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Sammanfattning 
 
I detta arbete studeras musiklärares syn på inspelning som ett verktyg i 
instrumentalundervisningen på gymnasienivå och vilka för- och nackdelar de kan 
se med inspelning som metod. I studien har tre musiklärare med olika mycket 
erfarenhet av inspelning i undervisningen intervjuats. Musiklärarna har fått berätta 
om sin syn på inspelning och vilka erfarenheter de har av det.  Resultatet från 
intervjuerna visar att lärarna har positiv syn på inspelning som metod. De kan se 
stora vinster med att använda inspelning för att låta eleverna analysera sig själva, 
öka kreativiteten och dokumentera elevernas utveckling. Men lärarna tar också 
upp problem som kan uppstå med teknik som krånglar och logistiska problem 
med lokaler.  
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Inledning 
 
När jag studerade på folkhögskola övade jag väldigt mycket och plötsligt sa 
kroppen ifrån. Det ända sättet att bli av med skadan var att vila. Från att öva 
mycket till att knappt kunna röra gitarren var ett jobbigt men nödvändigt steg att 
ta. Jag visste att jag ville hålla på med musik så istället för gitarr blev det då en 
hemmastudio. Jag köpte en enkel utrustning och satte igång med låtskrivande och 
producerande. När jag började bli lite bättre i händerna började jag även spela in 
gitarrer på mina inspelningar och jag märkte ganska snabbt att det inte var enkelt. 
Det krävs oerhört mycket för att få det att låta bra och jag fick lyssna och ta om en 
massor med gånger. 

 
När jag ser tillbaks kan jag se hur oerhört mycket jag utvecklades som gitarrist 
genom att använda inspelning. Trots att jag inte övade gitarr som förut gav 
inspelningarna en helt annan typ av övning som för mig var ovärderlig. Jag lärde 
mig att lyssna och analysera mitt spel på ett helt annat sätt. Något som också 
utvecklades var mitt sätt att tänka kring gitarren och min kreativitet. Förut spelade 
jag ganska planlöst, nu lärde jag mig mer om att arrangera gitarrer och ha en tanke 
med det jag spelade och hitta nya lösningar. Något jag som pop- och rockmusiker 
har väldigt god nytta av idag.  Arrangeringskunskaperna är ju någonting musiker 
också tar med sig in i repetitionssituationer. 

 
Något jag tror är oerhört viktigt som musiker är att analysera sitt spel.  Genom att 
spela in sig själv kan detta bli väldigt tydligt. Inspelning kan också göra det lättare 
för musiker att se och höra sin egen utveckling. När jag går tillbaka och lyssnar på 
gamla inspelningar jag gjort blir det väldigt tydligt vilken musikalisk utveckling 
jag haft under åren. Det blir enklare för mig att se vilka framsteg jag gjort och när 
de skedde. 
 

Eftersom jag har ett brinnande intresse för både inspelning och gitarrspel tyckte 
jag det vore intressant att se hur inspelning används som verktyg i dagens 
undervisning. Att spela in sig själv på kassettdäck kunde man redan på 1970-talet. 
Tekniken har blivit bättre och idag har de flesta tillgång till någon form av 
inspelningsmöjlighet. Frågan är om undervisningen har hängt med och om 
instrumentlärare har något intresse av att använda sig av inspelning i 
undervisningen? 

 

Historia 
 

I dagens samhälle, när nästan alla har tillgång till en dator eller mobiltelefon, har 
alla indirekt tillgång till en potentiell studio med möjlighet att göra 
ljudupptagningar. Ett resultat av teknologiutveckling är att vi inte bara kommer 
närmare själva musiklyssnandet utan också musikskapandet. Attityden till 
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musikskapande har förändrats och musikskapande är inte längre bara till för 
musikgenier utan en aktivitet som alla kan delta i.1 För att vi ska få en bättre 
förståelse för hur ny dagens inspelningsteknik är kommer jag göra en kort 
historisk sammanfattning. 

 
För att göra en inspelning krävs det bland annat mikrofon, förstärkare, högtalare. 
Detta var någonting som fanns redan 1870 när telefonen uppfanns. Thomas 
Edison skapade fonografen 1877, den första apparat som kunde spela in och spela 
upp ljud.  Däremot var det inte förrän på 1920-talet som det kom rörförstärkare 
med tillräckligt bra ljudkvalitet och effekt för att kunna göra bra ljudinspelningar.2 
Teknikerna använde sig enbart av en mikrofon när de gjorde inspelningar. De 
hade helt enkelt inte möjlighet att ansluta eller blanda ljudet från olika 
mikrofoner. För att få bra balans mellan olika instrument fick musikerna ställa sig 
på olika avstånd till mikrofonen. De svaga ljudkällorna fick stå långt fram och de 
starka ljudkällorna orienterade sig längre bak. Man försökte på detta sätt återskapa 
en ”verklighet”. Genom att placera mikrofonen på en lämplig position skulle 
inspelningen förhoppningsvis uppfattas på samma sätt som om lyssnaren själv 
stod placerad i samma punkt i inspelningslokalen.3 Detta sätt att spela in används 
än idag på ljud som har en naturlig balans som till exempel stråkkvartett eller kör. 
När man fått bra balans på orkestern spelades allting in på skiva eller på stora 
rullband med magnetiska band.4 På 1930-talet var själva inspelningsmediet 
ståltråd som var upprullade på stora spolar som vägde oerhört mycket.5 

 

Kring 1940 började studios använda sig av bandspelare istället för skivor. 
Bandinspelningarna skapade helt nya möjligheter framför allt när det gällde 
redigering. Teknikerna kunde nu klippa bort dåliga avsnitt och ersätta med bättre. 
Pierre Schaeffer utforskade dessa möjligheter genom att klippa ihop olika 
ljudcollage och kallade det ”konkret musik”, detta var grunden för 
samplingstekniken.6 Det var hans sätt att skapa ny musik. Med bandspelare kunde 
ljudteknikerna också göra flerkanalsinspelningar vilket var helt nytt. De kunde nu 
spela in via flera mikrofoner samtidigt och kunde mixa ihop dessa och samtidigt 
göra pålägg och dubbleringar. Ljudteknikerna spelade över från en bandspelare 
till en annan samtidigt som de spelade in det nya materialet.7 Problemet var att de 
inte kunde ändra volymnivåerna mot varandra. Hade gitarren för låg volym på 
inspelningen fick man helt enkelt spela om den. Det var först när 
flerkanalstekniken med möjlighet att spela in flera spår vid sidan av varandra som 
genombrottet kom. Dessa spår kunde ljudteknikerna också mixa och redigera i 
efterhand.8 När 4-kanalaren kom blev den standard vid pop- och rockinspelningar 

                                                
1  Folkestad, 1996, s. 7 
2  Klingfors, 2009-03-28 
3  Zetterberg, 2002, s.42 
4  Nestander, 2007, s.7 
5  Vincentz, 1970, s.11 
6  Klingfors, 2009-03-28 
7  Chanan, 1995, s.144 
8  Zetterberg, 1993, s.183 
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under 1960-talets slut. De klassiska Beatles och Rolling Stones inspelningarna 
gjordes med 4-kanalare. Beatles klassiska Sgt Pepper-album hade inte kunnat 
göras utan en 4-kanalare. De var inte först med att använda tekniken men skivan 
fick stor genomslagskraft och producenten George Martin fick mycket lovord för 
sitt nya sätt att göra popmusik.9 Eftersom redigeringsmöjligheterna hade blivit så 
stora hade producenten fått en helt ny roll. producenten kunde skapa nya sound 
och blev mer delaktig i musikskapandet. Studion hade nästan blivit som ett stort 
musikinstrument till producentens förfogande.10 Allt eftersom utökades antalet 
kanaler och på 70-talet var man uppe i 8, 16 och 24 kanaler eller fler. 

 

Vid 1960-talets mitt lanserade Philips kassettbandet som blev oerhört populärt, 
mycket på grund av att allmänheten kunde spela in musik från radio och skivor. 
År 1979 kom också den klassiska Sony Walkman som är föregångaren till våra 
mp3-spelare.11 Sony Walkman förändrade helt våra lyssningsvanor. Hörlurarna 
gjorde att man kunde bära med sig musiken vart än man gick och den kunde också 
användas för att stänga ute omvärlden, till exempel på en överbefolkad 
tunnelbana.12 1979 kom också portastudion som var en flerkanalare i 
budgetversion. Denna gjorde inspelningstekniken tillgänglig för de flesta.13 

 

År 1982 lanserades CD-skivan i Japan. Detta var ett oerhört stort steg som ledde 
oss över från analog till digital teknik. CD-skivan fick snabbt ett stort genomslag 
och 1990 var ungefär hälften av all fonografisk försäljning på CD-skiva.14 Det var 
också under 80-talet som grundverktygen för digital musikproduktion började 
växa fram. Musical Instrument Digital Interface som brukar kallas MIDI 
lanserades 1983. Detta var en internationell digital standard för kommunikation 
mellan elektroniska instrument och/eller datorbaserade ljudbearbetande 
utrustning.15 MIDI är fortfarande än idag den standard som används i studios trots 
att tekniken är över 25 år gammal. De digitala syntarna kom och nya ljudvärldar 
öppnades.  

 

På mitten av 1980-talet kom den datorbaserade sequencern. Den fungerade i 
princip som en bandspelare och datorbaserad ljudredigerare. Men det var först på 
1990-talet som datorn slog igenom som det självklara valet för digitalt 
inspelningssystem. Det öppnades oändligt med möjligheter för att bearbeta ljud.16 
Att göra inspelningar hemma blev nu oerhört mycket billigare och enklare. 
Genom den digitala tekniken kan den som vill nu få en hemmastudio som enbart 
kostar en bråkdel av vad en studio kostade med den analoga tekniken.  

                                                
9  Chanan, 1995, s.143 
10  Chanan, 1995, s.144 
11  Klingfors, 2009-03-28 
12  Chanan, 1995, s.155 
13  Klingfors, 2009-03-28 
14  Chanan, 1995, s.167 
15  Zetterberg, 2002, s218 
16  Klingfors, 2009-03-28 
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Redigeringsmöjligheterna och användarvänligheten i den nya digitala tekniken är 
också betydligt enklare. En stor skillnad i arbetssättet var att den ickelinjära 
redigeringen kom tillsammans med datorerna. Förut hade all inspelning och 
redigering skett med linjära metoder. Den linjära metoden gjorde det betydligt 
svårare att flytta sig mellan olika ställen på inspelningen. Eftersom man var 
tvungen att spola banden dit man ville redigera blev det en tidsödande process. 
Den digitala tekniken gör att du kan hoppa in och redigera var du vill direkt. Detta 
underlättar redigeringen avsevärt.17  

 

I dag lever vi i en vardag som är fylld med avancerad teknik. Datorerna har gjort 
ett enormt avtryck på vårt sätt att leva. Många har e-post, kalender och mycket 
mer i sin laptop som de ständigt bär med sig. Dessutom har vi kanske 
mobiltelefoner som dessutom fungerar som handdatorer med tillgång till trådlöst 
internet. Vi har mobiltelefoner med mp3-spelare och var vi än går kan vi ha med 
oss musiken. Denna stora tillgång till avancerad teknik har också gjort det oerhört 
mycket enklare att göra inspelningar. Det är få nya mobiltelefoner idag som inte 
har en inbyggd ljudinspelningsfunktion. Vissa telefoner har till och med enklare 
sequencerprogram installerade. Har man en laptop och internet har man direkt 
tillgång till massor med gratis inspelningsprogram.Vissa av dessa program är så 
bra att de går att göra hela skivinspelningar med. Lättillgängligheten av denna 
teknik gör att den enkelt skulle kunna användas i en undervisningssituation. 
Inspelningsmöjligheterna kan inte längre ses som en ursäkt till att inspelning det 
inte används i undervisningen.  

 

Den nya tekniken har gjort det mer lättillgängligt att spela in musik men den har 
också förändrat synen på musikskapande i studio. Idag är inspelning och skapande 
helt integrerade och sker samtidigt. Vid inspelningen har musikerna oändligt med 
möjligheter att ta om, redigera och experimentera för att skapa ny musik. Om 
musiken sen ska spelas live försöker musikerna återskapa det som skett i studion 
fast nu i en livesituation. Detta skiljer sig från hur musiker förut arbetade i studio. 
Då spelade man in bandet live i studion och det skiljde sig inte från när man 
spelade live på en scen.  Detta leder till att musiker idag måste ha en bra inblick i 
hur inspelningar går till för att förstå hela processen från inspelning i studio till 
liveframträdande. 

 

                                                
17  Zetterberg, 1993, s.158 
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Inspelning som ett verktyg för kreativitet 
 

Att spela musik och musicera handlar väldigt mycket om att vara kreativ och hitta 
lösningar på sitt instrument. I en situation där musiker repeterar tillsammans med 
andra måste musikerna snabbt kunna anpassa sig och vara kreativa. Det kan 
handla om att lägga om ett ackord som inte passade mot pianot eller att hitta på 
nya ackord i ett stick på en låt. Hela tiden ställs musiker inför situationer där de 
måste våga prova sig fram och hitta nya lösningar. 

 

Eftersom kreativitet är någonting som jag kommer att prata om i detta arbete 
tänker jag göra en kort sammanfattning om ämnet. Jag tänker däremot inte gå in 
djupt i ämnet eftersom det bara är vissa delar som är intressanta för min 
undersökning.  

 

Som många andra ord i vår västerländska kultur kommer ordet ”kreativitet” från 
det latinska språket. ”Creare” är den latinska benämningen och betyder ”skapa, 
frambringa”.18 En annan förklaring på ordet är ”förmågan till nyskapande, till 
frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon”.19  

Kreativitet är ett område som det inte fanns mycket forskat om fram tills Guilford 
väckte det för ett halvt sekel sedan.  I förhållande till sin betydelse är kreativitet 
ett område inom psykologin som är alldeles för lite forskat om.20 Intresset har 
däremot ökat drastiskt på senare år. Vad kreativitet är för någonting finns det 
många olika teorier om. Enligt Vygotskij som var en pedagogisk teoretiker är 
fantasin grunden för kreativa aktiviteter. Detta gäller inom alla områden som 
konstnärliga, vetenskapliga och tekniskt skapande. Allt som skapas av mänsklig 
hand skapas därmed först i människors fantasi.21 I skriften ”Bildning och 
kunskap” tar också skolverket upp kreativitet som något som skolan ska främja 
hos eleverna. De anser att kreativitet är en dimension av kunskapandets två sidor. 
Dessa två sidor är återskapande (reproduktion) och nyskapande. Nyskapande 
omfattas av den kreativa aspekten att kunna se nya perspektiv och infallsvinklar. 
Skolan måste skapa utrymme för eleverna att få vara kreativa.22  

 
Datorn har funnits som ett hjälpmedel i skolan under många år. Däremot finns det 
inte mycket forskat på vad datorn har för inverkan på vår kreativitet kring 
inspelning och musicerande. Om musiker ska göra en inspelning med dagens 
datorer gör man det i speciella musikprogram. Dessa program finns i mängder av 
olika utföranden, allt ifrån gratisprogram för intresserade till proffsprogram som 
kostar tusentals kronor. Något som de flesta har gemensamt är att de bygger på en 

                                                
18  Wikipedia, 2009-05-25 
19  Nationalencyklopedin, 2009-03-28 
20  Jakobsson & Skälstad, 2006, s.29 
21  Ramsell & Lundgren, 2007, s.4 
22  Ramsell & Lundgren, 2007, s.4 
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sequencer. Det är ett verktyg som man kan använda för att dokumentera och 
färdigställa idéer genom musikproduktion eller för att komponera ny musik.23 
Eftersom programmen idag är så avancerade finns det oändligt med möjligheter 
och det är upp till användaren att testa gränserna.  

 

Genom datorn har vi fått nya sätt att skapa musik, inte bara för dem som är 
instrumentalt skolade utan också för dem som är nybörjare på sitt instrument. Den 
nya tekniken erbjuder självklart andra möjligheter till den som är professionell än 
den som är nybörjare. För en professionell kompositör eller musiker är inte datorn 
nödvändig för att kunna göra musik utan bara ett redskap som underlättar. 
Däremot kan datorn vara en nödvändighet för nybörjare som vill uttrycka sin 
musik. I en utredning (Scripp et al 1998) gav man elever en uppgift inom 
komposition. Där kunde man se att de elever som inte hade så goda musikaliska 
grunder ändå kunde få goda resultat på uppgiften tack vare att de löste uppgiften 
på dator.24  

 

 

I andra sammanhang har datorn använts för att simulera riktiga händelser, detta 
för att kunna träna och utveckla vissa egenskaper (till exempel flygsimulatorer). 
Användandet av datorer i musikskapande är däremot inte en simulering av 
musikskapande utan riktigt musikskapande och riktig musik. Det finns en skillnad 
mellan inspelad musik som låter och till exempel det abstrakta i notskrift som bara 
är en grafisk presentation av musiken.25 

 

I en undersökning med elever undersöktes hur skillnaden på elevernas 
pianokunskaper märktes i deras musikskapande med dator. Eleverna intervjuades 
och där visade det sig att alla elever oavsett nivå tyckte det var viktigt att kunna 
spela bra för att kunna skapa musik. 26 Däremot var de som var duktiga på piano 
också de som tyckte det var viktigast med bra pianokunskaper. De eleverna tyckte 
det var väldigt viktigt att vara duktig på att spela för att överhuvudtaget kunna 
skapa någon musik. När filerna som eleverna spelat in analyserats sågs att det 
självklart var är en tillgång om eleven är en duktig pianist. Däremot kunde 
eleverna som inte var drivna pianister genom sin fantasi och nyfikenhet hitta 
andra lösningar för att skapa.27 Elever som var duktiga pianister spelade in musik 
på ett mer traditionellt sätt medan de andra eleverna använde sin kreativitet för att 
skapa och arrangera musik utan stora pianokunskaper. Datorn blev här ett kreativt 
verktyg som kunde hjälpa eleverna att tänka i nya banor runt sitt instrument. 

 

                                                
23  Folkestad, 1996, s.74 
24  Folkestad, 1996, s.71 
25  Folkestad, 1996, s.72 
26  Folkestad, 1996, s.197 
27  Folkestad, 1996, s.197 
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Självklart finns det också problem med att använda datorer i kreativa processer. 
Ett av dessa problem är avbrott som påverkar både produktivitet och kreativitet. I 
en skolmiljö där det är viktigt att lektionerna fortgår utan stora avbrott kan detta 
vara ett stort problem. Datorer som inte fungerar som de ska kan förstöra en hel 
lektion. Oftast är det svårt att börja om där man slutade efter avbrottet. I en 
undersökning gjord 1999 kunde forskare se att 50 procent av arbetstiden slösades 
bort på grund av att de vanligaste programmen var dåligt utformade.28  

 

Vad gäller datorns påverkan på hur musiker musicerar kan vi också se en skillnad. 
Ett tydligt exempel är trummisar. När sequencern kom fick musiker en dator att 
spela till som var helt rytmiskt korrekt och tempot i en låt kunde hållas helt 
konstant. Detta ändrade kriterierna för hur en bra trummis ska spela. Innan 
sequencern bedömde musiker en trummis efter hur kreativt och inspirerande han 
spelade. Det växte fram en helt ny typ av trumslagare som la största vikten på att 
spela korrekt efter metronomen.29 Detta kan många se som ett problem som 
hämmar kreativiteten medan andra tycker att det inte har någon som helst 
inverkan på kreativiteten. 

 

På Umeå universitet har inspelning som ett verktyg i den kreativa processen 
studerats. I en studie fick fem musiker till uppgift att spela in en låt. Musikerna 
fick lyssna på en enkel demoversion på låten som innehöll vers och refräng. 
Tanken var att materialet skulle ses som en inspirationskälla och en grund att utgå 
från. 30 Utifrån detta fick musikerna arbeta fram ett färdigt resultat genom att spela 
in sig själva för att sen lyssna på sig själva. Detta upprepades flera gånger tills 
låten nått ett färdigt resultat. Under tiden studerades hur musikerna jobbade och 
hur den kreativa processen gick till. Musikerna i studien var odelat positiva och 
upplevde inspelning som ett funktionellt verktyg. Den sammantagna känslan var 
att inspelning var ett mycket värdefullt redskap som borde användas mer frekvent. 
Att direkt få höra hur de spelade ansågs av musikerna vara av stort värde och en 
potentiell möjlighet för musikalisk utveckling.31 

 

Se och dokumentera sitt eget lärande 
 

Det finns oändligt med olika variationer på hur en instrumentlektion kan se ut. 
Alla lärare har sitt eget sätt att planera och genomföra lektion på. Eleven är den 
som spelar och läraren är den som analyserar elevens spel. Fördelen med en 
konkret inspelning att utgå från är att lyssningen och analysen blir mer objektiv 
och bedömningsunderlaget mer konkret än om eleven ska undersöka musiken i 

                                                
28  Jakobsson & Skälstad, 2006, s.32 
29  Folkestad, 1996, s.76 
30  Nestander, 2007, s.21 
31  Nestander, 2007, s.27 
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flykten.32 Om eleven får spela in sig och sen lyssna kan det vara lättare att själv se 
och höra sina problem och åtgärda dem.  

 

Den negativa sidan av inspelningstekniken är att den kan förändra musikers sätt 
att spela. Detta är någonting som professionella musiker märkt av. Eftersom 
skivbolagen styrs av kommersiella intressen måste inspelningstiden minskas för 
att spara pengar. Det betyder att musiker som spelar felfritt prioriteras över andra. 
En musiker med stor personlighet och uttrycksfullhet men som är ojämn rensas 
bort på grund av tid och pengar. Toleransen i inspelningssammanhang mot 
tekniska brister har minskat. Kraven från producenter har skapat en överdriven 
medvetenhet hos dagens musiker när det gäller felspelningar. Detta leder till att 
musiker fokuserar mer på dessa än på det musikaliska uttrycket, detta leder till att 
kreativiteten och spontaniteten försvinner och ersätts av försiktighet. Resultatet 
blir att varje tagning blir mer och mer speltekniskt driven medan utförandet blir 
mer sterilt.33 
 

Inspelning som verktyg för analys i musikundervisning 
 

I en studie om ”inspelnings som pedagogisk metod” ställs frågan om 
inspelningsteknik kan vara ett användbart verktyg i pedagogiskt arbete? 34 Svaret 
är ja. Inspelningar kan främja det kreativa arbetet, utveckla individens musikalitet 
och förmåga att lyssna och bearbeta sin egen roll som musiker.35 En enkel 
inspelningsutrustning kan vara ett värdefullt verktyg att använda i en 
undervisningssituation och rätt utnyttjat kan den användas som en spegel i 
skapandeprocesser. Resultatet kan granskas och bedömas med en hög grad av 
objektivitet och precision än om materialet enbart skulle bedömas utifrån minnet 
av exempelvis en repetition. Inspelning ska däremot inte ses som ett 
universalverktyg som passar in i alla pedagogiska situationer.36 Främst kan 
metoden vara användbar på små grupper och enskilda musiker som vill utveckla 
sitt spel. Den enskilda musikern har med metoden god hjälp att distansera sig från 
sitt arbete och lyssna mer objektivt. Inspelningsverktyget är en potentiell 
möjlighet för personlig musikalisk utveckling eftersom den är enkel och 
kommunikativ direkt med utövaren.37 

 

I musikundervisningen skulle alltså inspelning kunna vara till stor hjälp. Ofta kan 
instrumentlektioner vara korta och tiden att lyssna och lära av läraren är 
begränsad. Här skulle läraren kunna spela in sig själv för att eleven ska kunna ta 
med sig det hem som övning och inspiration inför nästa tillfälle. Det blir också 

                                                
32  Nestander, 2007, s.31   
33  Zetterqvist, 1996, s.66 
34  Nestander, 2007, sid.3 
35  Nestander, 2007, s.31 
36  Nestander, 2007, s.31 
37  Nestander, 2007, s.31 
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lättare att förstå sin funktion när man lyssnar från åhörarplats och inte är mitt i det 
skapande ögonblicket.38 

 

Inspelning som dokumentation 
 

Inspelning kan användas som ett sätt att dokumentera sin utveckling och blir då en 
portföljmetod. Portfolio betyder ordagrant att bära papper, blad men är mycket 
mer än ett arkiv för att samla skrivningar, prov inspelningar mm. Portfolio kan ses 
som ett sätt att strukturera sitt lärande och tyngdpunkten ligger på att belysa sin 
egen utveckling. Detta innebär att man inte enbart samlar in det material man 
producerat utan också reflekterar hur man kommit fram till det slutgiltiga 
resultatet. Elevens framsteg blir det man väljer att fokusera på.39 Att lära sig spela 
ett instrument handlar mycket om att undervisa sig själv, självvärdering och 
reflektion blir viktiga verktyg för att utvecklas. Inspelningen blir också en viktig 
hjälp för att skapa en riktning i sitt musicerande och en trygghet att falla tillbaks 
på. Eleven kan själv värdera sitt övande och revidera sina mål i den takt de uppnår 
dem.40 Med hjälp av inspelningar kan elevens långsiktiga utveckling av lyssnande 
och analys stimuleras och dokumenteras. Detta ligger inte långt ifrån en 
portfolieliknande metod där man får bra överblick över elevens arbete och 
utveckling. Läraren och eleven kan sen tillsammans analysera materialet. 
Eftersom utveckling ofta går stegvis och inte alltid är tydlig för eleven själv, kan 
inspelning i dokumenterande syfte ha god effekt på den egna självbilden och 
tilltron på sin egen förmåga. Om eleven sen får lyssna på egna inspelningar som 
fått ligga orörda ett tag finns det stora möjligheter att eleven blir positivt 
överraskad och ser sin egen utveckling.  Detta kan vara till stor hjälp för att 
komma framåt i sin musikaliska strävan.41  

 

                                                
38  Nestander, 2007, s.31 
39  Taube, 1997, s.9 
40  Horneman & Jansson, 2007, s.4,10 
41  Nestander, 2007, s.33,34 
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Syfte 
 
Syftet med detta uppsatsarbete är att ta reda på vilken syn musiklärare har på 
inspelning som ett verktyg i undervisningen. Har musiklärarna implementerat 
inspelning i sin undervisning eller inte? Oavsett om musiklärarna använder sig av 
inspelning i sin undervisning eller inte vill jag med denna uppsats se vilka för- och 
nackdelar de kan se med inspelning som verktyg i undervisningen.   
 

• Vilken syn har musiklärare på inspelning som verktyg i undervisningen? 
• Vilken syn har musiklärarna på inspelning som verktyg för kreativitet, 

analys och dokumentation? 
• Använder musiklärarna sig av inspelning som ett verktyg i undervisningen 

och på vilka sätt i så fall? 
• Vilka fördelar och nackdelar tycker musiklärarna det kan finnas med 

inspelning som verktyg i undervisningen? 
 

Metod 
 
För att få svar på mina frågor finns det flera alternativa vägar. Ett alternativ skulle 
kunna vara att göra en kvantitativ undersökning då man med hjälp av en enkät 
skulle få svar på mina frågeställningar. Detta skulle kunna vara en bra metod om 
jag ville ta reda på hur många lärare som använder inspelning på sina lektioner 
eller vilka musikprogram som är vanligast förkommande. Vill man däremot förstå 
individernas sätt att resonera eller reagera eller av att det finns olika 
handlingsmönster så är det mer lämpligt att göra en kvalitativ studie. 42 I stället för 
att försöka få statistiska svar på frågor får man snarare en inblick i hur människor 
tänker och resonerar. Intervjuer som metod ger en bra inblick i människors 
känslor, upplevelser, åsikter och erfarenheter. Eftersom jag är ute efter 
musiklärarnas tankar, åsikter och erfarenheter passar kvalitativ forskningsintervju 
bra. Eftersom ämnet är så pass nytt är det viktigt för mig att höra hur musiklärarna 
resonerar och genom det väcka nya frågor som kan föra samtalet vidare.  
 

En fördel med att göra en kvalitativ forskningsintervju kan vara att ett samtal på tu 
man hand kan ge mer information än vad en skriftlig insamling hade gett. Det är 
viktigt för mig att kunna ställa frågor men också följdfrågor som ger ytterligare 
information om ämnet och som leder samtalet vidare. Detta hade jag inte kunnat 
göra i en skriftlig enkät. Den levda intervjusituationen, där den intervjuade 
ackompanjerar sina uttalanden med tonfall och ansikts- och kroppsuttryck, ger ett 
vidare tillträde till den intervjuades föreställningar än vad de utskrivna texterna 
kommer att göra senare.43 Jag kommer att kunna få komma närmare 
musiklärarnas tankar och åsikter på ett annat sätt genom intervjuer och det blir 
lättare att läsa av de intervjuade och föra samtalet vidare. 

                                                
42  Trost, 2005 s.7 
43  Kvale, 1997, s.121 
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Jag har valt att intervju tre olika instrumentlärare som jobbar på olika 
musikgymnasier. Min första tanke och vision var att intervjua fyra musiklärare 
men på grund av sjukdom och tidsbrist fick jag ta beslutet att tre fick räcka.  
 

Undersökning 
 

De jag valt att intervjua är Mikael Kankaanpää, Linda Grenholm och Jimmie 
Hellström. Anledningen till att jag valt just dessa musiklärare är att de alla är 
aktiva musiker, utbildade musiklärare som jobbar på musikgymnasium och att de 
undervisar i olika instrument. Jag kommer presentera de intervjuade lärarna 
närmare i intervjudelen.  Det ska också tilläggas att jag försökte få tag på 
ytterligare lärare med erfarenhet av inspelning på instrumentlektioner men det 
kunde jag inte hitta. Antingen finns det få lärare som använder sig av inspelning 
eller hade jag otur i mitt sökande. 

 
Eftersom ingen av de intervjuade förutom Jimmie Hellström hade erfarenhet av 
att använda inspelning i undervisningen fick jag innan intervjun berätta lite kort 
om mitt ämnesval. Jag tog inte upp någonting om den tekniska utvecklingen, det 
var någonting som vi pratade om när det kom upp under intervjun. Till intervjun 
hade jag förberett några korta övergripande frågor om ämnet.  Jag ställde också 
frågor om kreativitet, analys och dokumentation. Detta var ämnen som jag tyckte 
var viktiga utifrån den litteratur jag skrivit om i inledningen av arbetet och utifrån 
min frågeställning. I samtalet växte det fram följdfrågor och lärarnas erfarenheter 
fick styra frågorna. Jag försökte dock hålla mig så mycket som möjligt inom 
ramarna för min undersökning. Frågorna jag ställde var öppna och kort 
formulerade eftersom jag ville få fram de intervjuades åsikter. Att ha korta och 
öppna frågor kan vara en viktig faktor i den kvalitativa forskningsintervjun. 44 Jag 
ville inte heller färga de intervjuade lärarna för mycket med mina egna åsikter. 
Frågorna följde inte alltid den ordning jag själv bestämt utan jag hoppade en hel 
del beroende på vilken riktning samtalet gick. Till exempel var frågor om de 
tekniska svårigheterna kring inspelning något som de intervjuade själva tog upp 
väldigt tidigt i intervjuerna. Vissa frågor besvarade de intervjuade också utan att 
jag behövde fråga om det. Jag försökte dock se till att alla mina frågeställningar 
blev besvarade. Under intervjuerna valde jag att inte göra några anteckningar 
eftersom jag ville att det skulle vara ett samtal utan störande moment. I stället 
spelade jag in samtalen på min bärbara dator och transkriberade senare 
inspelningen till text. Detta gjorde att jag kunde ha full fokus på intervjun och inte 
behövde tänka på annat. 

 
De intervjuade lärarna som deltagit i undersökningen har medverkat frivilligt och 
varit införstådda med arbetets syfte. De har också fått möjlighet att läsa igenom 
allt jag skrivit och godkänna det. De citat jag använt mig av i intervjuerna har 
varit ordagranna i största möjliga mån. Bara varsamma grammatiska ändringar 

                                                
44 Kvale, 1997, s.123 
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och förenklingar av uttryck har gjorts. I vissa delar av intervjuerna har jag också 
valt att sammanfatta det viktigaste ur ett visst resonemang för att det ska bli mer 
sammanhängande för läsaren. 

 

Resultat 
 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa de tre intervjuerna som jag gjort under 
våren 2009. Jag har valt att redovisa varje intervju var för sig eftersom jag tyckte 
det skulle ge en klarare bild av varje musiklärares synsätt. Vissa delar i 
intervjuerna är också svåra att jämföra mot varandra eftersom de intervjuade 
ibland tog upp olika vinklar av ämnet. Jag har gått igenom materialet och skalat 
bort vissa sidospår som inte var intressanta för min undersökning. Ibland har vissa 
samtalsämnen kommit tillbaks flera gånger under samma intervju och då har jag 
valt att samla ihop dessa till ett stycke för att ge en klarare helhetsbild. Jag har 
däremot varit oerhört noggrann med att inte ta ut saker ur sitt sammanhang.  
 

Intervju 1, Mikael Kankaanpää 
 

Mikael är musiklärare på Viktor Rydbergs Gymnasium på Jarlaplan. Där bedriver 
han instrumentundervisning i bas och piano. Sin musiklärarutbildning har han 
tagit på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han också studerat på 
musikerprogrammet. Mikael är också aktiv musiker som spelat och varit 
kapellmästare i många stora produktioner. Vid sidan av sitt lärarjobb och 
musikerjobb har Mikael också en studio där han skriver och producerar musik. 
Inför intervjun träffade jag Mikael över en kopp kaffe i hans studio i Västberga, 
där vi satt ner och samtalade i ungefär 30 minuter.  

 
Mikael använder sig inte själv av inspelning i undervisningen men han kan ändå 
se fördelar med det. En av de största fördelarna anser han är när man ska 
analysera sitt spel. Mikael resonerar som så att det som sker i stunden kan vara 
svårt att uppfatta. Om däremot eleven får lyssna på det som spelats in är det 
mycket lättare att se vad som behöver förändras. En fördel kan också vara att man 
som lärare inte alltid behöver påpeka allting, eleven själv kan istället höra vad 
som behöver förändras. Detta anser Mikael gör eleven mer medveten om hur den 
spelar. Mikael tar också upp att det han upplever när han spelar in sällan stämmer 
överens med det han sen hör när han lyssnar på inspelningen. Bilden man har av 
hur det låter stämmer helt enkelt inte alltid och här tycker Mikael inspelning kan 
hjälpa till för att synliggöra hur det verkligen låter. 

 
När det handlar om att vara kreativ på sitt instrument brukar Mikael ganska ofta 
låta sina elever skapa på sitt instrument. Han tar ett exempel på hur han brukar 
försöka få eleverna att vara mer kreativa på baslektionerna och hur man skulle 
kunna använda sig av inspelning. Genom att eleven hör sig själv inspelad kan 
eleven få nya idéer på vad den ska ändra på eller behålla i sin inspelning eleven 
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gjort. Det blir ett kreativt sätt att bygga upp någonting nytt. Mikael sätter också in 
sina egna erfarenheter av inspelning i sammanhanget. Han upplever att det ofta 
kan vara en liten del i det man spelade in som han gillar. Den lilla delen är sen 
någonting man kan bygga vidare på och vara kreativ runt enligt Mikael. 
 

Att använda inspelning som ett sätt att dokumentera vad som händer på lektioner 
tycker Mikael låter intressant. Lärare och elever skulle kunna gå tillbaks och se 
vad som gjort under året. Detta skulle kunna vara användbart i betygssättningen.  
På det här sättet skulle det bli lättare att hålla koll på hur eleverna ligger till tycker 
Mikael. Men Mikael påpekar att det kräver en del utrustning och en hel del jobb. 
 

Mikael tar också själv upp vikten av att kunna fokusera när man spelar. Här tycker 
han att inspelning skulle kunna vara ett väldigt bra verktyg för att träna på detta. 
Ofta när elever spelar kan de ha lite svårt att fokusera och de gör mycket slarvfel. 
Effekten av att fokus stärks har Mikael själv känt av och han tror att inspelning 
kan hjälpa till att träna fokusen. 
 

Mikael har inte själv använt sig av inspelning i undervisningen även om det har 
funnits som en tanke. Han berättar också att lärarna på skolan har tillgång till en 
liten mp3-spelare som de kan använda om de vill spela in på lektionstid. Tyvärr 
har han inte haft tid att lära sig den än. Den tekniska biten är någonting som 
Mikael återkommer till flera gånger under intervjun och det verkar vara den 
största anledningen till varför han inte använt sig av inspelning i undervisningen. 

 
Några pedagogiska nackdelar med att använda inspelning i undervisningen kan 
Mikael inte se men däremot ser han praktiska och tekniska problem. Mikael 
undervisar i många olika rum vilket gör det svårt för inspelning. Det skulle inte 
fungera om man måste vara på skolan en halvtimme innan lektionen börjar för att 
ställa upp grejer, den tiden finns inte. Den tekniska biten är anledningen till att 
Mikael inte använt sig av inspelning i undervisningen, det skulle hel enkelt ta för 
lång tid. Men det är någonting som han på senare tid börjat tänka om kring. Men 
Mikael resonerar kring det faktum att det kanske räcker att ha med sig sin bärbara 
dator med inbyggd mikrofon. Den typen av inspelning tycker han skulle fylla sitt 
syfte och vara ett bra komplement i undervisningen, även om han inte hunnit 
pröva det. Skulle däremot eleven sitta och spela in i seriösa inspelningsprogram 
skulle det krävas mycket mera tid och bli betydligt svårare. 
 

Intervju 2, Linda Grenholm 
 
Linda Grenholm är musiklärare på Anderstorpsskolans musikgymnasium i 
Skellefteå där hon undervisar på Sång och elgitarr. Hon har lång erfarenhet inom 
läraryrket och har jobbat på både folkhögskola, musikhögskola och 
musikgymnasium. Hennes lärarexamen har hon tagit på musikhögskolan i Piteå. 
Linda är också en aktiv musiker och fältregissör inom fältartisterna. Inom 
fältartisterna har hon ansvarat för att sätta ihop musiker och åka ut och spela över 
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hela världen. Jag träffade Linda i Skellefteå hemma i hennes hus. Där gjorde jag 
en intervju på ungefär 30 min. 
 

Linda har använt sig av inspelning i sin undervisning men inte så ofta. När hon 
själv har använt sig av inspelning i undervisning har det varit på sånglektioner. 
Där ser Linda en stor poäng eftersom det utan inspelning kan vara svårt att höra 
vilket ”sound” man sjunger med. Hon har inte använt sig av inspelning på sina 
gitarrlektioner men däremot kan hon dra vissa slutsatser från när hon spelat in sig 
själv. När hon lyssnar på det hon spelat in blir hon ofta positivt överraskad och 
tycker att det lät bättre än hon trodde det skulle göra. Linda tycker det kan vara 
viktigt för eleven att faktiskt få höra att det låter bra. Men det kan också vara bra 
att få höra de områden där man faktiskt måste förbättra sig. Linda säger att lyssna 
på en inspelning kan bli lite mer neutralt än om hon som lärare bara ska tycka 
utifrån sina egna åsikter. Hon säger också att det blir lättare för eleven att konkret 
höra vad som behöver övas. 

 
Linda tror att det skulle bli ineffektivt om eleverna fick leka med inspelning på 
lektionstid. Det tar lång tid om eleven ska vara kreativ och leka och hitta nya 
vägar men det skulle fungera om eleven fick sitta själv. Linda säger också att om 
man skulle ge eleven specifika uppgifter att jobba med hemma skulle inspelning 
kunna vara bra.  Hon har också lagt märke till att elever som jobbar med 
inspelning på till exempel inspelningskurser ofta släpper de teoretiska 
kunskaperna vilket kan vara positivt. Det är viktigt att eleverna får göra musik 
utan att behöva tänka på alla regler som finns.  
 

Inspelning som ett verktyg för att dokumentera tycker Linda låter som en mycket 
bra ide. Mycket för att det skulle kunna tydliggöra utvecklingen för eleven. En 
utveckling sker ofta långsamt och det kan vara svårt för eleven att se och höra 
utvecklingen. Då blir det mer konkret när man kan lyssna på en inspelning. Linda 
tycker också att man skulle kunna spela in lektioner under årets gång som man sen 
kan lyssna på i slutet av året för att se utvecklingen. Hon påpekar också att det 
skulle kunna vara roligt att spela in samma låt i början av terminen och sen i slutet 
så att eleven får höra vilken skillnad det blivit.  

 
Problemet med att använda inspelning i undervisningen anser hon vara tekniken 
och logistiken. Hon har inte tid att rigga upp inspelningsgrejer inför varje lektion, 
det skulle vara enklare om hon satt i samma lokal hela dagen. Även om Linda har 
en dator som hon kan använda till inspelning så ser hon andra problem med den. 
Allt som heter teknik har ju en tendens att börja krångla enligt Linda. Hon 
påpekar också att det skulle kunna gå om man hade ett system som var väldigt 
pålitligt och hon tror också att det skulle gå att fixa ganska lätt. Linda tror att 
anledningen till att inte många använder sig av inspelning i undervisningen beror 
lite på tekniken men framför allt på traditioner. Det har inte funnits någon 
tradition av inspelning. Lärare har redan en klar bild av hur en instrumentallektion 
ska se ut. Linda säger också att hon tror att det finns en lite starkare tradition inom 
sången när det handlar om att spela in lektioner. Där har man tagit med sig 
kassettband och spelat in på lektionerna. Linda säger också att hon brukar spela in 
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uppsjungningsövningar åt elever. Hon använder datorn mycket på lektionerna 
men inte för inspelning och inte för att eleven ska få inblick i sitt eget spel. Linda 
tror också att man skulle kunna använda inspelning som hemuppgifter om eleven 
har tillgång till inspelningsmöjligheter hemma.  

 

Intervju 3, Jimmie Hellström 
 

Jimmie Hellström är musiklärare på Nynäshamns Gymnasium där han undervisar 
i många olika ämnen. Bland annat undervisar han i elgitarr, ljudteknik, ensemble, 
teori och gehör. Jimmie är utbildad på Musikhögskolan i Piteå. Han är också aktiv 
som musiker och har spelat med många olika artister och i många olika 
produktioner.  Jag träffade honom på ett café på söder i Stockholm. Där hade vi 
ett 45 minuter långt och intressant samtal om hans syn på inspelning i 
undervisningen. 
 

Inspelning som ett verktyg för att analysera är ingenting som är helt nytt för 
Jimmie. Han berättar att det här är ett ämne som han funderat en hel del. Han 
skulle gärna vilja prova att använda sig mer av inspelning i undervisningen. 
Jimmie berättar att de redan använder sig av inspelning vid terminsuppspelen som 
hans gitarrelever har.  Ofta låter Jimmie det gå någon vecka innan de lyssnar på 
inspelningen på lektionen för att eleven ska få lite distans till det. Något han märkt 
är att eleverna oftast inte kommer ihåg riktigt hur det gick på uppspelet. De kan 
ofta ha en känsla av att det gick mycket bättre än det gick och det tycker Jimmie 
är intressant. Men han påpekar att eleverna inte brukar bli knäckta utan att de 
istället brukar se vad de måste jobba med. Han säger också att elevernas 
upplevelse av uppspelet är sällan samma som verkligheten. En del tycker att de 
spelat jättebra men spelade dåligt vissa tycker det gick dåligt men spelade jättebra. 
Det är inte lätt att uppleva vad som verkligen hände och därför kan det ju vara bra 
att lyssna på det enligt Jimmie. Han tar också upp lektionsexempel där en elev ska 
spela ett långt solo. Eleven börjar ofta i ett för högt läge på gitarrhalsen och efter 
ett tag blir det svårt för eleven att bygga vidare på solot. Detta resulterar ofta i att 
eleven själv nästan tappar intresset och inte kommer vidare i solot. Jimmie brukar 
förklara för eleverna att de ska börja längre ner på halsen så de kan bygga upp 
solot mer men det är inte alltid den informationen fastnar. I det tillfället skulle 
inspelning kunna vara perfekt. Då skulle eleven själv få höra hur det låter och 
säkert förstå lite bättre enligt Jimmie. Han har också märkt att hans egen syn på 
det han själv spelar ofta inte stämmer när han spelar in sig själv.  
 
Något Jimmie också märkt är att eleverna tycker det är kul att lyssna på sig själva 
men framför allt upplever han att eleverna blir väldigt seriösa när de lyssnar. Det 
märks att de koncentrerar sig på att lyssna. Han tycker också att eleverna skärper 
till sig lite extra när de spelar in, även om de kan bli nervösa.  

 
Att använda sig av inspelning och dator för att skapa och vara kreativ tycker 
Jimmie låter som någonting som man skulle kunna göra på gitarrlektionerna. Om 
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man hade några bakgrunder på låtar skulle eleverna kunna få sitta och spela in 
gitarrer till dem till enligt Jimmie. Han tycker att det skulle vara bra för eleverna 
att får tränas på att vara kreativa och skapa så att de inte bara får härma och 
planka låtar. Det skulle ju också vara bra om det här var någonting som eleverna 
skulle kunna jobba med hemma om de bara har utrustning. Han rekommenderar 
ett gratisprogram som heter Audiocity som han tror skulle kunna vara ett bra 
alternativ eftersom man inte kan kräva att alla elever ska köpa Cubase. Men för 
dem som inte har utrustning hemma skulle man kunna fixa så de kunde göra 
uppgifterna på skolan. Jimmie berättar också att de många av de eleverna som han 
har redan är väldigt intresserade av inspelning. De sitter hemma och gör 
bakgrunder som de sen kan spela till. 

 
Använda inspelning som ett sätt att dokumentera elevernas utveckling är inte 
heller någonting som är nytt för Jimmie. Det var anledningen till att lärarna 
började spela in terminsuppspelen på Nynäshamns gymnasium. Jimmie säger 
också att eleverna själva tycker det är väldigt roligt att se att de utvecklats så 
mycket som de gjort.  

 
Jimmie tycker också det skulle ha varit kul om man kunde bränna en CD till 
eleverna efter varje lektion men han påpekar att det skulle ta alldeles för lång tid. 
Istället för CD kanske man skulle kunna använda sig av USB-minne. Jimmie ser 
också en annan stor fördel med att dokumentera hela lektionen och det är att vad 
läraren gör också dokumenteras. Det blir lättare för eleven att komma ihåg vad 
läraren sa och visade på lektionen.  
 

Några större nackdelar med att använda sig av inspelning på lektionerna kan inte 
Jimmie se. Det skulle i så fall vara om någon skulle tycka att det var jobbigt att bli 
inspelad men det tror han skulle ske väldigt sällan. Och om det skulle ske skulle 
eleven i så fall få avstå från att bli inspelad.  Istället ser Jimmie det största 
problemet i tekniken som kan krångla. Det har han själv varit med om flera 
gånger. 

 

Analys  
 

Inspelning som ett verktyg i undervisningen verkade alla musiklärarna vara 
positiva till. Även om de hade olika mycket erfarenhet fanns det ändå många 
likheter i deras resonemang kring ämnet. I min frågeställning frågar jag mig 
vilken syn musiklärarna har på inspelning i undervisningen och vilka fördelar och 
nackdelar som kan finnas. För att kunna svara på det har jag försökt att 
sammanställa deras åsikter för att jämföra likheter i deras resonemang men också 
vissa olikheter. Jag har valt att sortera in texten i olika rubriker som jag tycker 
texten passar in under. 
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Inspelning som ett verktyg för eleven att analysera sig själv 
 
När jag pratade med de intervjuade om inspelning som verktyg i undervisningen 
var det just möjligheten att analysera sig själv som de tyckte var den största 
fördelen. Alla musiklärarna resonerade kring hur det egentligen låter när man 
spelar. Bilden av hur jag själv tycker att det låter stämmer inte alltid bra med 
verkligheten, detta var någonting som alla musiklärarna upplevt. När musiklärarna 
spelat in sig själva har de haft en känsla och uppfattning om hur det gick, när de 
väl lyssnat på det stämmer inte känslan med verkligheten. Detta är också 
någonting som eleverna kan uppleva. Jimmie som ibland spelar in sina elever och 
lyssnar på det tillsammans med dem har också sett detta tydligt i sin undervisning.  

Eleverna kommer ofta in på det jag brukar tjata på när vi har lektion.  Eleverna tar inga 
pauser utan de spelar alldeles för mycket, hela tiden, och inga fraser. Det hör de först 
när de får lyssna på sig själva, de blir nästan andfådda. Eleverna tycker det är konstigt 
för de upplever det inte när de spelar. Det kan säkert vara så för en själv också. 

 

Mikael säger att man ofta har en uppfattning av hur det låter när man spelar men 
när man lyssnar på det efteråt låter det inte alls som man trodde. Alla tre 
musiklärarna tar upp att inspelning skulle kunna vara en bra metod för att spegla 
vad som verkligen hände när man spelade och inte bara känslan man hade.  
 
Objektiviteten är också någonting som musiklärarna tar upp som en fördel med att 
lyssna på elevens inspelade material. När läraren och eleven lyssnar tillsammans 
blir det en mer objektiv bedömning av materialet. Mikael resonerar kring att 
eleven själv hör vad som är fel och att man som lärare inte behöver lägga sig i lika 
mycket. Eleven blir på detta sätt mer medveten om hur den spelar. Linda menar 
att en inspelning blir lite lättare för eleven att förhålla sig till jämfört med om man 
bara ska utgå från lärarens åsikter. Hon tror också att det blir mindre personligt 
när man tillsammans kan analysera vad som gick bra och dåligt på inspelningen. 
Dessutom är det svårt för eleven att analysera sig själv när den spelar. 
 

Jimmie tycker att det kan vara viktigt att eleverna får fundera själva. Han säger att 
inspelning kan vara ett bra sätt för att göra eleverna medvetna om sina bra och 
dåliga sidor utan att man som lärare måste påpeka allting. Bedömningen blir helt 
enkelt mer objektiv när eleven själv får vara med. Jimmie tar också upp att 
inspelning kan ge lite mer tyngd åt lektionen. Eleven skärper till sig och 
koncentrerar sig lite extra när den vet att en inspelning pågår men även i 
analysmomentet. 

 

Kreativitet 
 
Att använda sig av inspelning för att bli mer kreativ på sitt instrument tar de 
intervjuade upp men på lite olika sätt och med olika infallsvinklar. Mikael brukar 
ofta spela med sina elever och låta dem skapa på sina instrument. Han tycker att 
det skulle gå att använda inspelning som ett verktyg för att både analysera vad 
man spelar men också för att föra skapandet framåt.  
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Ibland lirar jag trummor och eleverna får försöka hitta basgångar som passar till. Där 
skulle det ju vara ett kanonverktyg att använda inspelning. De skulle få höra sig själva 
och fundera på: Hur lät det den där basgången? Vad skulle jag kunna göra istället?  

 
Spelar eleven in en basgång kan den lyssna på det och kanske hitta något eleven 
gillar som den sen bygger vidare på. På detta sätt kommer nya idéer och tankar 
som utgår från det som eleven hör på inspelningen. Linda tror också att det kan 
vara bra att eleverna får vara kreativa men samtidigt har hon svårt att se att 
eleverna skulle hinna sitta och testa inspelningsidéer på lektionstid. Det skulle helt 
enkelt ta för mycket tid. Däremot ser hon att de kanske skulle kunna få göra det 
som hemuppgifter. Hon kan däremot se en fördel med att eleverna får sitta och 
spela in och pröva idéer. 

Man jobbar mer kreativt och eleverna kanske inte riktigt förstår vad de gör musikaliskt 
och det kan vara positivt. Man vågar testa nya saker och man går på hur det låter 
musikaliskt. Det blir ingen teoretisk bakgrund utan bara musik. 

 
Detta är också någonting som Jimmie är inne på. Han säger att det viktigaste i den 
åldern som han undervisar i är att de får lära sig grunderna genom att härma och ta 
efter. Men ibland måste eleverna få släppa sina teoretiska kunskaper och bara 
spela. Jimmie tror att man skulle kunna använda sig av inspelning för att öka 
kreativiteten men som Linda tror han att det kan vara ganska tidskrävande. Han 
tycker också att det skulle fungera bra om man gav eleverna hemuppgifter men att 
det också skulle kunna fungera på lektionstid. Att inspelning går att använda för 
att öka elevernas kreativitet är alla tre överens om.  Det som är problemet är hur 
man ska gå till väga. 

 

Inspelning som ett verktyg för dokumentation 
 
Som dokumentation tycker alla musiklärarna att inspelning skulle vara ett väldigt 
bra alternativ, både för eleven och läraren. Framför allt blir det väldigt tydligt för 
eleven hur mycket de utvecklas. Linda säger att man som lärare ofta ser att 
eleverna utvecklas men eleverna själva kan ha svårt att se det.  

Oftast sker ju en utveckling långsamt. Man känner ju kanske inte att man utvecklas. Jag 
som lärare kan ju höra att det hänt massor under året fast det är ju inte lika lätt för 
eleven att alltid se det. Det blir mer konkret när man får höra det.  

 
Jimmie som använder sig av inspelning på just detta sätt bekräftar också det 
resonemanget. 

Många har ju svårt att se hur pass mycket bättre de har blivit. Vi spelar in i ettan, tvåan 
och trean. När eleverna går i tvåan får de lyssna både på det de gjorde i tvåan och i 
ettan. Sen jämför man så de får höra hur det låter. De får höra både det gamla och det 
nya och alla har jag blivit mycket bättre. Det är väldigt få som går bakåt. 

 
Jimmie säger också att det blir väldigt tydligt för eleverna att de gjort stora 
framsteg. Eftersom han spelar in eleverna en gång per termin ser han att det skulle 
kunna vara ännu mer effektivt om man spelade in på alla lektioner. Både Mikael 
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och Jimmie pratar också om att man skulle kunna bränna CD-skivor till eleverna 
med materialet de spelat in. Jimmie tar det resonemanget ett steg längre och har 
en tanke om att man skulle kunna använda sig av USB-minnen för att eleven ska 
kunna få sin inspelade lektion direkt efter lektionen. Om man spelar hela 
lektionerna ser också Jimmie en stor fördel i att läraren också dokumenteras. Det 
kan vara bra för eleven eftersom den då i efterhand kan lyssna på hur läraren 
spelade eller vad läraren sa.  Mikael påpekar också att dokumentation kan vara 
väldigt användbar för läraren när betyg ska sättas. Om läraren har lektioner 
inspelade blir det lätt att se hur utvecklingen gått för eleven och vilken nivå den 
ligger på. Läraren kan enkelt jämföra gamla inspelningar från året innan med nya 
inspelningar. 

 

För- och nackdelar med inspelning som metod 
 
Jimmie spelade in alla sina elevers terminsuppspel och använde sen 
inspelningarna för att analysera dem tillsammans med eleverna. Detta för att 
eleverna ska få större inblick i vad de behöver jobba med och lättare se sin 
utveckling. Detta tycker han har fungerat väldigt bra och han är mycket sugen på 
att utveckla detta mer. Linda använder sig ibland av inspelning med sina 
sångelever. Detta för att de ska få höra hur de låter men framför allt har hon spelat 
in lektioner för att eleverna ska komma ihåg olika övningar. Mikael har inte ännu 
prövat att använda sig av inspelning i undervisningen. Alla musiklärarna har lite 
olika erfarenheter men de har väldigt liknande åsikter om vilka fördelar och 
nackdelar som finns med inspelning i undervisningen. Fördelarna är många och ur 
ett pedagogiskt perspektiv kan ingen av musiklärarna se några problem.  
 

Problemet tror de istället ligger i tekniken och logistiken. Alla tre musiklärarna tar 
upp tekniken och logistiken som de klart största faktorerna till varför lärare inte 
använder sig av inspelning.  När de som lärare ska undervisa har de ofta 
lektionerna i många olika rum vilket gör att man hela tiden måste flytta på sig. 
Detta gör att det inte finns någon tid att ta med sig inspelningsutrustning till varje 
nytt rum. Det skulle vara betydligt enklare om man hade lektionerna på samma 
ställe, då skulle man kunna ha allting uppställt och klart för inspelning. Den 
tekniska biten är också någonting som Linda tar upp som ett stort problem.   

Jag tror att nackdelen är ju allt som heter teknik kan strula och har man en lektion är 
den ju ofta inte så jättelång. Man vill ju vara ganska effektiv och utnyttja den tiden bra. 
Man har inte så mycket utrymme för tekniskt strul, det måste fungera. 

Jimmie ger också exempel på vad som kan hända när tekniken strular. Han har 
varit med om att halva lektionen gått åt till att försöka få igång ljudkortet. Fast han 
provat byta allt som går fungerar det ändå inte och han har förlorat massor med 
lektionstid. Det verkar som om det största problemet är att tekniken kan krångla 
och äta upp tiden på lektionerna. Detta är anledning till varför musiklärare 
generellt inte använde sig av inspelning, enligt de intervjuade. Musiklärarna hade 
alla stor datorvana och de använde sig mycket av datorer i sin undervisning även 
om det inte var för att göra just inspelningar. Linda trodde också att en anledning 
till varför inte många använder sig av inspelning i undervisningen kan vara 
traditioner. 
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Man har en klar bild av hur en instrumentallektion ska se ut. Det finns ju jättemycket 
gamla traditioner om hur en sådan lektion ska se ut. Detta kommer säkert ändras med 
tiden, framför allt nu när man kan ha med sig sin egen dator på lektionerna. Med en 
egen dator blir det ju lättare att få all att fungera också. 

Inspelning som ett verktyg i undervisningen var något som alla intervjuade skulle 
kunna tänka sig att använda sig av i framtiden. 

 
 

Diskussion 
 
Användandet av inspelning i undervisning är ett ämne som jag tycker är mycket 
intressant. Efter att ha gjort den här undersökningen har detta intresse bara 
tilltagit. Vissa frågor har besvarats men nya frågeställningar har också dykt upp. 
Mitt syfte med undersökningen var att få en bild av vilken syn musiklärare har på 
inspelning i undervisningen. Efter att ha intervjuat tre musiklärare har jag fått en 
liten inblick i hur just dessa specifika musiklärare resonerar. Utifrån dessa lärares 
åsikter har jag kunnat se vissa tendenser på synsätt som de delar med varandra. 
Det skulle krävas många fler intervjuer för att tydligt kunna se starka mönster i 
musiklärares synsätt på inspelning i undervisningen. Eftersom jag själv inte är 
någon van intervjuare hade detta säkert gått att göra bättre. Jag märkte själv stor 
skillnad på första och sista intervjun. I den sista intervjun var jag betydligt bättre 
på att lyssna på musikläraren och förde samtalet vidare utan att själv behöva prata 
mycket. I den första intervjun gjorde jag felet att avbryta lite för mycket och 
förlorade säkert en viss mängd information som hade kunnat vara användbar i 
undersökningen. Jag tror däremot inte att jag hade någon inverkan på deras 
åsikter.  

 
En annan sak jag märkte när jag intervjuade var att bilden av vad en inspelning 
innebär kan vara väldigt olika. Bilden kan antingen vara att eleven sitter i en stor 
studio med massor av inspelningsgrejer och gör avancerade inspelningar eller att 
eleven sitter i en lektionssal och spelar in på en enkel diktafon. Här ville jag inte 
lägga mig i de intervjuades bilder eftersom det var deras syn på inspelning jag 
ville åt. När musiklärarna pratar om analys och dokumentation tror jag 
personligen inte att en mer avancerad inspelning har ett större pedagogiskt värde 
än en enklare inspelning.  

 
När det handlar om att vara kreativ och låta eleven sitta själv och pröva idéer 
framför en dator krävs det nog mer utrustning. Ofta var det också så som 
musiklärarna resonerade. kreativitet anser jag är en oerhört viktig del i sitt 
musicerande. Att skapa och utveckla idéer får oss att utvecklas mycket som 
musiker. Detta var också ett synsätt som delades av musiklärarna jag intervjuade.  
Jimmie pratade om att det är viktigt för eleverna att få härma men också att få 
släppa det och bara skapa. Skolverket tar upp kreativitet i tidskriften ”Bildning 
och kunskap” som något som skolan ska främja hos eleverna. Kreativitet är en 
dimension av kunskapandets två sidor. Dessa två sidor är återskapande 
(reproduktion) och nyskapande. Nyskapande omfattas av den kreativa aspekten att 
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kunna se nya perspektiv och infallsvinklar. Skolan måste skapa utrymme för 
eleverna att gå ifrån traditionella handlingar och tankar. 45 De intervjuade trodde 
att inspelning kunde vara ett bra sätt för eleverna att just släppa de teoretiska 
kunskaperna och bara få skapa. Linda tar upp detta i sina resonemang. 

Man jobbar mer kreativt och eleverna kanske inte riktigt förstår vad de gör musikaliskt 
och det kan vara positivt. Man vågar testa nya saker och man går på hur det låter 
musikaliskt. Det blir ingen teoretisk bakgrund utan bara musik. 

En undersökning på elever som fick jobba med inspelning på dator stödjer detta 
tankesätt. Eleverna i undersökningen blev kreativa och lyckades skapa mycket 
trots att de inte hade stora instrumentkunskaper. 46 Problemet som musiklärarna 
uppmärksammade mig på var tiden. Det tar mycket tid att vara kreativ och skapa 
och en instrumentlektion är inte alltid lång.  Detta förstår jag kan vara ett stort 
problem. Några av musiklärarna tyckte att man kunde ha denna typ av kreativa 
uppgifter som hemuppgifter vilket jag tyckte lät som en intressant ide. Det som 
kan vara ett problem är ju att det då krävs att eleven har tillgång till lite 
inspelningsgrejer hemma vilket man inte kan kräva. Däremot har tekniken 
kommit så långt idag att har man bara en dator krävs det inte många hundralappar 
för att ha en fullt fungerande studio.  
 

Analysera sitt eget spelande är någonting som inte alls är lätt. Här tycker jag att 
inspelningen verkligen har någonting viktigt att bidra med som ett verktyg i den 
processen. De intervjuades synsätt är att inspelning kan ha en väldigt positiv 
inverkan på elevernas möjligheter att analysera sig själva. Fördelen med en 
konkret inspelning att utgå från är att lyssningen och analysen blir mer objektiv 
och bedömningsunderlaget mer konkret än om eleven ska undersöka musiken i 
flykten. 47 Detta är någonting som musiklärarna också tagit upp i sina 
resonemang. Linda tar upp att det är svårt för eleven att analysera sig själv när den 
själv spelar. Eleven har mycket lättare att höra vad den behöver jobba med när 
den själv för lyssna på inspelningen. Istället för att läraren säger vad som var fel 
hör eleven det själv och man kan tillsammans reflektera över vad eleven behöver 
jobba med. Ett annat resonemang som jag tycker är väldigt intressant är det om 
självbilden. När man spelar in någonting är känslan som man upplever i 
inspelningsögonblicket inte alls detsamma som när man lyssnar på det senare. En 
inspelning som man tyckte kändes bra kan senare visa sig låta dåligt och tvärt om. 
Detta är någonting som jag själv upplevt många gånger. Kanske kan inspelning då 
vara ett verktyg för att bli bättre på att analysera sig själv? 
 

I inspelning som dokumentation ser jag möjligheter som fler musiklärare borde 
pröva att använda sig av. Dokumentationen går att använda likt en 
portföljmetodik. Genom att spela in och låta eleverna lyssna på sina inspelningar 
blir det lätt att synliggöra utvecklingen. Detta är ett synsätt som musiklärarna 
också påpekade. Portfolio kan ses som ett sätt att strukturera sitt lärande och 
tyngdpunkten ligger på att belysa sin egen utveckling. Detta innebär att man inte 
enbart samlar in det material man producerat utan också reflekterar i hur man 
kommit fram till det slutgiltiga resultatet. Elevens framsteg blir den tråd man 

                                                
45  Ramsell & Lundgren, 2007, s.4 
46  Folkestad, 1996, s.197 
47  Nestander 2007 s.31 
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väljer att fokusera på. 48 Om man som lärare skulle spela in eleven varje lektion 
skulle man ha ett otroligt bra material för eleven och läraren att analysera och 
reflektera över. De intervjuade var inne på samma sak i sina resonemang. Något 
som de också tog upp som en viktig del var att en process inte alltid går snabbt 
och detta gör det ännu svårare för eleven att se sin utveckling. Utveckling går ofta 
stegvis och är inte alltid tydlig för eleven själv. Då kan inspelning i 
dokumenterande syfte ha god effekt på den egna självbilden och tilltron på sin 
egen förmåga.  
 

Om eleven sen får lyssna på egna inspelningar som fått ligga orörda ett tag finns 
det stora möjligheter att eleven blir positivt överraskad och ser sin egen 
utveckling.  Detta kan vara till stor hjälp för att komma framåt i sin musikaliska 
strävan.49 Det är ju precis det som Jimmie gjorde med sina elever. Han spelade in 
dem i ettan och lät dem lyssna på det i tvåan och kunde se att eleverna fick en kick 
av att de kunde höra sin egen utveckling. Jag kan själv tänka på min egen 
utveckling och kan där se att det inte alltid är lätt att se förändringar. Även om 
man övar mycket kan det vara svårt att se att man faktiskt kommer framåt. Det 
skulle många gånger vara skönt att få saker svart på vitt.  
 

Inspelning som ett verktyg i undervisningen är någonting som många lärare ännu 
inte använder sig av, vilket kanske inte är konstigt. På 1990-talet slog datorn 
igenom som det självklara val som digitalt musiksystem på alla nivåer.50 Men det 
kanske är först nu som vi börjar vara redo för att använda den nya tekniken i vår 
undervisning. Alla de lärare jag intervjuade hade stor datorvana och kunskaper om 
hur man kunde använda datorn till inspelning. Däremot har nog tanken inte riktigt 
väckts helt. Dessutom har rädslan för att det ska krångla varit stor. Den rädslan är 
nog också befogad. Jakobsson och Skälstad skriver om en undersökning gjord 
1999 då forskare kunde se att 50 procent av arbetstiden slösades bort på grund av 
att de vanligaste programmen var dåligt utformade.51 Detta är någonting som jag 
tror lever kvar i vår uppfattning om datorer. Lärare vill inte att hela lektionen ska 
gå åt till en krånglande dator. Det är däremot en uppfattning jag tror kommer 
ändras. Datorerna blir hela tiden bättre och enklare Dessutom blir vi som 
användare duktigare på att hantera datorer. Om man lär sig att använda datorn 
som ett verktyg för att spela in kan det verkligen bli ett effektivt verktyg. För 
skojs skull gjorde jag ett litet experiment på min egen bärbara dator. Detta är 
samma dator som jag använde när jag spelade in intervjuerna. Jag kom fram till 
att det krävdes tre knapptryckningar för att slå på datorn, öppna 
sequencerprogrammet och starta inspelningen, ganska effektivt med andra ord. 
Jag tror att användandet av inspelning i undervisningen kommer att öka när lärare 
ser att det kan vara enkelt. 
 

Linda var den enda av de intervjuade som tog upp traditioner som en anledning 
till att lärare inte använder sig av inspelning i undervisningen.  Hon säger att det 
redan finns många färdiga bilder av hur en instrumentallektion ska se ut. Detta 
                                                
48  Taube 1997 s.9 
49  Nestander 2007 s,34 
50  Klingfors 2009-03-28 
51  Jakobsson, Skälstad 2006 s.32 
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tror jag är en stor faktor till att inspelning inte används mer i undervisningen. Alla 
lärare har sin syn på hur en lektion ska se ut och den synen tar tid att förändra. När 
jag själv har jobbat som lärare märker jag att det är lätt att härma sina egna lärare. 
Detta kan självklart vara bra om man haft bra lärare men det är viktigt att man 
också vågar pröva nya idéer. Skolan måste skapa utrymme för eleverna att gå 
ifrån traditionella handlingar och tankar. 52 Men detta gäller också lärare.  Det är 
viktigt att lärare tar till sig den nya tekniken och ser vilka möjligheter som finns.   

 
Jag har fått en bild av hur musiklärares syn av inspelning i undervisningen kan se 
ut. Detta har också gett mig många tankar och idéer inför min egen lärarroll. Jag 
kommer absolut att pröva använda mig av inspelning i min egen undervisning för 
att se vilka resultat det kan få. 
 

Fortsatt forskning 
 

Det jag har gjort i min undersökning är att se vilken syn musiklärare har på att 
använda inspelning i undervisningen.  Det skulle vara intressant att få omsätta 
lärarnas tankar i praktiken. Vilka effekter skulle man få av att använda sig av 
inspelning i undervisningen? Det skulle vara oerhört intressant att få följa elever 
som får jobba med inspelning på sina instrumentlektioner. Vilka effekter kan det 
få och vad skulle elever och lärare se för nackdelar och fördelar när de jobbat med 
metoden? Ett annat intressant område skulle vara att forska på den tekniska biten 
av inspelning. Det verkar vara ett större hinder än det pedagogiska för att lärarna 
ska använda sig av inspelning. Här vore det intressant att forska på hur man kan 
skapa en teknisk lösning som är effektiv, pålitlig och enkel att använda på 
lektionerna. 

                                                
52  Ramsell & Lundgren, 2007, s.4 
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