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Sammanfattning 
I arbetet studeras möjligheten att använda inspelningsteknik som ett verktyg i en 
kreativ musikalisk process, som en hjälp för att analysera och bedöma musikers 
insatser för att tydliggöra och förbättra prestationen. Studien behandlar frågan om 
inspelningar kan vara ett aktivt hjälpmedel vid komposition och om det är möjligt 
att använda i formellt pedagogiska miljöer för individuell utveckling och ensemb-
lespel. Studien har genomförts vid ett tillfälle, med fyra musiker som utifrån ett 
grundmaterial, improviserat, arrangerat och spelat in en låt tillsammans. Inspel-
ningarna har gjorts i en studio med datorbaserad inspelningsteknik och analyserats 
och värderats utifrån studiens syfte och presenteras tillsammans med en ljudin-
spelning på CD med material från inspelningen. Reflektion och bedömning av 
materialet och metoden har skett i samtal mellan musikerna under inspelningsses-
sionen. Resultatet från inspelningen visar att metoden kan vara ett funktionellt 
hjälpmedel för musiker i syfte att reflektera över den egna och medmusikanternas 
insatser vid exempelvis repetitioner. Användningsområdet inkluderar skolans mu-
sikundervisning med fokus på ensemblespel. 
 
Sökord: 
Datorbaserad inspelning, musikundervisning, inspelningsteknik, ensemble, sam-
spel, utvärdering. 



1 

 

 

Innehåll 
Inspelning som pedagogiskt verktyg .......................................................................................... 2 
Bakgrund .................................................................................................................................... 2 
Syfte ........................................................................................................................................... 3 
Metod ......................................................................................................................................... 3 
Inspelning i skolmiljö ................................................................................................................. 4 
Historik ....................................................................................................................................... 6 
Tidigare forskning ...................................................................................................................... 9 
Att fånga verkligheten och skapa nya ...................................................................................... 10 
Val av inspelningsform ............................................................................................................ 12 
Skolan som musikstudio ........................................................................................................... 13 
Studie av inspelningen som pedagogiskt verktyg .................................................................... 17 
Inspelningssessionen ................................................................................................................ 21 
Diskussion ................................................................................................................................ 26 
Litteratur ................................................................................................................................... 33 

 
 

 



2 

 

Inspelning som pedagogiskt verktyg 

Bakgrund 

En minut att lära – en livstid att bemästra 
Jag hörde att det var en viss uppståndelse i köket och nyfiken som jag alltid varit 
gick jag ut ur mitt pojkrum för att se efter vad som var på gång. Till min stora för-
våning hade min mamma gjort ett inköp av det mer tekniska slaget och på köks-
bordet stod en alldeles ny och blank kassettradio av märket Telefunken. Min för-
våning och förstummade förundran förbyttes snabbt i ett muntert skådespel när 
min mor föreslog en inspelning där jag förmodades läsa ett utdrag ur dagens tid-
ning. Efter en kort förberedande harkling och med ett fast grepp om Västerbot-
tens-kuriren satte jag mina första elektromagnetiska avtryck här i världen. Om nu 
inte detta var av samma dignitet som när Niel Armstrong vid året för min födelse, 
tog de första stegen på månens yta, kändes det åtminstone som om gravitations-
kraften för ett ögonblick släppte sitt grepp och en tyngdlöshet infann sig när ban-
det spolades tillbaka, den förkromade play-knappen trycktes ned och jag med 
spänd förväntan fick lyssna på resultatet.  
 
På detta sätt förflöt min ungdomstid. Jag utforskade inspelningens utmarker och 
hemligheter så gott jag kunde med mina begränsade resurser och försökte förstå 
hur de stora pojkarna gjorde för att skapa alla de instrumentklanger och fantastis-
ka ljud som jag hade på mina LP-skivor. Jag djupdök i allt och tillbringade mer tid 
än personalen på musikaffären och helt frankt bar ned alla nyheter i butikens käl-
lare, där jag byggde upp min egen, informella studio för att utforska syntarnas 
ljudlandskap och flerkanalsteknikens möjligheter. På det stora hela befinner jag 
mig nog fortfarande på denna ändlösa väg och har till dags dato inte tappat intres-
set för just inspelningar. Det är något magiskt med att kunna föreviga en musika-
lisk idé eller att skapa ett visst sound i en studio. Det tilltalar mig på ett speciellt 
sätt att tillverka och arbeta med en instrumentklang för att kunna skapa en stäm-
ning och en atmosfär som är musikaliskt tillfredställande. Inspelningen ger möj-
ligheter att lyssna på sig själv eller andra och konkret bedöma resultatet av ett 
konstnärligt uttryck. Det är enkelt och rättframt men svårt att bemästra. Eller som 
sällskapsspelet Othello, så träffsäkert beskrivs på paketet: A minute to learn - a li-
fetime to master. 

Underlag för arbetet 
En viktig inspirationskälla till arbetet har varit de erfarenheter jag fått i min verk-
samhet som producent, ljudtekniker och musiker då jag under åren samtalat med 
många rutinerade musiker, men också med unga oerfarna elever som uttryckt sina 
åsikter om inspelningsteknik och dess effekter på dem som musikutövare. Mitt ar-
bete med musikundervisning och min egen musikaliska utveckling där inspel-
ningar har haft en central roll har lett till att jag intresserat mig för de möjligheter 
till fördjupad kunskap och utveckling som inspelningar kan bidra till. Studioarbete 
med många skilda kategorier av musiker och musikstilar, har gett mig en viktig 
erfarenhetsmässig kunskap och motivation till att studera på vilket sätt inspelning-
ar kan användas kreativt och utvecklande. 
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Klingfors arbete med musikhistoria beskriver hur begreppet klassisk musik fick 
hög status genom att den noterade musiken hade fördelen att den enkelt kunde 
analyseras och på så sätt skapa de teoribildningar som bidrog till dess nuvarande 
status inom akademiska kretsar (Klingfors 2008). I denna strävan tappade den ti-
dens ickenoterade improvisation med sitt flyktiga väsen sitt värde. Dåtidens mu-
sikakademier tillskrev den noterade musiken en originalstatus mot vilken varje 
prestation kunde mätas. Numera har noterna till stor del bytts ut mot studioinspel-
ningarnas originalstämpel. Ett musikverk spelas in och har i och med detta en kva-
litet som förebild och måttstock för framtida utövare, ja, även för originalartisten 
själv.  
 
I nutidens skola studeras mycket musik från vår egen tid (NU 2003). Pop och rock 
musik är allmängods i musikämnet och de flesta elever får prova att spela kända 
låtar och musik från hitlistorna. Modern musik skapas till stor del i en studiomiljö 
där avancerad teknik alltmer blir var mans egendom och verktygen hamnar i mu-
sikernas händer. Den tekniska utrustningen finns, men kunskapen om hur den kan 
användas är inte lika utbredd.  Mot denna bakgrund vill jag studera hur den krea-
tiva processen, i gruppen och för den enskilde, kan främjas med hjälp av den tek-
nik som står tillbuds.  

Syfte 

Min avsikt med arbetet är att studera om inspelningsteknik kan vara ett använd-
bart instrument i den musikaliska kreativa processen med inriktning mot ensemb-
lespel. Kan inspelningar användas för att spegla musikers insatser, bidra till den 
konstnärliga processen, främja det konstnärliga uttrycket och skapa grund för ana-
lys och diskussion? Kan inspelningsteknik användas i pedagogiskt syfte för att be-
rika och utveckla musikutövande i grupp? Är det möjligt att använda metoden i 
skolans musikundervisning? 

Metod 

Arbetet genomfördes med hjälp av inspelningar med en mindre grupp musiker, 
som analyserat och bedömt resultatet. Fyra musiker arbetade tillsammans i en da-
torbaserad musikstudio för att komponera och arrangera en ny låt baserad på en 
demoversion. Inspelningarna utfördes vid ett tillfälle och musikerna använde dem 
för att värdera sina insatser och påverka kompositionsprocessen. Skapandet av lå-
ten baserades på improvisation av det givna demomaterialet samt muntliga reflek-
tioner av inspelningarna. Metoden utvärderades och bedömdes av musikerna i 
förhållande till slutresultatet. Efter inspelningssessionen mixades resultatet i da-
tormiljö och ljudeffekter lades till för att förstärka den känsla som musikerna för-
medlat i låten.  
 
Jag har valt att arbeta med rutinerade musiker som själva har en lång erfarenhet av 
improvisation och eget skapande. Med hjälp av deras kunskap och tidigare insik-
ter i kreativt arbete, var min strävan att ge en kvalificerad bedömning av arbetets 
upplägg och genomförande samt att tydligare se eventuella brister i metodens 
konstnärliga aspekter. Andra orsaker är att det praktiskt var enklare för mig att 
anordna inspelningen och planera in den tidsmässigt. Min egen medverkan som 
musiker i studien har jag bedömt som en faktor med mindre betydelsegrad i sam-
manhanget. Syftet är inte i första hand att studera sociala och gruppdynamiska ef-
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fekter där min medverkan hade varit tydlig, utan snarare att värdera ett tekniskt 
hjälpmedel tillsammans i grupp.  

Inspelning i skolmiljö 
I musikundervisningen i skolan är inspelning av eleverna och deras arbete inte 
särskilt vanligt förekommande. Min erfarenhet är att inspelningar, om de före-
kommer alls, främst sker som ett avslutande moment i ett större arbete, men utan 
egentlig reflektion. Lokalen för inspelningen kan vara en professionell studio i 
närheten eller i skolans egna lokaler som möblerats om för ändamålet. Tyngd-
punkten läggs ofta vid själva dokumentationen och inte på arbetsprocessen och de 
pedagogiska verktyg som inspelningssituationen erbjuder. För att spara ett arbete 
åt eftervärlden kan vara en god idé, men det finns betydligt mer kvalitativt stoff att 
hämta i samband med en inspelning än enbart den rena dokumentationen och ar-
kiveringen. För eleverna blir inspelningen vid terminens slut ett mål att sträva ef-
ter vilket i sig kan vara stimulerande, en morot för det kreativa arbetet. Men efter-
som de flesta är ovana att befinna sig i en studio, eller i en inspelningssituation 
överhuvudtaget blir inspelningsdagen kanske inte som man hade tänkt sig. Nervo-
sitet och prestationsångest är inte ovanligt bland eleverna och när den röda lampan 
tänds fungerar vare sig motoriken eller samspelet. Tyvärr, är inspelningssituatio-
nen ofta placerad i en annan miljö och lokal än där låtarna har repeterats vilket gör 
det svårt att som ovan musikant acklimatisera sig och göra en god prestation.  

Lyssning 
Till detta med att byta lokal och akustiska förutsättningar kommer också att musi-
kerna i en studiosituation ofta använder hörlurar för att höra varandra vid inspel-
ningen. Detta moment är inget som är vanligt i repetitionslokalen, utan något som 
vanligtvis kommer i fråga först vid inspelningstillfället. Lyssningen i studion kan 
definieras som ett aktivt lyssnande som Lilliestam beskriver vara en koncentrerad 
handling i motsats till det passiva lyssnandet (Lilliestam 2006 s94). Eftersom mu-
siken skapas av musikerna är lyssningen av största vikt för att slutresultatet ska bli 
till belåtenhet. För att separera instrumenten från varandra, dvs. minimera läckaget 
mellan mikrofonerna och ändå kunna spela in samtidigt används ofta hörlurar vid 
inspelningen. Fördelen är att balansen mellan instrumenten, kan styras, ofta indi-
viduellt för varje musiker och därmed kan en god lyssningsmiljö erhållas.  Nack-
delen med denna lyssning är att den ovane kan uppleva det främmande att höra 
sina medmusiker på detta sätt (Zetterberg 1993 s174). Miljön känns inte bekant 
och därför upptas en stor del av koncentrationen på att anpassa sig till den nya 
omgivningen och det nya i lyssningssituationen.  
 
Normalt sett använder vi våra öron och vår hörsel för att på ett avancerat sätt loka-
lisera och bestämma varifrån en ljudkälla kommer. Bland annat denna förmåga 
brukar beskrivas som psykoakustik och innefattar hjärnans bearbetning av den in-
formation som kommer från hörselorganen, där även vår syn är involverad i pro-
cessen (Andreason). Utan att gå in på detta intressanta område allt för mycket kan 
det konstateras att exempelvis en sångares förmåga till intonation, dvs. att sjunga 
rent, kan försämras vid lyssning i hörlurar. Detta gäller naturligtvis i högre grad 
för den oerfarne som ännu inte lärt sig att kompensera för hörlurslyssningens 
nackdelar. För att förbättra elevens förutsättningar inför en studioinspelning kan 
det vara värdefullt att vid repetitionstillfällena prova att använda liknande lyssning 
för att bekanta sig med fenomenen. Eftersom musiklokalen i skolan ofta skiljer sig 
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från en studiomiljö kan detta vara svårt och praktiskt ogenomförbart. Då kan det 
vara lämpligare att vid inspelningen försöka återskapa den lyssning som efterlik-
nar repetitionstillfället. Den tekniska kvaliteten på inspelningen kan bli lidande av 
ett dylikt förfarande, men det kan i många fall uppvägas av en bättre prestation 
från musikerna, då de med mer bekant lyssning har lättare att fokusera på framfö-
randet. Min poäng är att det inte är optimalt för en elev att drastiskt förändra den 
lyssning som är invand från repetitionstillfällena när det är dags för inspelning. 
Eleven som vill göra en god prestation får inte goda förutsättningar och det påver-
kar naturligtvis slutresultatet.  

Viktig förhandskunskap 
Studiomiljön kan vara skrämmande och ovan eftersom den kan upplevas avslö-
jande och prestationsinriktad. I detta sammanhang är det viktigt att understryka 
teknikern och producentens roll för hur atmosfären i studion kommer att uppfattas 
av musikerna. En avslappnad och opretentiös hållning, men med bibehållen skär-
pa, är av största betydelse för att musiker och sångare ska känna sig trygga och 
kunna göra sitt bästa. Här är en förhandskunskap hos eleverna till stor hjälp inför 
arbetet med den slutgiltiga inspelningen. En elev som redan tidigare stiftat bekant-
skap med den tekniska utrustningen och som har en kännedom om studiomiljön 
och dess förutsättningar, är betydligt mer målinriktad och receptiv för coachning i 
inspelningsögonblicket. Att få denna grundläggande kunskap är helt förenligt med 
arbetet i den vanliga skolmiljön och i klassrummet. 

Utrustningskrav 
När det är fråga om att spela in en grupp elever i ett klassrum krävs ingen avance-
rad utrustning. En enkel bandspelare, MD-spelare eller dator går alldeles utmärkt 
att använda. Vid en sådan enkel inspelning behöver inte instrumenten spelas in 
med flera separata mikrofoner, utan en enkel och väl placerad stereomikrofon kan 
ge mycket fina inspelningar som duger för utvärdering av gruppens spel. Det vik-
tigaste är inte den tekniska standarden, utan själva arbetet med analysen och vär-
deringen de musikaliska kvaliteterna. För att lyckas väl med detta och skapa en 
god grund för framtida lärande är ödmjukhet och självdistans helt avgörande pa-
rametrar i utvärderingsarbetet. Dessa egenskaper är naturligtvis olika väl utveck-
lade hos oss individer och ingen självklarhet. Detta gör det däremot ännu viktigare 
att försöka skapa en tillåtande atmosfär som är öppen och förlåtande och där miss-
tag och felspel snarare ses som en potentiell tillgång, en vilja till utveckling och 
framåtskridande, än ett misslyckande. Här har läraren ett stort ansvar och en viktig 
uppgift att fylla i samspelet med eleverna.  

Förutsättningar för repetition 
Musik i grupp bygger på samspel och lyhördhet och därför är lyssningen - hur 
musikerna hör och uppfattar varandra - av största vikt. Ett gott samspel är beroen-
de av att det den ena musikern levererar, kan tas emot av medmusikanterna och 
omvandlas i ett interagerande musikerna emellan, med exempelvis varierande 
rytmiseringar och harmoniinnehåll. Ett band som har god lyssning och utvecklat 
förmågan att lyssna, har potential att spela rytmiskt följsamt och fokuserat. Under 
repetitioner i skolan är lyssningen i musiklokalerna av varierande standard och 
hörbarheten mellan instrumenten inte alltid optimal, vilket i sin tur har en påver-
kande effekt på de inspelningar som eleverna ska komma att göra.  
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De akustiska förutsättningarna i skolan brukar normalt sett ha en del övrigt att 
önska. Trummorna i dessa lokaler blir ofta mycket ljudstarka och överröstar lätt 
de andra instrumenten och följden blir att volymen på de övriga instrumenten höjs 
för att höras vilket sker på bekostnad av det musikaliska resultatet. Elever har på 
grund av detta ofta hörselproppar för att skydda hörseln, vilket medfört att musi-
kaliska aspekter som kräver att nyanserna är tydliga går förlorade. Dynamiken be-
gränsas och det finstilta spelet, de svaga passagerna och fingertoppskänslan går 
lätt förlorad eftersom bullerskydden utestänger dem. Repetitioner kan av denna 
anledning bli en aning godtyckliga och förlora sin egentliga uppgift; att skapa 
ordning i kaoset. Jag har själv spelat in grupper som innan de kommit till studion 
förklarat att de repeterat mycket och att de är väl förberedda. När de sedan börjar 
spela i studion, med god lyssning upptäcker de felaktigheter som de tidigare inte 
hört och kunnat åtgärda. Det kan röra sig om musiker som spelar fel ackord eller 
orytmiskt, men som på grund av dålig lyssning vid repetitionerna inte kunnat höra 
det och därför inte kunnat korrigera felet. Repetitioner av rockmusik sker ofta på 
hög volym och då maskeras till stor del de skavanker och rytmiska misstag som 
förekommer. Dessa dolda fel blir desto tydligare när musikerna senare spelar in i 
en studio och den kontrastrika ljudbilden obarmhärtigt avslöjar dessa brister. Då 
har eleverna oftast ingen chans att rätta till problemet eftersom repetitionerna då 
är över och materialet läggs till handlingarna. 

Historik 

Inspelning i ett historiskt perspektiv 
För att ge en bild vad en inspelningsstudio är och hur den har utvecklats följer här 
en kort historik i ämnet. Syftet är att förklara studions funktion som mer än enbart 
ett verktyg för dokumentation. Den har alltmer kommit att bli ett instrument med 
vilket musiken formas. Med dagens digitalteknik är inspelningsutrustningen inte 
längre bort än närmsta pc och möjligheten att utnyttja tekniken är inte så mycket 
en ekonomisk fråga som en fråga om vilja och intresse. I skivindustrins barndom 
var inspelningsstudion något av ett magiskt tempel där artister gjorde skivinspel-
ningar till orkester eller eget ackompanjemang. I studion fanns dåtidens högtekno-
logiska apparatur som varsamt vårdades av män iförda vita rockar och som under 
stort allvar placerade ut studions enda mikrofon, kanske med det stolta RCA-
emblemet som tydligt deklarerade, kvalitet (Zetterberg 1993 s42). Studiopersona-
len var underställd en strikt hierarki där A-teknikern och producenten var chefer 
med en stab av B- och C-tekniker under sig. Vi befinner oss nu under 30- och 40-
talet då jazzen och swingeran stod i blom med storband och orkestrar som fre-
kventa studiobesökare. Banden var välrepeterade och inspelningarna hade mest en 
dokumenterande funktion. Man kan säga att studioarbete ännu inte hade utveck-
lats till någon högre konstform utan det gällde mest att återge akustiska instrument 
och röster med så hög autenticitet som möjligt, vilket också gjordes med den äran 
då många inspelningar från den här tiden håller en förbluffande hög ljudkvalitet 
(Martin 1985 s270). Det stereofoniska ljudet var ännu inte uppfunnet och inspel-
ningarna gjordes i mono, vilket betyder att alla ljud verkar komma ifrån samma 
punkt, därför behövdes således enbart en enda mikrofon. För att få en bra balans 
mellan ljudkällorna placerades musiker och sångare på olika avstånd från mikro-
fonen för att på så sätt höja, eller sänka ett visst instrument eller en vokalist. Det 
naturliga var att t ex trummor hamnade längst bak i orkestern tillsammans med 
bleckblåset, medan sångare och eventuella solister fick stå nära för att höras och 
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ge ljudbilden en god balans. Alltsammans spelades sedan in, antingen direkt till en 
skiva eller på stora rullband med magnetiska band. På 30-talet var själva inspel-
ningsmediet ståltråd som var upprullade i stora spolar och vägde sina modiga ki-
lon (Vincentz s.11).  

Bättre teknik 
Efter hand blev inspelningsstudion alltmer tekniskt avancerad med fler mikrofoner 
och med möjlighet till flerkanalsinspelningar (Martin 1985 s240). Från början an-
vändes en teknik som kallas sound on sound, där en inspelning överförs från en 
bandspelare till en annan allt medan nytt material spelas in. Denna teknik var re-
volutionerande och möjliggjorde fantastiska arrangemang och dubbleringar. 
Nackdelen ar att när materialet väl mixats ihop på det nya bandet kunde inte det 
inbördes förhållandet ändras. Var sången för lågt inspelad blev det till att göra en 
ny tagning. Detta kom att bli ett minne blott när det verkliga genombrottet kom 
med äkta flerkanalsteknik och möjlighet att spela in flera spår vid sidan om var-
andra, helt redigerbara och möjliga att mixa i efterhand (Zetterberg 1993 s183). 
Det klassiska exemplet på en sådan flerspårsinspelning är The Beatles hyllade al-
bum; Sergeant Peppers Lonely Heartclub Band, som gjordes på en av de första 
fyrkanalsbandspelarna.  
 
När väl isen var bruten dröjde det inte länge innan mängden spår blev ett försälj-
ningsargument i studiovärlden. Snabbt kom både åtta och sexton kanaler på rull-
band och sedan den stora tjugofyraspårs-bandspelaren som hade en bandtjocklek 
på två tum, alltså ca fem cm. När detta inte kunde släcka törsten efter fler spår 
började studioteknikerna att synkronisera bandspelare med varandra för att på så 
sätt kunna spela in på flera bandspelare simultant. Den enda nackdelen med detta 
var att ett spår per bandspelare gick åt till att synkronisera hela härligheten. I den-
na kanalhets växte naturligtvis mixerborden på bredden rejält. Varje kanal måste 
ju kunna mixas med de övriga samtidigt som det nu tillkommit stora rackskåp 
med effekter och utrustning för klangbearbetning som också måste rymmas på 
mixerbordet bredvid alla de inspelade spåren från bandspelarna. All denna infor-
mation sköttes sedan i realtid och med en fantastisk precision när materialet skulle 
mixas ned till stereo på masterbandspelarens två spår. En inspelning med nästan 
hundra spår eller mer, där många instrument måste justeras allteftersom arrange-
manget i musiken kräver förändringar i den inbördes balansen, ställer höga krav 
på studiopersonalen och på tålamodet. Ur denna frustration föddes mixerbord med 
automation och möjlighet att förinspela även de olika regelrörelser som krävdes. 
Dyrt och eftertraktat.  

Datorisering 
Vi är nu framme vid en tid i studions historia då datorer på allvar kom att inta sce-
nen. Först användes de till just denna automation av mixerborden, men eftersom 
datorernas processorer blev allt snabbare och kunde skyffla större mängder data 
var det givet att de skulle komma att överta de stora rullbandspelarnas roll i studi-
on. Den digitala inspelningen var till att börja med en fusion mellan rullbandspela-
ren och datorn i de digitala bandspelarna, men själva bandmediet byttes snart ut 
mot de effektiva hårddiskarna som var betydligt mindre och behändigare Dator-
programmen utvecklades och den ickelinjära redigeringen såg dagens ljus. Tidiga-
re hade all inspelning och redigering skett med linjära metoder. Detta linjära förfa-
rande innebär att materialet är inspelat på ett medium är svårt att redigera. Det är 
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t.ex. besvärligt att förflytta sig mellan början och slut i ett inspelat material. Ett 
band måste spolas fram och tillbaka för att kunna redigeras, vilket är en tidsödan-
de process. Den digitala miljön tillåter en direkt access till vilken punkt på inspel-
ningen som helst vilket underlättar redigering avsevärt (Zetterberg 1993, s158). 
Det är t ex enkelt att ta en sekvens från slutet av en låt och lägga den parallellt 
med början av låten och spela upp resultatet. Motsvarande aktion i ett linjärt ar-
betsflöde skulle vara en omständlig och tidskrävande uppgift. 

Studion som kreativt verktyg 
Under inspelningsstudions historia har mycket hänt inom det kreativa arbetet. In-
spelningar hade till en början enbart en dokumenterande funktion, där tanken var 
att flytta konsertlokalen in i vardagsrummet, så att säga (Cunningham 1998 s15). 
Musiken spelades in med målet att återge ett live-framträdande så naturligt som 
möjligt för att sedan reproducera det på grammofonskiva. Utvecklingen gjorde att 
allt mer möjligheter stod till buds i studion och tekniken påverkade på vilket sätt 
arrangemangen och det klingande resultatet tog form. Musiken och studion kom 
att alltmer bli en enhet, ett symbiotiskt förhållande mellan studions tekniska möj-
ligheter och kreatörens konstnärliga ambitioner. Från att ha varit en plats där mu-
sikern kunde föreviga sitt alster och göra en ljudupptagning av instrumenten ut-
vecklades studion till att bli ett verkligt instrument i sig själv. De tekniska möjlig-
heter som presenterades för musiker och arrangörer blev en språngbräda för nya 
spännande sound, instrumentkombinationer och ljudlandskap. Flerspårstekniken 
gjorde det möjligt för instrument att läggas på allteftersom och med omtagningar 
och justeringar där musikern kunde reparera felspel och misstag eller göra svåra 
passager lättare genom att dela upp dem i mindre delar. Det öppnades även en 
dörr för multiinstrumentalisten att själv spela samtliga instrument på en skiva vil-
ket tidigare varit en synnerligen svår nöt att knäcka. Demonproducenter med mil-
jonstudions alla faciliteter kunde skapa bombastiska mästerverk och avancerade 
kompositioner och den tekniska arsenalen inbjöd till nytänkande och bidrog till 
stor del till alla nya ljudideal och sound som kommit och gått. Många av de mest 
tidstypiska ljudideal som kännetecknar ett decennium är just sprungna ur nymodi-
ga studioeffekter och landvinningar inom inspelningstekniken (Paulsson, 1991, 
s63).  
 
Under sextio- och sjuttiotalet började man på allvar att utforska studions möjlig-
heter att påverka det skapande förloppet och det slutliga resultatet. Bandupptag-
ningar med magnetiskt band som medium, hade i sig själv en potential att föränd-
ra ljudet. Det var t ex möjligt att vända banden och sedan spela in ljud och när de 
sedan vändes tillbaka blev ljuden spelade baklänges. Intressanta solopartier kunde 
på så sätt skapas då musikern fick spela till den bakvända versionen av låten. Det 
skapade i många fall en oförutsägbar harmonik och ett ovanligt flöde hos musi-
kern, vilket kunde vara effektivt som alternativ till ett traditionellt utfört solo. 
Baklängesinspelade cymbaler och pianon blev med tiden en kliché, precis som 
alla nymodigheter som överanvänds. Flerspårstekniken gav många möjligheter till 
experiment i studion. Pink Floyd skapade 1973 en milstolpe i musikhistorien med 
albumet ”The Dark Side Of The Moon”, ett album som är välkänt för sitt kreativa 
användande av studion och dess möjligheter (Cunningham 1998 s199). Exemplen 
skulle kunna fortgå i det oändliga. Det är viktigt att i sammanhanget förstå hur in-
timt förbunden musikhistorien från femtiotalet och framåt är med inspelningsstu-
dion och på vilket sätt de har påverkat varandra.  
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På samma sätt som elgitarrens ljud har utvecklats under årens lopp och förgrenat 
sig från orkestergitarrens runda jazzklang till den skramliga brittiska popen, över 
discomusikens rappa rytmer till rockens råa riff och fram till dödsmetallens bruta-
la tyngd, så är det med studions verktyg för att skapa ett musikaliskt uttryck. Jag 
tänker inte gå in alltför djupt i detta ämne, men vill påpeka att själva studion och 
dess arsenal av effekter och metoder är viktiga faktorer i processen att skapa nya 
intressanta sound och något som starkt bidragit till den moderna musikens utveck-
ling. Till detta kommer de medel som står tillbuds då det gäller val av mikrofoner 
och att placera ut dem för att modellera ljudet från ljudkällan. De akustiska egen-
skaperna som går att förändra och valet av inspelningslokal är en annan aspekt 
som bidrar till olika sound.  

Den digitala revolutionen 
Då den analoga tekniken övergått till den digitala domänen har verktygen fler-
dubblats. Precis som filmindustrin upplevt en revolution då de digitala effekterna 
och animationerna gjort sitt intåg har inspelningstekniken för alltid förändrats med 
datorerna och dess utbredning. Inom loppet av ett par decennier har inspelnings-
studion utvecklats från att vara ett miljonprojekt till att bli var mans egendom. 
Denna utveckling har inneburit att teknik som enbart varit förbehållet stora dyra 
studios och kostat enorma belopp nu kan massproduceras och i stort sett få rum i 
en vanlig hemdator. Med tekniken följer däremot inte automatiskt kunskapen om 
hur den kan användas. I mångt och mycket har tekniken landat i händerna på rela-
tivt oerfarna utövare och skapat ett nytt sätt att se på inspelningsprocessen. Nöden 
är som bekant uppfinningarnas moder och människan står inte direkt handfallen i 
situationen, men visst finns det ett stort tomrum som skulle kunna fyllas av de ti-
digare erfarenheter som förvärvats under lång tid. 

Tidigare forskning 

Inspelningsförfarande 
Inspelningar i en musikstudio innebär ofta att arrangera och spela in instrument 
separat. Denna metod är vanlig eftersom det är möjligt att med en dator arbeta en-
sam med komplexa inspelningar. Folkestad definierar två grundläggande arbets-
sätt för att komponera med datorer; horisontell och vertikal (Folkestad 1996 
s134). Den horisontella arbetsmodellen används med ett färdigskrivet låtmaterial 
där själva arrangeringen och instrumenteringen sker i efterhand då låtens struktur 
och alla delar är inspelade. Den vertikala metoden utgår snarare från instrumente-
ringen och låten får sin form allteftersom delarna färdigställs. Att lyssna på resul-
tatet och utifrån det välja nästa steg i komponerandet är viktiga faktorer i båda 
metoderna. I Folkestads definition utgår han ifrån att det är en ensam musiker som 
arbetar med datorn som hjälpmedel och all bedömning sker av användaren, den 
ensamme musikern.  
 
Den utvärderande processen är en avgörande faktor i komponerandet och antalet 
medverkande i det arbetet påverkar naturligtvis resultatet. Den ensamme komposi-
tören speglar med hjälp av datorn och inspelningsprogrammet sin insats mot de 
egna förväntningarna och kraven, medan en grupp musiker kan spegla både sitt 
eget och de andras spel i förhållande till varandra direkt vid inspelningstillfället, 
så kallad improvisation och i efterhand med hjälp av datorn. Den ensamme musi-
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kern kan improvisera mot ett redan inspelat material och på så sätt utnyttja det fria 
spelets oförutsägbarhet men man kan påstå att interaktionen är mer endimensio-
nell. Jag lägger ingen värdering i detta, de olika metoderna har sina fördelar. Ka-
raokebakgrunder kan nämnas som en förinspelad bakgrund mot vilken en impro-
visation kan göras. Denna metod används också som pedagogiskt material i bl.a. 
musikskolor där så kallade ”minus-one-skivor” fungerar som en kompbakgrund 
mot vilken eleven kan öva sina färdigheter både som improvisatör och med fär-
digskrivna arrangemang. 

Att fånga verkligheten och skapa nya 

Arbetsmetoder 
För att spela in ett musikstycke finns det olika metoder och varianter på teman. 
Jag tänker presentera ett par vanliga arbetsmetoder som används i studio för att 
spela in en grupp musiker. Denna beskrivning får tjäna som en fond mot vilken 
min studie kan förhålla sig och ge en viss förståelse av de tekniker som är vanliga 
för att nå ett mål i inspelningssammanhang. Eftersom detta arbete har ett begrän-
sat utrymme måste jag göra vissa generaliseringar och förenklingar av materialet. 
Tanken är att ge en översiktlig bild av de tekniska aspekterna med användnings-
området i centrum där inspelningsförfarandet tjänar musikernas avsikter och är 
bäst avpassad för ändamålet. Låt oss ge oss i kast med en fiktiv inspelningsuppgift 
av ett popband med traditionell sättning; trummor, bas gitarr, keyboard och sång 
och samtidigt titta på några varianter och lösningar under vägen.  
 
De första inspelningarna gjordes med den enklaste tänkbara metoden: att placera 
en mikrofon framför en orkester och trycka ”record” på bandspelaren. Denna form 
kan vi kalla för en livetagning med enkel mikrofon eftersom orkestern spelar här 
och nu och allt som händer under låtens gång kommer med på band. Dessutom 
mixas allt direkt vid inspelningstillfället och kan inte ändras i efterhand eftersom 
det endast är en mikrofon som tar upp ljudet. Inspelningen blir i mono och i och 
med det så finns det endast djupinformation på bandet. Det innebär att instrumen-
tens placering i förhållande till mikrofonen enbart kan bedömas på avståndet till 
den och inte placering till höger eller vänster. En mer avancerad variant av denna 
inspelningsteknik är att utföra den med en stereomikrofon, vilket i princip är två 
mikrofoner som är placerade så att de tillsammans tar upp breddinformation, alltså 
information om instrumentens placering till höger och vänster i ljudbilden, samt 
skapar ett djupperspektiv. Den metoden ger en tredimensionell ljudbild och är 
mycket lik vår egen hörsel, som bekant består av våra två öron, i detta fall repre-
senterade av de två mikrofonerna. Även i detta fall bestäms balansen mellan in-
strumenten redan i inspelningsögonblicket och är inte möjlig att ändra i efterhand. 
Fördelen med denna typ av inspelning är enkelheten och den känsla av omedel-
barhet som infinner sig under inspelningen. Många musiker uppskattar denna 
form av ”här-och-nu-känsla” som är påtaglig med denna metod. Dessutom blir 
just närvarokänslan tydlig då instrumenten får en specifik placering i stereobilden 
som kan vara förnämlig att lyssna till. Nackdelarna är de uppenbara; att det inte är 
möjligt att förändra instrumentens inbördes balans i efterhand samt att akustiken i 
lokalen blir mycket påtaglig. Placeringen av instrumenten är av största vikt för re-
sultatet och kan vara svår att utföra i praktiken. Med denna metod kommer vi att 
finna att det är svårt att få ett modernt pop-sound som vi är vana vid att höra på 
radio. Denna metod lämpar sig bäst för orkestrar, folkmusik, och klassisk musik, 
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vokalensembler och akustiska instrument. Vi måste gå vidare i historien för att 
finna en lösning. 

Flerkanalsteknologi 
För att kunna förändra den inbördes balansen utan att förflytta instrumenten fy-
siskt måste stödmikrofoner placeras ut på instrument i ensemblen. Nu blir det 
möjligt att justera nivån på enskilda musiker men enbart som förstärkning av vo-
lymen. Det är inte möjligt att dämpa ett instrument eftersom det huvudsakliga lju-
det går in i stereomikrofonen. Ljudet från instrumenten går dessutom in i samtliga 
mikrofoner i varierande grad och separationen är svår att uppnå. För råda bot på 
detta läckage och få tillgång till att kunna mixa materialet i efterhand måste ljud-
källorna isoleras ifrån varandra. Förutom detta är det kanske nödvändigt att få till-
gång till att mixa materialet i efterhand och inte direkt i inspelningsmomentet. Li-
vemixning är en delikat uppgift där mycket kan gå snett. Vi måste därför byta ut 
den enkla stereoinspelningsutrustningen mot en flerkanals dito, förslagsvis en 
lämplig dator med ordentliga ljudkort.  
 
Vi är nu inne på något som kallas multitracking och som helt enkelt innebär att in-
strumenten spelas in på separata spår som är möjliga att isolera från varandra. 
Denna metod förutsätter dock att de enskilda spåren inte innehåller läckage från 
de övriga instrumenten i någon avsevärd mängd. Vi måste alltså separera instru-
menten från varandra i det fysiska rummet för att minimera läckaget mellan mik-
rofonerna. Det som ligger närmast till hands för att få total separation är att place-
ra instrumenten och mikrofonerna i enskilda rum. Gitarr- och basförstärkarna kan 
vi flytta ut i ett angränsande rum men vi får då genast problem med lyssningen. 
Detta löser vi elegant med att ge varje musiker ett par hörlurar där vi kan balanse-
ra upp nivåerna så att alla är nöjda. Med denna lösning har vi alltså lyckats få total 
separation mellan instrumenten, individuella inspelningsspår och med det en möj-
lighet att kunna redigera materialet i efterhand. Det fina är att vi nu dessutom kan 
reparera eventuella felspel och misstag på enskilda instrument utan att behöva ta 
om hela låten. Separation är lika med kontroll.  

Det nödvändiga tempot 
Om vi nu tänker oss situationen att vi vill göra en cd-produktion med flera låtar, 
olika musiker och många pålägg måste vi förbereda vår produktion för detta. 
Pålägg är alltså när musiker eller sångare gör inspelningar på det befintliga mate-
rialet, t ex solosång, gitarrsolon, andrastämmor osv. Produktionen är modern 
popmusik och vi anser att tempot är viktigt att följa exakt. Vi vill inte att tempot 
ska åka upp eller ned beroende på musikernas oförmåga att hålla ett jämnt och 
stadigt beat. Vi kan då välja att spela in till ”click” vilket är en digital metronom 
som styrs av datorn och som musikerna förhåller sig till tempomässigt. Fördelen 
är att låtarna får en jämn puls och att det är lätt att redigera materialet. Tempostyr-
da effekter är en annan fördel som vi får på köpet.  
 
Eftersom musikerna inte har möjlighet att spela in alla instrument samtidigt och 
att t ex akustiska gitarrer och annat är enklare att lägga på i efterhand, då det kan 
riggas en gång och sedan läggas på alla låtar som behöver just det instrumentet 
spelar vi först in grunderna. Det innebär att vi mickar trummor, bas och något 
kompinstrument och spelar in detta som en grund för vidare pålägg, samt lägger 
ett referensspår med sång för att vi lättare ska veta var vi befinner oss i låten. Efter 
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det att grunderna är lagda kommer arbetet med pålägg av de instrument och sång-
insatser som vi tänkt oss. Arbetet avslutas med mixning och mastring, då inspel-
ningarna får sin slutgiltiga form och sitt specifika sound. Slutresultatet är intimt 
förbundet med producentens förmåga att visualisera, arrangera, förmedla och 
genomföra arbetet. Att arbeta med multitracking på en professionell nivå är rela-
tivt omfattande och kräver noggrann planering för att fungera smidigt.  

Val av inspelningsform 

Vårt inspelningsprojekt har nu tagit en form som har sina för- och nackdelar och 
som kan granskas och värderas utifrån hur processen och slutresultatet upplevs. 
Min erfarenhet är att många inspelningsprojekt hamnar i ett upptrampat spår, ett 
vedertaget sätt som kan vara svårt att frigöra sig ifrån. Som exemplet ovan antyder 
går inspelningen från att vara enkel och opretentiös, till att bli relativt komplicerad 
och svårhanterlig. Inte enbart på grund av de tekniska aspekterna, utan också för 
att musikern/producenten får problem med att bedöma de olika insatsernas bety-
delse och funktion i sammanhanget. Projektet och musiken har då en tendens att 
svälla över bräddarna och tappa det direkta musikaliska tilltalet som många gång-
er är eftersträvat och önskvärt. Det är ett flertal aspekter som kan analyseras med 
avseende på musikinspelningar i allmänhet och studioarbete i synnerhet. Dels kan 
inspelningssituationen som sådan vara högst varierad och spänna över ett stort 
område. Alltifrån att göra enkla dokumentationer vid bandspelaren i hemmiljö till 
fullskaliga produktioner i en professionellt fullt utrustad studio. Konstellationer 
med flera olika musiker eller som ett soloprojekt helt ensam, som en livetagning i 
ett moment, eller som ett projekt som löper över lång tid och med många pålägg. 
 
I en lokal som är avsedd för utbildning av dansare finns det ofta en vägg beståen-
de av speglar så att dansaren kan se sig själv och följa sina rörelser och sin utveck-
ling på ett direkt och konkret sätt. Under arbetet med en inspelning kan man säga 
att musikern speglas i resultatet. Med detta menar jag att den insats som görs vid 
ett specifikt tillfälle är möjligt att granska och värdera eftersom det finns bevarat 
och befinner sig i en kontext, ett omgivande musikaliskt sammanhang där insatsen 
har en viss funktion. När inspelningen sker på egen hand speglas den egna insat-
sen enbart mot egna premisser och förväntningar. När inspelningen sker i grupp är 
det fler som analyserar och bedömer resultatet och därmed påverkar utfallet. Om 
inspelningen sker då musikerna spelar samtidigt och lyssnar på varandra för att 
skapa samstämmighet och en gemensam riktning på musiken är improvisationen 
en del av den skapande processen. Den delen är ofta förlagd till musikernas repeti-
tionstid och spelas därför inte in speciellt ofta. Det finns dock undantag från detta 
och det gäller då främst inspelningar där budgeten varit tillåtande.  

Total dokumentation 
Det existerar flera berättelser om kända artisters arbetsmetoder i studion. San-
ningshalten kan jag inte garantera, men likväl är det intressanta då de florerar 
bland musiker som en slags inspirationskälla och referens. Michael Jackson är en 
artist som emellanåt arbetat med att konsekvent spela in allt som försiggått i stu-
diolokalen. Det är enorma mängder med material som är sparade med musikers 
repetitioner, samtal och tester av idéer som arkiverats för att vara möjliga att 
plocka fram vid behov. Lisa Nilsson, är en svensk artist som använt sig av sådant 
sidomaterial på en av sina hitlåtar. På Himlen runt hörnet hörs t ex en gitarrslinga 
med en wah-wah effekt som enligt berättelsen är inspelad då gitarristen skulle 
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prova det nyss insatta batteriet i effektpedalen. Det korta gitarriffet som utgjorde 
testen spelades in av en slump och producenten, som lyssnade på det vid ett senare 
tillfälle och gillade svänget, så det klipptes in i låten och kom med på skivan. Det 
är ett exempel på hur sidomaterial och improvisation kan vara intressant att do-
kumentera för att tillföra slutproduktionen något värdefullt.  
 
Ett känt band på 80-talet, The Police, spelade in långa sekvenser av låtens olika 
delar, vers, refräng osv. för att sedan lyssna igenom tagningarna och klippa ihop 
de partier som de uppskattade mest. På samma sätt spelades Pink Floyds klassiska 
Comfortable Numb på dubbelalbumet The Wall in som ett collage av tagningar, 
där de bästa partierna klipptes ihop till det färdiga resultatet (Cunningham 1998 
s214). Det här arbetet koncentreras på några av de processer som är i funktion vid 
en inspelning då en grupp musiker spelar tillsammans och skapar en grund för vi-
dare pålägg. Fokus ligger på improvisationsförmåga, urvalsförfarande, socialt 
samspel och gruppens analys av resultatet.  

Skolan som musikstudio 

Min egen erfarenhet är att skolan ofta använder inspelningar som en slags belö-
ning, eller som en examensuppgift efter ett projekt. Eventuellt spelar man in en li-
vekonsert eller elevernas egenkomponerade låtar för att arkivera dem och sätta en 
punkt för arbetet. Inspelningen är själva målet och vägen dit kantas av repetitioner 
inför den stora dagen. Jag har arbetat med att vara inspelningsledare för sådana 
projekt där elever i inspelningssituationen upptäcker brister i spelet och i arran-
gemanget som enkelt kunde ha korrigerats vid repetitionerna om dessa hade varit 
inspelade och analyserade. Istället är felen inövade och svåra att ändra på i studi-
on, med resultatet att går miste om möjligheten att göra ett bättre arbete. Situatio-
nen är ingen nyhet, uppmaningen att spela in repetitioner är något som exempelvis 
studieförbund sedan länge uppmuntrat till i studiematerial. ABF påpekar t.ex. i sin 
policyfolder, vikten av att synliggöra läroprocessen genom inspelningar (ABF 
2005 s9). För att få nödvändigt kunnande i ämnet har skolan tillgång till en god 
kunskapsbank i de professionella utövare som arbetar med inspelningar. Det som 
kan vara viktigt att tänka på i en situation som denna är hur den gamla kunskapen 
förvaltas och förmedlas. Det är en stor kunskapsmängd som finns samlad hos er-
farna studiotekniker och producenter. De rent inspelningstekniska aspekterna är 
ett område som i sig är oerhört omfattande och som kräver särskilt beaktande. 
Men det som jag vill fokusera på i detta sammanhang är de processer som är av 
mer social karaktär.  
 
I en inspelningssituation pågår en kreativ process som är intimt förbunden med de 
personer som är inblandade. Producentens roll i en traditionell inspelningssitua-
tion är många gånger att vara det kreativa navet där idéerna samlas och projiceras 
på det aktuella projektet. En kompetent producent har i många stycken ett viktigt 
ansvar över atmosfären i det kreativa rum som studion är och det är en värdefull 
egenskap att vara en god psykolog och människokännare för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av en musiker eller sångare i en pressad situation. Det är inte 
utan anledning som studiomusiker anlitas för att göra jobb och leverera musik på 
beställning, utan att konsumera dyrbar studiotid i onödan. En erfaren musiker kan 
många gånger leverera och skapa i en pressad situation på grund av att miljön är 
bekant och att musikern känner till studions möjligheter och spelregler, exempel-
vis producentens roll. I en formell pedagogisk situation agerar ofta läraren, men 
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också eleven som producent och kan därför behöva en inblick och kännedom om 
det ansvar som arbetsrollen innebär. Elever som ställs i en obekant situation behö-
ver god handledning och trygghet för att kunna arbeta och prestera ett resultat som 
gagnar deras lärande. Acklimatiseringen till miljön och att förhålla sig till det nya 
bör kanske inte vara det som tar upp elevens energi och koncentration i en studio-
situation. Fokuseringen bör snarare ligga på det musikaliska uttrycket och det 
konstnärliga utövandet.  

Fördelar med inspelningsmetoden 
Jag har under flera år arbetat med inspelningar och samtalat med musiker, unga 
och äldre som efter en tid i studion påpekat värdet av att arbeta med inspelningen 
som ett verktyg för att utveckla den egna musikaliska kvaliteten. I flera av fallen 
är det insikter som de fått utifrån enkla datorbaserade inspelningar i hemmet där 
de själva spelat de flesta instrumenten och på så sätt komponerat musik. I andra 
fall har musikgrupper gjort dokumentationer av sina repetitioner och använt dessa 
som grund för vidare diskussioner om arrangemang och instrumenttekniska mo-
ment. Studenter som jag arbetat med vid Umeå universitet under åren 1998-2005 
och som haft möjlighet att spela in projekt och liknande, har påpekat att studioar-
betet bör komma in tidigare i processen för att höja arbetets nivå och den egna 
förståelsen för vad som krävs för ett lyckat resultat. Tanken att med spela in för att 
i tid kunna upptäcka och korrigera framförandet så att det bättre stämmer överrens 
med det uppsatta målet, är en gemensam uppfattning bland dessa musiker och 
sångare.  
 
I detta examensarbete kom även dessa tankar till uttryck och de inblandade mena-
de att det fanns pedagogiska poänger i metoden. En av dessa var att det inspelade 
materialet objektifierar musikerns prestation och friställer musikern som person 
från framförandet och tydliggör den faktiska insatsen. Det kan emellanåt vara 
svårt att samtala om en musikers insats och samtidigt spela tillsammans. Att i ef-
terhand försöka förklara sin åsikt, som inte alltid överrensstämmer med den be-
rörda musikerns, kan vara besvärligt och tidskrävande, men framförallt otydligt. I 
en inspelad sekvens är det betydligt lättare att klarlägga tankegångarna och peka 
på faktiska resultat i materialet. Det blir på så vis en mer effektiv process som le-
der fram till goda resultat i de flesta fall. En annan positiv aspekt är möjligheten 
att i inspelningsprogrammet redigera i materialet och direkt prova nya arrange-
mang. Exempelvis kan en versdel plockas bort för att se om låten som helhet vin-
ner på det. Separata spår med instrument kan snabbt plockas bort för att prova till 
exempel ett nytt intro till låten. Andra fördelar är att tekniken idag är så pass enkel 
att använda så att elever, speciellt i gymnasiet och på högskolor, kan arbeta med 
datorbaserade inspelningsstationer och på så sätt ta del av vinsterna med metoden.  
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Tre exempel på inspelningar 

 
 

(Bild 1) Exempel på enkel inspelning med MD-spelare 

 

Enkel inspelning 

Här följer tre exempel, från enkel till mer avancerad nivå av inspelning i syfte att 
ge en mer konkret bild av vad som kan vara lämpligt vid olika tillfällen. Exemplen 
visar en typisk uppställning av en popgrupp i en repetitionslokal eller klassrum. 
Instrumenteringen är, trumset, elbas, elgitarr, keyboard (piano) och sång. I lokalen 
finns även en PA-anläggning med mixerbord och högtalare som används som 
lyssning för musikerna.  
 
Den enklaste formen av inspelning, där endast en mikrofon används för att doku-
mentera musiken, är mest lämpad som ett slags skissblock, eller ett stöd för min-
net. En sådan inspelning kan genomföras med t.ex. en MD-spelare (MiniDisc), 
fickminne/diktafon, kassettbandspelare eller enkel PC via det inbyggda ljudkortet. 
Mikrofoner är i inbyggda i flera av dessa produkter och fungerar tillfredställande 
för att göra fungerande dokumentation. Inspelningsvolymen styrs i de flesta fall 
automatiskt och underlättar hanteringen. Vid inspelningar av pop/rockband, där 
ljudvolymen är stark kan det däremot bli problem med distorsion och i och med 
det en dålig ljudkvalitet. Det måste avhjälpas med att sänka volymen i lokalen, 
placera om mikrofonen, eller att avskärma mikrofonen från de ljudstarka instru-
menten. Alternativt kan inspelningsnivån i vissa fall justeras manuellt. Vid en så-
dan här inspelning sker den inbördes balansen mellan instrumenten direkt vid in-
spelningstillfället, vilket innebär att ljudstyrkan för respektive instrument måste 
anpassas innan inspelningen sker. För att åstadkomma en jämn balans är placer-
ingen i förhållande till mikrofonen viktig och kan provas fram med testinspel-
ningar.  
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Musikernas lyssning är i alla tre exemplen baserad på det direkta ljudet i lokalen, 
d.v.s. att inga hörlurar används. Lyssningen sker genom befintliga högtalare i lo-
kalen där instrumenten använder sin förstärkning medan sången och eventuell ex-
traförstärkning av vissa instrument går via mixerbordet till högtalaranläggningen 
(markerat ”PA” i exemplen). En sådan här enkel inspelning kan utvecklas och 
fungera som en hjälp vid arrangering och strukturering av låtar. Exempelvis kan 
en låt spelas in i ett antal varianter där den arrangeras utifrån olika idéer och im-
provisationer. I efterhand kan materialet läggas in på en PC med ett enkelt inspel-
ningsprogram, klippas och arrangeras för att i lugn och ro prova alternativa lös-
ningar. 
 

 
 

(Bild 2) Exempel på mer avancerad inspelning med MD-spelare 

 

Mer avancerad inspelning 
För att få mer kontroll och kunna justera balansen mellan instrumenten på den 
färdiga inspelningen, utan att i för stor utsträckning behöva ändra på ljudstyrkan 
eller placeringen i rummet, kan ett mixerbord kopplas in. Fortfarande med samma 
inspelningsmedium som i exemplet ovan, men mixerbordet erbjuder användandet 
av fler mikrofoner som kan placeras ut på respektive instrument och därigenom 
hjälpa till att balansera ljudbilden. En sådan uppsättning kan vara lämplig i en 
skolsituation där repetitioner spelas in för vidare analys. Separationen mellan in-
strumenten blir hög och ljudkvaliteten kan hållas på en bättre nivå än vid den enk-
la inspelningsvarianten i exemplet ovan. Balansen mellan instrumenten sker även 
här direkt vid inspelningstillfället och nivåerna kan inte justeras i efterhand.  
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(Bild 3) Exempel på avancerad inspelning med Flerkanaligt ljudkort och PC. 

 

Avancerad inspelning 
För att kunna justera nivåer och lyssna på enskilda instrument i efterhand måste 
inspelningen göras på ett medium med flera separata inspelningsspår, så kallad 
multitracking. Det krävs då en flerkanalsbandspelare, eller en PC med ett speciellt 
inspelningsprogram och ljudkort som är avsett för ändamålet. Fördelen jämfört 
med de tidigare exemplen är att materialet är möjligt att redigera mer i detalj. In-
strument kan exempelvis plockas bort ur arrangemanget och ersättas med andra 
som spelas in separat. Eftersom instrumenten står fysiskt nära varandra så ökar 
risken för läckage mellan mikrofonerna. Det innebär t.ex. att trummornas ljud tas 
upp av mikrofonerna för sång, bas och gitarr vilket i sin tur försvårar möjligheten 
att balansera ljudbilden. Sångens lyssning är går i exemplet via mixerbordet och ut 
i PA-högtalarna och kan även det skapa problem med läckage. För att förbättra 
kvaliteten och minska läckaget mellan instrumenten, kan lyssningen kompletteras 
med, eller helt och hållet ske, via hörlurar. Denna möjlighet visas däremot inte i 
exemplet på bilden (bild 3). 
 

Studie av inspelningen som pedagogiskt verktyg 

Utgångspunkt 
I denna del kommer jag att beskriva under vilka omständigheter studien genom-
fördes och hur arbetet lades upp. Studien fokuserades på den konstnärliga proces-
sen där arbetet med en musikproduktion dokumenterades och analyserades utifrån 
ett didaktiskt perspektiv med tonvikt på gruppens process genom arbetet. För att 
göra inspelningarna valdes en datorbaserad inspelningsstudio. Arbetssättet valdes 
för att lösa de uppgifter som kompositionen krävde av instrumentering och arran-
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gering (Folkestad 1996 s48). Inspelningstekniken användes på ett bestämt kreativt 
sätt för att uppnå ett gott så gott resultat som möjligt i förhållande till arbetsinsat-
sen. Jag agerade både observatör och medmusikant tillsammans med den grupp 
musiker som genomförde inspelningen. Min dubbla roll som observatör och aktör 
är en omständighet att ta hänsyn till i sammanhanget. Under arbetet noterade jag 
händelseförloppet och antecknade som stöd för minnet. En ursprunglig tanke var 
att göra en videoupptagning, men det genomfördes inte. Naturligtvis är den egna 
medverkan av vikt för förloppet, men i sammanhanget bedömer jag det mer som 
en perifer påverkan än som någon avgörande faktor för resultatet. 

Inspelningsmetod för studien 
Den metod jag har valt att använda är en blandning av horisontell- och vertikal 
komponering (jämför med Folkestad 1996). Jag utgår ifrån ett bestämt antal musi-
ker och instrument (vertikal) som tillsammans arrangerar ett i förväg skrivet mate-
rial (horisontell). Materialet genomgår sedan en urvalsprocess, där det redigeras, 
klipps och kombineras för att skapa en komplett låtstruktur. Musikerna arbetar i 
ett slags kreativt kollektiv där idéer fångas i flykten och inkorporeras i komposi-
tionen (Jämför med hur bl.a. Kent arbetar i studion, Lilliestam 2006 s236). Princi-
pen är liknande den som kan användas när en konstnär målar en tavla och fyller 
duken med färg, låter inspirationen flöda för att sedan begränsa sitt verk och med 
en mindre ram söka intressanta utsnitt och slutligen beskära tavlan. Inspelningarna 
syftar till att spegla musikerns insats och ge en direkt feedback till utövaren. I en 
normal ensemblesituation kan musikern få och ge konstruktiv kritik, men tanken 
med detta arbete är i första hand att det klingande resultatet, inspelningens direkta 
tilltal, ska vara utgångspunkt för den gemensamma kritiska hållningen och samta-
let.  
 
Inspelningen utfördes i en studio med datorbaserad utrustning och med mångka-
nalsteknik. Mikrofoner placerades ut på instrumenten efter behov och lämplighet 
och dessa spelas in som separata spår på hårddisk. Dessa var sedan möjliga att re-
digera i efterhand och kan klippas och flyttas ickelinjärt i inspelningsprogrammet. 
Eftersom detta arbete har ett bestämt mål och syfte är inte alla digitaltekniska möj-
ligheter önskvärda, utan snarare utgör begränsningen en viktig faktor för det slut-
giltiga arbetsresultatet. Däremot vill jag inte stänga alla dörrar och möjligheter för 
att redigera materialet om så krävdes. Det var inget dogmatiskt regelsystem som 
styrde inspelningsförfarandet, utan snarare valda begränsningar som syftade till att 
öka kreativiteten och effektiviteten i arbetsflödet. För att tydliggöra min stånd-
punkt kan jag ta ett exempel: En gitarr spelar ett felaktigt ackord i en för övrigt, 
bra tagning av en refräng.  Då kopieras ett rätt spelat ackord från en annan tagning 
med gitarren och ersätter den felspelade refrängen för att rädda tagningen och be-
hålla den övergripande känslan. Tanken är alltså att tekniken används för att hjäl-
pa musikerna att nå ett gott resultat och inte för att reglerna ska sätta käppar i hju-
len.  

Tre versioner 
En demoversion (CD spår 2) av låten med ackordsanalys och melodi presentera-
des, samt en genomlyssning av låten med sång till ett enkelt komp på gitarr eller 
piano (Gullberg, sid 134). Efter denna korta genomgång av materialet tog inspel-
ningssessionen vid och en första version spelas in. Denna version av låten spela-
des in med samtliga delar, vers, refräng, stick osv. i rätt ordning och i följd och 
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sparades som en referens. Materialet spelades in i tre separata omgångar. Den för-
sta var en oreflekterad inspelning i kronologisk ordning, direkt från en ackords-
analys. Med kronologisk menar jag att låtens struktur, med vers, refräng osv. är i 
rätt ordning och i följd.  
 
Den andra inspelningen var en serie improviseringar över låtens olika delar, där 
slutresultatet analyserades. Den tredje och sista var tänkt att vara en kronologisk 
inspelning baserad på reflektioner av de två föregående inspelningarna. Under den 
första tagningen låg fokus på den direkta och första känslan för låten. Poängen 
med det, är att musikerna får bekanta sig med materialet, men inte fördjupa sig för 
mycket i sin egen tolkning. Inför inspelningen av den andra versionen plockades 
låten isär i ett antal logiska delar beroende på materialets stuktur, exempelvis; in-
tro, vers, refräng, stick, solopartier osv. Dessa partier spelades in i en process där 
varje del upprepas ett antal gånger beroende på resultat och inspiration. Under 
denna upprepningsprocedur fick musikerna i uppgift att vara kreativa och lyss-
nande samt att skapa nya musikaliska kompstrukturer som harmonierade med de 
övriga i bandet. Den egna insatsen belönades alltså med att de övriga musikerna 
fick nytt material att arbeta med. En innovativ process där samspelet och det ge-
mensamma målet stod i centrum; att skapa en så hög kvalitet på musiken som 
möjligt. Denna andra version hade till syfte att generera nya infallsvinklar på sitt 
eget och andras spel, genom att låta sig inspireras av den övriga gruppens idéer 
och skapande.  
 
Låtens olika partier analyserades sedan genom att gruppen lyssnade och värderade 
materialet utifrån vad som upplevdes bäst lämpat för en kommande, redigerad 
slutversion. Efter gruppens utvärdering av de improviserade och sammanfogade 
delarna tog den sista inspelningen vid. I detta moment var tanken att musikerna 
skulle återskapa den redigerade versionen, men nu i kronologisk ordning. De tidi-
gare improviserade delarna var nu tänkt att sammanfogas, inte digitalt, utan som 
en liveversion, där musikerna spelar in låten med erfarenhet från de tidigare tag-
ningarna och reflektioner av dessa. Slutligen skulle de tre versionerna jämföras 
med varandra och värderas utifrån dess kvaliteter.   

Improvisationen och språkets betydelse 
I detta fall var musikerna vana improvisatörer och inspelningssituationen var inte 
obekant för någon av dem. De har mångårig erfarenhet av att improvisera och 
skapa i ögonblicket samt att utföra det i grupp. Det är mer vanligt i inspelnings-
sammanhang att musikern ensam improviserar över ett färdiginspelat material, el-
ler att det finns ett givet arrangemang att följa. Situationen där flera musiker in-
teragerar och tillsammans skapar i inspelningsögonblicket är inte lika vanligt fö-
rekommande, särkilt inte med tanke på att det improviserade sedan ska komma att 
bilda basen för en ytterligare inspelning och version av låten. En viktig faktor vid 
samtal om abstrakta och känslomässiga företeelser, musik i det här fallet, är det 
gemensamma språket, värderingsgrunderna och sociala samspelet - interaktionen 
mellan musikerna. Kriterierna för vad som är bra, respektive mindre önskvärda 
musikaliska företeelser och på vilket sätt de kommuniceras till medmusikanterna 
är avgörande för resultatet och slutprodukten. Det är av viktigt att musikerna delar 
en gemensam förståelse för språket och de beskrivande ord som används för att 
skildra musikens abstrakta och känslomässiga aspekter. En ömsesidig förståelse 
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för begreppens innebörd och betydelse ger en god grund för att kunna genomföra 
förändringar och utföra arbetet tillfredsställande.  
 
I detta fall kände musikerna varandra sedan tidigare och hade arbetat och samtalat 
med musikaliska termer vid ett flertal tillfällen. Språket var de förtrogna med och 
samtalen hade en otvungen och ledig karaktär. Det är intressant att i detta sam-
manhang notera att ingen av musikerna tog ledarrollen eller blev någon slags fix-
punkt vid improvisationstillfällena. Arbetet med att leda det skapande musikaliska 
förloppet fördelades på samtliga musiker och resulterade i en gemensam lyhörd 
progression mot resultatet. Denna fördelning behölls genom hela arbetet, även vid 
de värderande momenten då kritik och förslag på förändringar skulle lämnas. Mu-
sikernas tidigare bekantskap och positiva respekt för varandra kan vara en bidra-
gande orsak och något som är viktigt att betona i just denna studie. I arbete med 
elever i skolan eller konstellationer där musikerna har ett annat förhållande till 
varandra kan naturligtvis arbetsmiljön vara helt annorlunda och därför ge ett annat 
resultat. Lärarens uppgift i ett sådant sammanhang blir betydelsefull och kanske 
den sammanhållande faktor som ger arbetet stabilitet och en demokratisk struktur. 

Inspelningens förutsättningar 
Inspelningen som det här arbetet baserar sig på, är gjord i en enkel studiomiljö. 
Det är en datorbaserad inspelningsutrustning med en stationär PC med externa 
ljudkort för inspelning upp till 16 kanaler simultant, ett mobilt rack med mikro-
fonförstärkare och diverse mikrofoner avsedda för ändamålet. Två 19” skärmar 
används som monitorer för editeringsfönstren och det virtuella mixerbordet. in-
spelningsprogrammet är ett professionellt multitrack-program med goda editerings 
möjligheter. Lyssningen är hörlursbaserad med möjlighet att styra individuella ni-
våer för varje musiker. Utrustningen är av hög kvalitet men det kan vara av vikt 
att poängtera att även en enklare utrustning skulle kunna fylla samma funktion. 
Den tekniska kvaliteten på inspelningen är inte det huvudsakliga och i det avseen-
det är inspelningsutrustningen likvärdig med något som finns på en ordinär skola.  
 
Placeringen av musikerna är gjord med tanke på att få så god kommunikation som 
möjligt mellan dem och samtidigt uppnå en god separation mellan instrumenten, 
dvs. att minska läckaget mellan mikrofonerna. I det fallet att den kommunikativa 
aspekten blivit lidande har jag placerat om musikern för att förbättra kommunika-
tionsförhållandena och accepterat en högre grad av ljudläckage, alltså en sämre 
teknisk kvalitet, för att behålla förutsättningen för ett gott samspel. Instrument-
sättningen är de klassiska inom popgenren; trumset, elbas, elgitarr och keyboard. 
Till vårt förfogande hade vi akustisk gitarr, el- akustiskt och piano, orglar, synthe-
sizers och diverse percussion och andra stränginstrument. I huvudsak har vi an-
vänt de traditionella instrumenten för genren samt akustisk gitarr. Sången spelades 
också in samtidigt och även om det saknades text på alla partier sjöngs en proviso-
risk text för att behålla sångens improvisatoriska styrfunktion och dess arrange-
ringsmässiga värde intakt. Inledningsvis kontrollerades alla nivåer och musikerna 
justerade sin lyssning så att den blev till belåtenhet. Instrumenten stämdes mot en 
referens på 440 Hz för att bl.a. underlätta arbetet med eventuella pålägg i framti-
den.  
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Inspelningssessionen 

Presentation av låten för musikerna 
Musikerna under inspelningen har, förutom mitt eget, fingerade namn och var föl-
jande personer. Anders som spelade keyboard och agerade tekniker vid inspel-
ningen, Johan som spelade elgitarr, Peter på bas och jag själv, David, spelade 
trummor och sjöng. Vi startade inspelningssessionen med att lyssna på demover-
sionen (CD spår 2) av låten Leaving Ground till gitarr och sång, som jag spelat in 
tidigare. Demoversionen har en funktionell form, vilket innebär att strukturen be-
står av relevanta delar, vers, refräng, osv. Tanken var att materialet skulle ses som 
en inspirationskälla och en grund att utgå ifrån där vi eventuellt kunde förändra 
harmonier eller rytmer, längden på delarna och deras placering. Låten är uppdelad 
i två huvudsakliga delar, den första med sång och en ganska fast form och den 
andra delen som bygger på improvisation. Själva konceptet med låtens indelning 
och struktur presenterade jag dels genom att musikerna fick lyssna till inspelning-
en, men också genom att berätta i bilder och referera till tidigare musikaliska in-
fluenser. Min tanke var att placera låten i en sjuttiotalsmiljö med en känsla av den 
tidens fria improvisation och progressiva rockmusik. Anders föreslog att vi skulle 
göra den första delen av låten som en rocklåt i den mer brutala skolan Hans för-
slag var att arrangera den i stil med rockgruppen Evanescence och börja med en 
enkel akustisk gitarr för att sedan kontrastera med ett brutalt rocksound. Evane-
scence är en rockgrupp som skapat sig ett namn med soundtrack till filmen Dare-

devil, inspelad 2003, med melodisk och relativt mjuk feminin sång mot en fond av 
hård metal-musik och välarrangerade mekaniska klanger. Den idén kändes emel-
lertid en aning förlegad och vi återgick utan protester till den mer fria sjuttio-
talstanken som kändes mindre styrd och mer öppen för att arrangera i stunden. För 
att gestalta visionen och försöka skapa de rätta förutsättningarna för improvisatio-
nen bad jag musikerna tänka på ett futuristiskt, airbrushmålat skivomslag i den 
gamla LP-samlingen och det sena sjuttiotalets experimentella ljudarsenal. Harmo-
niken byggde på ett par ackord från låtens första del och en basgång som jag gjort 
i demoversionen. Resten överlämnades åt musikerna att improvisera fram med en 
uppmaning om ett lyhört nyskapande. Eftersom låten hade två tydliga avdelningar 
där den första bedömdes vara mindre angelägen att arrangera och utveckla, foku-
serades arbetet i första hand på låtens mer improviserade del. Vi tog ett snabbt be-
slut om att inte göra någon fullständig inspelning som en första version på grund 
av att låtstrukturen byggde på improvisation, vilket var ett medvetet metodbrott.  

Första försöket 
Vi började med att spela in en version av den mer improvisatoriska delen av låten. 
Vi spelade under ca 20 minuter och försökte skapa fritt tillsammans. Under ses-
sionen hade vi god ögonkontakt med varandra förutom med Anders som var 
tvungen att sitta skymd bakom ett par dataskärmar för att spela keyboard. Det var 
inte optimalt och något vi påpekade utan att kunna lösa på ett snabbt och enkelt 
sätt. Vi fick förlita oss på det vi hade i lyssningen av Anders keyboardspel. Efter 
avslutad inspelning stod vi kvar vid våra instrument och pratade en kort stund om 
det vi nyss gjort och kommenterade vissa passager som vi tyckte var bra. Johan 
gillade en baslinje som harmonierade med hans gitarrspel. Han menade att Det är 
bra att basen och gitarren använder samma ackord, men utan att mötas och spela 
samma ackord samtidigt. Tanken var att det då inte skulle bli någon upplösning av 
harmoniken och därmed bidra till en spänning i harmoniken som hela tiden leder 
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vidare. Johans avsikt var att låta ackorden gå i en motgående rikting i förhållande 
till basen för att på så sätt skapa en känsla av rörelse framåt. Visuellt skulle man 
kunna jämföra det med en bild av konstnären M.C. Escher som kanske är mest 
känd för sina bilder på trappor och figurer som ger betraktaren en synvilla av att 
ständigt röra sig uppåt (Hofstadter 1979). Det var en tanke som tilltalade de övriga 
i gruppen och principen antogs.  

Första lyssningen och utvärdering 
Vi lyssnade på resultatet och fastnade för vissa harmoniska övergångar och ryt-
miska figurer som kändes tilltalande. Den övergripande känslan var däremot att 
själva improvisationen ledde fram till olika musikaliska miljöer och stilar som 
hölls samman av den enkla baslinjen och harmoniseringen. Förändringar i attityd 
och spelsätt hos någon musiker ledde till att de övriga kopplade på och kontinuer-
ligt gav sitt bidrag till den musikaliska riktningen. Peter beskrev målande om hur 
han upplevde att vi musikaliskt förflyttade oss i olika rum och miljöer. Vi ett till-
fälle framhöll han att det infann sig en känsla av att befinna sig på en bar eller re-
staurang vilket skulle kunna förtydligas med att spela ett jazzinspirerat piano. Pe-
ter utvecklade sin idé och föreslog att vi skulle kunna göra improvisationen som 
en musikalisk resa genom skilda miljöer och ljudlandskap som förde tankarna till 
typiska platser som vi kunde identifiera musikaliskt. Vi lyssnade igenom inspel-
ningens olika partier och sökte eventuella logiska kopplingar mellan dem. Temat 
från början av låten fick först stabilisera sig och sedan övergå i en mer harmoniskt 
öppnare del som i sin tur skulle leda fram till den fiktiva bar-miljön med det ka-
raktäristiska jazzpianot. Från det skulle vi gå vidare till en mer funky stil med 
wah-wah gitarrer i klassisk sjuttiotalsdeckarstil och från det vidare ut i fri impro-
visation. Det kändes inspirerande att gå vidare nu med ett tydligare koncept och vi 
hade en gemensam vision för var vi befann oss musikaliskt.  

Andra försöket och utvärdering 
Vi startade den andra inspelningen och försökte återskapa det vi gjort i den tidiga-
re versionen. Det som skilde sig från den var att nu fanns det en tydligare karta att 
gå efter, ett slags löst arrangemang att följa. Det gav upphov till vissa problem. De 
delar som vi bestämt måste nu återskapas och följa efter varandra i den förutbe-
stämda ordningen. Detta för att övergångarna skulle bli naturliga och organiska. 
Vi bestämde att vi skulle ge varandra tecken inför de olika delarna och försöka 
göra övergångarna så levande som möjligt. Vi spelade de överenskomna delarna i 
rätt ordning och kom sedan in på den friare improvisationsdelen. Den ledde in på 
ett mer riff-baserat och rockigt parti i halvtempo som sedan övergick i en lugn 
Pink Floyd-pastisch.  
 
Redan när vi började spela de första takterna kändes det mera styrt än tidigare. 
Ramarna var en god hjälp, men också något som direkt upplevdes som ett hinder 
för den fria kreativiteten. Kanske mer ett mentalt än faktiskt problem, men likväl 
uttalades det av musikerna direkt efter inspelningen att detta var en faktisk känsla 
som vi delade i början av den andra sessionen.  Den avslutande improvisationen 
ansågs lyckad av samtliga musiker och det upplevdes som att låten hade fått en 
bra och sammanhållande struktur. När vi lyssnade på materialet bekräftades upp-
levelsen, men den första delen var inte till belåtenhet. Precis efter intro-delen tap-
pade vi bort svänget och det tighta spelet och det blev ett sämre resultat än första 
gången då vi spelade in den. Anders ansåg att vi spelade för mycket på slentrian 
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och att vi inte lyssnade tillräckligt på varandra och därför kom ifrån varandra ryt-
miskt. 
  
Anders påpekade att vår koncentration hade varit störd och att vi haft tankarna för 
mycket på formen och inte där vi befann oss musikaliskt för ögonblicket. Här 
hade vi ett tydligt exempel på den känsla vi alla hade inför tagningen, att vi upp-
levde oss styrda och lite störda av de ramar vi själva ställt upp. Alla var däremot 
mycket nöjda med den friare improvisationsdelen samt barpiano- och de mer 
funk-inspirerade avsnitten. Helheten och vår idé om byte av miljö kändes påtagli-
gare och resultatet var på det hela till belåtenhet (CD spår 4).  

Inspelning av låtens första del 
Efter att vi gjort de improviserade delarna övergick vi till att spela in låtens första 
del (CD spår 3). Där tog vi beslutet om att spela in elgitarr, bas, keyboard och 
sång på en gång. Den delen av låten upplevdes ganska självklar i sin struktur och 
vi arbetade enbart med att kontrollera harmonierna så att de fungerade tillfredstäl-
lande. Vi spelade in en tagning som vi sedan lyssnade på. Basen hade under den 
tagningen spelat fel och tagit en annan harmonisk roll som vi fann vara fördelak-
tig. Vi lyssnade på vad han hade spelat och använde det till den andra tagningen 
av låtens första del. När vi lyssnade på keyboarden kändes det som om den var 
överflödig i sammanhanget så Anders lade ett suggestivt hjärtljud under partiet 
vilket föll väl ut.  

Beslut om redigering och mixning 
Nu hade vi material för att kunna göra en slutgiltig tagning, men efter att vi reso-
nerat om det beslutade vi oss för att istället klippa ihop de delar vi hade med var-
andra och på så sätt skapa en slutversion av låten. Vi baserade vårt resonemang på 
tidsaspekten, men framförallt på den musikaliska charm som den improviserade 
delen fått. Det var helt enkelt överflödigt att i det här sammanhanget göra en tred-
je version av låten. Vi bestämde att vi istället skulle redigera låten i efterhand och 
låta det sjuttiotalsmässiga improviserandet få ha sin gång. Vi valde att ta material 
från den första inspelningen och infoga det med den nya improvisationsdelen och 
med det avslutades inspelningssessionen. Materialet mixades sedan med utgångs-
punkt från de tankar som vi haft vid inspelningen om att som lyssnare färdas ge-
nom olika ljudmiljöer och landskap och för att förstärka den upplevelsen lades 
ljudeffekter till musiken. Det musikaliska förloppet behölls däremot intakt och 
inget instrument eller musikaliskt inslag tillfördes eller flyttades i efterhand. Mix-
en med tydliga ljudeffekter och miljöljud syftade till att ge lyssnaren en känsla av 
att vara med i ett händelseförlopp med en möjlig handling eller tema.  
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Innehåll på bifogad CD-skiva (bilaga 1) 

(CD spår 1) Det första av de fyra spåren innehåller hela den färdiga versionen av 
Leaving Ground, båda delarna, komplett med ljudeffekter.   
 
(CD spår 2) Spår två är demoversionen av låten som jag spelade in för att musi-
kerna skulle få en uppfattning om låtens struktur och en viss genremässig vägled-
ning.  
 
(CD spår 3) På det tredje spåret finns den första delen av låten, alltså den som vi 
spelade in sist. Den är mixad utan ljudeffekter.  
 
(CD spår 4) Fjärde och sista spåret innehåller den andra delen av Leaving Ground, 
den improviserade delen, mixad utan ljudeffekter.  
 

Genomgång av CD-spår 1 
Här följer en strukturell granskning av det första spåret på CD-skivan som en 
hjälp vid lyssning av den färdiga versionen av Leaving Ground. Syftet är att ge en 
inblick i låtens uppbyggnad och peka på intressanta passager, framförallt i låtens 
mer improviserade del. Det är min tolkning av arbetet som jag beskriver som jag 
baserar på gruppens samtal under inspelningen och på mina egna subjektiva vär-
deringar. Tidsangivelserna i minuter och sekunder (exempelvis, 4:30) är ungefär-
liga och ska ses som en hjälp för att hitta de olika passagerna i materialet.  
 
0:00 
Låten börjar med den del 1, som vi spelade in efter vi hade gjort den improvisera-
de delen klar. För at kontrastera mot den kommande improvisationsdelen, så är 
den här delen mixad så att den ska låta som om den spelades ur en gammal radio 
eller liknande. Basen och diskanten är beskuren och ljudkvaliteten är försämrad 
med distorsion, för att efterlikna äldre elektronik och högtalare.  
 
2:15 
Här börjar låten att övergå i del 2 och ljudkvaliteten kommer successivt att för-
bättras, samtidigt som efterklang läggs på sångspåret. Tanken är att lyssnaren ska 
känna hur låten lättar från marken, vilket även åsyftas i titeln: Leaving Ground. 
För att förstärka känslan är en ljudeffekt tillagd, med ljudet av startande jetmoto-
rer.  
 
3:00 
Här befinner sig kompositionen i ett mellanrum mellan den första och den andra 
delen. Ljudmiljön är taget inuti ett jetplan inför start och en fiktiv värdinneröst in-
formerar.  
 
3:20 
Den improviserade delen startar med ett basriff medan ljudeffekterna understryker 
starten med att jetplanet taxar ut på banan. Synkoperade markeringar i takten åter-
finns först i gitarren för att sedan tas upp och markeras med trummorna. Keyboar-
den spelar med ett syntljud ett slags ostinato, en fras som upprepas oberoende av 
de övriga instrumenten.  
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4:25 
Låten går igång med ett mer fullödigt komp samtidigt som ljudillustrationen med 
jetplanet lyfter från marken. Här inriktar vi oss på att presentera låtens musikalis-
ka tema. 

 
5:18 
Gitarren tar upp ett nytt ackord mot basgången och får genast svar av keyboarden 
som nu bytt ljud till orgel.  
 
5:30 
Utifrån den första versionen bestämde vi oss för att lägga in en mer jazzig bar-
piano-del efter det att vi placerat temat och svänget i låten. Notera gärna det jaz-
zigt färgade ackordet som gitarren lägger precis innan keyboarden börjar spela pi-
anosolo. I mixen har jag valt att simulera en bar-miljö med gäster där musiken 
kommer ifrån ett par små högtalare. Ljudet tunnas ut och blir samtidigt dovare . 
 
6:00 
Ytterligare eftertryck på effektsidan och ljudet blir ännu mer avlägset, för att se-
dan komma tillbaka till originalklangen. 
 
6:30 
Det jazziga partiet övergår mot ett mer sjuttiotalsinspirerat discokomp. I samtal 
med musikerna kom idén upp, att en person lämnar baren och går vidare ut på ga-
tan som då skulle kunna representeras av funk-disco från sjuttiotalets detektiv fil-
mer. Stilen blir alltmer tydlig och mejslad. Ljudeffekterna är inspirerade av polis-
världen, med radioanrop och billjud.  
 
7:00 
I detta skede kommer wah-wah gitarren in och bidrar på så sätt med ett tydligt och 
tidstypiskt stilelement. Keyboarden byter ljud och spelar på ett clavinet för att 
markera rötterna i soulen. Ett autentiskt samtal över radio från en brand i USA 
förstärker effekten av polisarbete.  
 
8:03 
Så här långt in i improvisationen hade vi lagt upp miljöerna löst, muntligt med 
varandra. Här kommer den första indikationen om ett nytt riff från gitarren som 
utvecklar sig mot en rockinspirerad del av låten. Gitarristen byter  
 
8:20 
Gitarren byter ljud och får ett distorderat rock sound som förstärker riffet och tar 
det mot en hårdare stil. Ljudeffekten som mixas in är ett jetflygplan som landar. 
 
8:37 
Trummorna går över i halvtakt för att göra låten tyngre och arbeta mot det hårda 
gitarr-riffet. Gitarren spelar ett solo. 
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9:05 
Basen börjar spela en fallande basgång och det hårda rocksoundet ebbar ut och 
blir mjukare. Keyboarden byter ljud till orgel och gitarren backar från sin framträ-
dande roll och släpper fram orgelspelet. Ljudeffekten är en tidning som knycklas 
ihop, som en markering för att något avslutats. Partiet som följer är starkt inspire-
rat av gruppen Pink Floyd och ljudeffekterna är avskalade och obefintliga. 
 
10:44 
Gitarren börjar på en ny rytmisk figur som inte fullföljs eftersom jag valt att av-
sluta låten här. Dels på grund av längden och dels för att improvisationen inte led-
de fram till något som jag ansåg vara musikaliskt intressant. Ljudeffekten i slutet 
är en mix av ljudet från en dörr som stängs och stora elektriska generatorer som 
stannar. 

Diskussion 

Påverkande faktorer 
Valet av låt är betydelsefullt för att ge en undersökningen ett bra grundmaterial att 
studera. Kanske borde jag ha valt en annan typ av låt för att tydligare se för och 
nackdelarna med arbetsmetoden. Exempelvis ett material med väl avgränsade av-
snitt, vers, refräng, brygga, solo, osv. Det hade eventuellt gett undersökningen ett 
mer precist underlag för att kunna göra en bedömning av arbetsmetoden. Den låt 
som nu är använd som underlag äger däremot en fördel av att ha en improvisa-
tionsdel där musikerna fritt kunde experimentera för att sedan ta ut de bästa delar-
na av det inspelade materialet. Vårt beslut om att inte använda den bestämda ar-
betsgången och spela in en första version av hela låten var eventuellt negativt för 
studiens resultat och något som jag eventuellt skulle korrigerat tidigare. Fördelen 
kan däremot vara att påvisa metodens flexibilitet och utvecklingspotential. Den 
förutbestämda arbetsordningen är ingen absolut dogm som måste följas för att ge 
ett gott resultat.  
 
Metoden och dess användning kan formas efter stundens ingivelse och de rådande 
omständigheterna. Som jag nämnt tidigare är miljön viktig för att resultatet ska bli 
så bra som möjligt. Här finns en brist i undersökningen och ett par viktiga faktorer 
att belysa. Studien gjordes med hjälp av vuxna, erfarna musiker med god studio-
vana. Detta faktum gör det svårt att direkt applicera resultaten och förväntningar 
på en grupp oerfarna musiker i skolåldern. Inspelningsmiljön var känd av musi-
kerna sedan tidigare och utgjorde på så vis inget problem eller något störande 
moment vid uppgiftens genomförande. Om däremot en oerfaren grupp placerats i 
studion där vi gjorde inspelningarna hade det antagligen tagit mer tid i anspråk för 
att alla skulle göra sig hemmastadda och bekväma i den nya situationen. Eftersom 
musikerna i studien var erfarna så påverkade det både arbetsmetoden och resulta-
tet, vilket antagligen hade varit ett annat om arbetet gällt en grupp med mindre 
praktisk erfarenhet. Det är däremot inget i undersökningen som pekar på att ex-
empelvis en elevgrupp skulle tillgodogöra sig arbetsmetoden sämre, eller utveck-
las i mindre hög grad än en van musiker. 
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Metodens inverkan på resultatet 
Frågan är på vilket sätt metoden har haft inverkan på det slutliga resultatet och om 
det varit övervägande positivt eller negativt. Den subjektiva värderingen är svår 
att verifiera, men själva processen och resultatet kan ändå betygsättas av praktise-
rande musiker utifrån ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Det är av intresse efter-
som metoden ämnar vara användbar i skolmiljön där eleverna normalt sett inte 
äger samma praktiska vana och grund för en bedömning. Musikerna i studien var 
odelat positiva och upplevde det som ett funktionellt verktyg i skapandeprocessen. 
Den sammantagna känslan var att inspelningen som ett verktyg i den kreativa pro-
cessen är ett mycket värdefullt redskap och något som bör användas mer frekvent. 
Med denna metod blir analysen och dokumentationen en god hjälp för att plocka 
fram det bästa ur varje enskilt repetitionstillfälle och framförande. En av musiker-
na, Johan, som själv är musiklärare var mycket intresserad av att använda inspel-
ningsutrustningen på detta sätt i undervisningen. Fördelen med att få en direkt 
spegling av det presterade ansågs av musikerna vara av stort värde och en potenti-
ell möjlighet för personlig musikalisk utveckling. När väl tanken är planterad och 
metoden är förklarad är den relativt självgående och något som musiker med nå-
gorlunda teknisk skicklighet kan genomföra på egen hand, åtminstone i högre åld-
rar. Det är viktigt att syftet är tydligt och att ändamålet för inspelningen är klart 
uttalat och något som efterlevs under sessionerna. Sammantaget är metodens för-
delar stora och den negativa påverkan som inspelningstekniken har på en repeti-
tionssituation reduceras till eventuella tekniska problem som kan uppstå och störa 
processen. Dessa eventualiteter är emellertid ofta direkt kopplade till inspelnings-
utrustningens faciliteter och val av apparatur. För att minimera den negativa på-
verkan bör utrustningen vara i gott skick och väl avpassad för ändamålet, vilket 
poängterats tidigare.  
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Grafisk presentation 
En aspekt av att arbeta med datorer, var att det blev mer överskådligt och att för-
loppet kunde följas direkt på datorskärmen. Allt det inspelade materialet blir syn-
ligt på datorskärmen som grafiska vågformer som är enkla att följa vid lyssning. 
De musikaliska infallen som ledde fram till vissa avsnitt och partier under impro-
visationen, kunde nu också analyseras och studeras ytterligare. 
 

 
 
(Bild 4) Utsnitt ur inspelningsprogrammets grafiska presentation av demoversio-

nen av Leaving Ground. 

 
Efter en längre improvisationssession kan det vara svårt att minnas de olika delar-
na och hur det exakt spelades. Med hjälp av inspelningen fick musikerna ett bra 
hjälpmedel för att kunna återskapa just det speciella samspel som upplevdes posi-
tivt i inspelningsögonblicket. Möjligheten att lyssna till det improviserade materi-
alet och direkt välja ut de delar som verkade intressanta var något som musikerna 
ansåg vara ett värdefullt komplement till traditionell repetitionsteknik där samtal 
endast kan föras om det subjektivt upplevda. Peter jämförde arbetsmetoden med 
tidigare erfarenheter och menade att man i normala fall kan prata om hur en repe-
tition har gått och vad som var bra och dåligt, men att man i detta fall kunde 
komplettera med att lyssna på materialet och få en mer objektiv och användbar 
bild av resultatet. Enligt honom skulle då repetitionerna kunna bli mer effektiva 
och ge bättre slutresultat. Fördelen med att kunna lyssna på ett specifikt avsnitt i 
musiken och analysera det var något som återkom i flera kommentarer från musi-
kerna. Även funktionen att sololyssna, eller tillfälligt ta bort ett enskilt instrument, 
gav möjligheter till aktivt lyssnande som påverkade den kreativa processen på ett 
positivt sätt. Vid ett normalt övningstillfälle är kommunikationen viktig för att nå 
ett önskat resultat. Det behöver inte alltid vara verbal kommunikation, men det 
krävs att musikerna förstår varandra och kan ge konstruktiv kritik och på så sätt 
leda arbetet framåt (jmf Gullberg 2002 s66). Musikerna upplevde det som en god 
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hjälp att ha det inspelade materialet som grund för det fortsatta samtalet om hur 
låten skulle bearbetas. I normala fall kan det vara svårt att verbalisera en känsla el-
ler något som man upplevde i improvisationens hetta och den subjektiva känslan 
är ett flyktigt väsen som lätt försvinner under arbetets gång. Men med hjälp av in-
spelningen kände musikerna att deras upplevelser kunde verifieras och på så sätt 
fick argument och subjektiva åsikter mer relevans och något konkret att vägas 
emot. Diskussionen fick med inspelningen som bas en annan utgångspunkt än en-
bart den känslomässigt upplevda situationen.  

Ändamålsenlig teknik 
Teknik tenderar tyvärr att sluka mycket tid och engagemang, därför är det av extra 
vikt att ändamålet avgör på vilken teknisk nivå inspelningen ska göras. Är syftet 
att repetera inför en konsert kan man överväga att använda en enkel utrustning. 
Risken blir annars att inspelningsutrustningen och tekniken stjäl för mycket upp-
märksamhet och blir ett självändamål. Den tekniska nivån måste anpassas och 
vara i förhållande till ändamålet. Om det är fråga om en cd-produktion så kanske 
det är värdefullt att kunna använda delar av det inspelade materialet till slutpro-
dukten och då bör naturligtvis den tekniska kvaliteten vara på en högre nivå. I fal-
let med den här inspelningen hade t ex improvisationsdelen varit oanvändbar om 
den spelats in med för låg teknisk kvalitet. Men nu då den tekniska nivån var rela-
tivt hög fick vi möjlighet att behålla och använda de delar av improvisationen som 
är svåra att återskapa och därmed höja den konstnärliga kvaliteten på slutproduk-
tionen.  
 
Vid den här undersökningen användes inspelningsutrustningen aktivt i själva 
komponerandet av en låt. Man kan säga att studion blir ett instrument eller en 
slags medmusikant i ensemblen som bidrar med viktig information som påverkar 
processen. Utan den informationen hade med all sannolikhet låten blivit annorlun-
da och tagit en annan form än den nuvarande. Det är naturligtvis en subjektiv vär-
dering och en hypotetisk frågeställning om vilken väg en konstnärlig process tar i 
varje ögonblick. Men känslan för musiker kan ändå vara att materialet, det spelade 
resultatet, tas tillvara och blir värdefullt på ett annat sätt än om det enbart existerar 
i det skapande ögonblicket.  

Improvisation som grund 
Eftersom studien bygger på ett enda tillfälle med en specifik grupp musiker är na-
turligtvis resultatet inte allmängiltigt och applicerbart på alla grupper och konstel-
lationer. Musikalisk improvisation som fenomen är något som till stor del hämtar 
material ur den egna erfarenheten och förmågan att leverera det i stunden. Ju mer 
musik som en musiker konsumerat, utövat och reflekterat över, desto mer material 
finns det att hämta vid ett improvisationstillfälle. Utveckling på det egna instru-
mentet tillsammans med erfarenhet av gruppspel och det dynamiska flöde som ut-
gör grunden för god improvisation är något som kommer med åren och den rutin 
som följer. Den här studien baserar sig på arbete med musiker som har god kän-
nedom om improvisationen förutsättningar och fritt skapande i allmänhet samt en 
bred musikalisk bakgrund att ösa ur. Det visar sig i studiens resultat och i arbets-
flödet som förflöt utan störande incidenter eller allmän idétorka. Den rika erfaren-
heten är en god förutsättning för skapande och något som tillför arbetet en kreativ 
rytm.  
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Musikundervisning 
I en undervisningssituation där unga och oerfarna elever är med i skapandet är si-
tuationen annorlunda och arbetet måste anpassas till omständigheterna. Av för-
klarliga skäl har inte de unga musikerna samma erfarenhetsmängd som en äldre 
musiker och därför bör läraren vara aktiv för att leda och hjälpa eleverna att finna 
nya sätt att förhålla sig till det musikaliska hantverket. Här är lärarens egen erfa-
renhet helt avgörande för resultatet tillsammans med förmågan att inspirera och 
förmedla idéerna. Det är viktigt att ta hänsyn till den musikaliska mognaden och 
att som lärare var lyhörd och utveckla förmågan att plocka fram det bästa ur varje 
musiker för det specifika tillfället. Med hjälp av inspelningar kan även elevens 
långsiktiga utveckling av lyssnande och analys stimuleras och som en bonus även 
dokumenteras. Det är inte långt bort att kunna resonera om en portfoliobaserad 
pedagogik där elevens arbete och utveckling blir tydlig och överblickbar. Inspel-
ningens dokumenterande funktion är värdefullt vid portfolioarbete där eleven kan 
spara material och tillsammans med läraren analysera den musikaliska progressio-
nen. Med en sådan utgångspunkt kan en möjlig arbetsmodell vara att använda mu-
sikaliskt material i ett kreativt kretslopp. Med ett antal givna låtar och eget materi-
al kan eleven exempelvis arbeta med nya arrangemang, mixar och stilriktningar 
som under utbildningens gång sparas. Materialet kan sedan ligga till grund för 
egna jämförelser, diskussion och samt som betygsunderlag. Den egna utveckling-
en blir tydlig och lärarens ges möjlighet till god insyn i arbetsprocessen. 
 
Är då inspelningsteknik ett användbart verktyg i pedagogiskt arbete? Ja, jag anser 
att denna enkla studie stöder min uppfattning att inspelningar mycket väl kan 
främja det kreativa arbetet och utveckla individens musikalitet och förmåga att 
lyssna och bearbeta sin egen roll som musiker i en ensemble. En enkel inspel-
ningsutrustning kan vara ett värdefullt verktyg att använda i en undervisningssitu-
ation och rätt utnyttjat kan den fungera som en spegel i skapandeprocessen i vil-
ken resultatet kan granskas och bedömas med en högre grad av objektivitet och 
precision än om materialet enbart bedöms utifrån minnet av exempelvis en repeti-
tion. Inspelning är däremot inget universalverktyg som passar i alla sammanhang 
eller pedagogiska situationer. Främst ser jag användningsområdet vara effektivt 
för mindre grupper och enskilda musiker som vill utveckla sitt spel. Den enskilde 
musikern har i metoden en god hjälp för att kunna distansera sig från sitt arbete 
och lyssna mer objektivt. Möjligheten att lämna ett inspelat material för en tid för 
att senare plocka fram det och lyssna är effektivt för att skapa slags egen objekti-
vitet. Det kan vara svårt som musiker att hitta en distans till det egna musikaliska 
uttrycket och att kvalitetsbedöma sig själv. Inspelningsverktyget är en potentiell 
möjlighet för personlig musikalisk utveckling, eftersom den är enkel och kommu-
nikativ direkt mot utövaren. Underlaget för analys och bedömning är med hjälp av 
inspelningar handfast och verifierbart. I grupp kan inspelning fungera som ett un-
derlag för diskussion och analys eftersom materialet då lättare objektifieras och 
därmed kan utvärderas mer neutralt av gruppen. En annan fördel ligger i att låtma-
terial kan spelas in och delas ut bland musikerna för att underlätta den enskilda 
övningen mellan repetitioner. Med detta följer bl.a. den positiva effekten att alla 
har en gemensam referens att utgå ifrån vid nästa repetition. Som ett komplement 
i musikundervisning och vid repetitionstillfällen anser jag att inspelningsteknik är 
ett underskattat hjälpmedel som skolan förhoppningsvis kommer att utnyttja mer i 
sin pedagogiska verksamhet.  
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Inom musikundervisningen i skolan och särskilt i den kommunala musikskolan 
anser jag att inspelning av eleven kan vara till stor fördel för den musikaliska ut-
vecklingen. Den tid eleven möter läraren i undervisningssituation är ofta kort, 
kanske 20 minuter per vecka. Under den tiden är möjligheten att få lyssna och lära 
av lärarens sätt att spela ett stycke eller en fras tidsmässigt begränsad. Det finns 
däremot en möjlighet att läraren kan spela in sitt eget spel som en inspirationskälla 
och en måttstock för eleven som sedan har möjlighet att på egen hand lyssna och 
repetera materialet fram till nästa lektionstillfälle. Här kan även eleven uppmunt-
ras att göra inspelningar av sitt eget spel för att kunna lyssna på resultatet med mer 
objektiv infallsvinkel. Vid dokumentation av den egna progressionen kan eleven 
få en meningsfull och behövlig distans till sin förmåga och en god möjlighet att 
korrigera och utveckla sitt spel. Eftersom utveckling ofta går stegvis och inte alltid 
är tydlig för eleven själv, kan inspelning i dokumenterande syfte ha en god effekt 
på den egna självbilden och tilltron till sin egen förmåga. När eleven får lyssna till 
en inspelning som fått ligga orörd en tid finns det en stor chans att upplevelsen 
blir positiv och uppmuntrande. Dels för att det är påtagligt vad eleven faktiskt har 
kunnat åstadkomma vid den tidpunkten och dels för att den tydliggör mognanden. 
Min erfarenhet är att sådana inspirationskällor och möjligheter till självinsikt är 
viktig för den egna utvecklingen och en god hjälp för att komma vidare i sin mu-
sikaliska strävan. 
 

Kreativa repetitioner  
Att regelmässigt spela in repetitioner och använda dem som referens och underlag 
till förbättringar vid nästa repetitionstillfälle, är en metod som enligt egen erfaren-
het ger goda resultat. Fördelen är att den enskilde musikern har möjlighet att göra 
sig en bild av hur musiken tar form och hur det egna spelet kan förbättras. I en en-
semble kan det vara av vikt att samtliga musiker har en gemensam utgångspunkt 
och grund att falla tillbaka på. Beslut som tagits under repetitionen, alternativa ar-
rangemangsförslag och improvisationsinfall som är möjliga att kopiera och per-
manent lägga in i arrangemanget kan vara en god källa till kvalitetsförbättring och 
utveckling. Inspelningar skulle kunna vara till stor nytta vid repetitioner när det 
gäller att förbättra elevernas musikaliska värderingsförmåga och lyhördheten för 
sin egen uppgift i samspelet (Paulsson, 1991, s38). Inspelningsutrustning vara ett 
kraftfullt verktyg för att öva den egna musikaliska förmågan och samarbete i 
grupp. Repetitioner är ett ypperligt tillfälle att spela in för att sedan lyssna och be-
döma sin egen och andras insatser. Fördelen med att ha en konkret inspelning att 
utgå ifrån är att lyssningen och analysen blir mer objektiv och bedömningsunder-
laget mer konkret än om musiken ska undersökas i flykten. Den enskilde musi-
kerns insats blir också tydligare när den är satt i sitt sammanhang och det är lättare 
att förstå sin funktion när lyssnandet sker utifrån åhörarplats och inte mitt i det 
skapande ögonblicket.  

Fortsatta undersökningar 
Detta arbete syftar delvis till att undersöka möjligheten att använda inspelnings-
metoden i mer formella pedagogiska miljöer, men studien är inte utfört i en skol-
miljö eller annan pedagogisk verksamhet. För att studera metodens användnings-
område i dessa sammanhang kan undersökningar av mindre ensemblegrupper och 
enskilda elever i musikskolan vara förslag på intressanta studieobjekt. Metoden är 
möjlig att applicera i olika typer av musikaliska situationer och med mer eller 
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mindre avancerade tekniska förutsättningar. Vid repetitioner inför konserter och 
andra typer av föreställningar är det tänkbart att arbeta med inspelningar för att 
studera i vilken omfattning metoden ger önskat resultat. Ytterligare områden kan 
vara elevgrupper som komponerar egen musik eller enskilda instrumentelever 
inom musikskolan. En undersökning som specifikt riktar sig mot portfoliobaserat 
arbete med inspelningar ser jag som ett intressant område. 
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Bilagor 
 

1. CD-skiva med material från inspelningssessionen.  
Hänvisningar till spåren 1, 2, 3 och 4 med låten, Leaving Ground. 

 
2. Text till CD-spår 1, Leaving Ground 

 



Bilaga 2 
Inspelning som pedagogiskt verktyg 
 

Leaving Ground 
Text och musik: David Nestander  
© 2007 
 

 
I’ll be leaving this old town 
be leaving home forever 
I’m leaving ground 
And I believe in this old town 
Believe in all it’s let downs 
leaving town 
 
So say whatever you have to say 

and do whatever you have to do 

 
I’ll be leaving this old ground 
the fire and the setting sun 
Leaving ground 
And I’ll be gone, but after a while 
you will forget the night and you’ll settle down 
on leaving ground 
 

So say whatever you have to say 

and do whatever you have to do 

 
Oooh, I’m leaving ground 
Oooh, I’m leaving ground 
Oooh, I’m leaving ground 
Oooh, I’m leaving ground 
 
 


