mycket användbar. I 
Jason Haaheims forskning liknar han övning utan inspelning som att försöka: ”bowla med 
käglorna bakom en gardin” (Haaheim, 2018, min övers.) och det är något jag verkligen har 
tagit till mig. Den objektivitet som en inspelning kan erbjuda är svår att överträffa även med 
återkoppling från medmusiker och lärare. Aspekter som intonation, artikulation och 
rytm/timing som inte är lika subjektiva som klang och frasering kan snabbt och enkelt 
utvärderas och åtgärdas tills resultatet är tillfredsställande utan hjälp utifrån. Jämfört med 
traditionell övning är skillnaden enorm i hur enkelt och noggrant detaljer kan upptäckas och 
åtgärdas.  

Trots att objektiviteten hos en inspelning till en början var svår att hantera för självkänslan så 
ledde användningen av Modacity snabbt till en ökad tillfredställelse med mitt eget spel och 
övande. På grund av att applikationen främjar att problemen bryts ned i mindre beståndsdelar 
som mer eller mindre lätt kan åtgärdas under ett övningspass så får utövaren lätt en känsla av 
att ha åstadkommit mycket vilket för mig är en mycket tillfredställande känsla. Utan 
applikationen är det lätt att fastna i ett större perspektiv som får problemen att verka stora och 
oöverskådliga. 

Något som är väldigt viktigt för att användandet ska bli så effektivt som möjligt är att 
användaren redan känner till eller är mycket kreativ i skapandet av nya strategier för 
problemlösning. Modacity blir bara så bra som de strategier som används för att lösa problem. 
Även om applikationen har en mängd förslag på lösningar indelade i olika kategorier så är 
dessa lösningar ofta för generella för att vara användbara för mig. Därför är möjligheten att 
lägga till egna metoder för lösa problem ett mycket användbart verktyg som jag själv har 
nyttjat flitigt. I kombination med en kunnig lärare som kan bidra med sina strategier för 
problemlösning så blir applikationen ett mycket kraftfullt verktyg för att lösa nästan alla typer 
av musikaliska problem man kan stöta på under instuderingen av ett musikstycke. 

Allt är dock inte positivt vilket jag tog upp i kapitel 4. Risken för distraktioner ökar markant 
när mobiltelefonen finns konstant framför en på notstället. Det är dock i teorin enkelt att 
undvika genom att använda sig av flygplansläge och ”stör ej”-läge men i praktiken har jag 
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många gånger glömt att aktivera dessa och blivit distraherad av meddelanden från vänner eller 
aviseringar från andra applikationer. 

Mobilens inbyggda mikrofon håller också för dålig kvalitet för att kunna användas till 
bedömning av klang och dynamik på bleckblåsinstrument. Det är för mycket distorsion och 
komprimering för att kunna dra välgrundade slutsatser. Det finns dock externa mikrofoner 
som kan kopplas till telefonen som kan vara en möjlig lösning på detta problem. Då jag inte 
har haft tillgång till en sådan har jag förlitat mig på en extern Zoom-inspelare för att bedöma 
nyanser och klang. Det har inte varit en optimal lösning eftersom man då går miste om 
Modacitys genomtänkta arbetsflöde men det har varit bättre än att inte spela in alls.  

Det finns också delar av att musicera där Modacity inte är till hjälp. I processen att 
konceptualisera hur du som musiker vill att något ska låta så är inte applikationens funktioner 
till nytta utan i den processen så är det mer hjälpsamt att lyssna på inspelningar eller analysera 
notbilden, ensam eller med lärare. Jag har också upplevt att i precis i början av 
inlärningsprocessen då jag fortfarande mestadels fokuserar på att spela rätt toner så är inte 
målinriktad övning lika effektivt eftersom jag utan att spela in och analysera lätt kan avgöra 
vilka toner som var rätt och inte. I de fallen blir användandet av applikationen endast 
tidsödande. 

Sammantaget så finner jag dock att Modacity är ett utmärkt hjälpmedel som i de allra flesta 
aspekter kan ersätta mitt tidigare sätt att öva. Forskningen inom hur man bäst lär sig olika 
färdigheter går fortfarande framåt men just nu är Modacity i framkant. Med vissa små 
förbehåll som jag tagit upp tidigare så är detta ett stort kliv framåt för digitala hjälpmedel för 
klassiska musiker och utvecklingen inom området är något jag kommer att följa med stort 
intresse framöver. 
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