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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har syftat till att undersöka elevers uppfattningar av att arbeta med digitala 
verktyg i sångundervisning. Med hjälp av inspelningsverktyg i musikstudio fick elever 
analysera sina egna sångtagningar och på så vis arbeta med självbedömning. Efter tre 
inspelningstillfällen gjordes intervjuer där intentionen var att fånga de medverkande elevernas 
uppfattningar av att arbeta med datorstödd självbedömning i sångundervisning. De 
medverkande eleverna gick i grundskolans senare år. Intervjuerna visar att eleverna uppskattat 
denna typ av sångundervisning med hjälp av digitala verktyg. Eleverna beskriver dock 
inledningen på inspelningsperioden som ovan. Jämförelser med kommersiellt utgivna 
produktioner gjorde att eleverna uppfattade sina egna inspelningar som dåliga i initialskedet. 
Det framkom att det var på framförallt fyra områden som eleverna gjort självbedömningar på 
sig själva, vilka också analyserats utifrån de teoretiska begreppen feed up, feed back och feed 
forward. Dessa var tonhöjd, rytmik, uttal och dynamik. Då eleverna uppfattat brister i 
sångtagningar användes olika strategier att korrigera dessa. Eleverna uppskattade att de fick 
sjunga i ett individuellt sammanhang där inga hänsyn behövde tas till andra klasskamrater, 
vilket gjorde att eleverna vågade ta i och använda sina röster på nya sätt. De medverkande 
eleverna framhåller också att de vill lära sig mer om digital teknik och att kunna sköta 
inspelningar på egen hand.  

 
Sökord: Inspelning, musikundervisning, feedback, självreglerat lärande 
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Inledning 
I egenskap av musiklärare, kan jag många gånger uppleva feedback (återkoppling) i 
sångundervisning som problematisk. Detta på grund av att sång är så tätt förknippat med den 
egna kroppen. Det är i mitt tycke mycket lättare att ge feedback till en gitarrist. Gitarren blir 
ett verktyg som man kan peka och ta på. Jag tror att feedback på sång därför kan uppfattas 
som feedback på ens person. Detta blir problematiskt då intentionen är att förbättra 
sångframförandet genom feedback, inte att förändra någons person. Risker finns med att 
korrigeringar i sångundervisning leder till minskat självförtroende. Sång kan ses som en 
förlängning av ens person och blir tätt förknippad med densamma. Sång är också tätt 
förknippat med artisteri. Bilden av vad som är artisteri kommer i mångt och mycket från den 
industriella popartistproduktionen. Artisten ska där, förutom att kunna sjunga, vara snygg och 
klä sig rätt efter det recept på artister som massmedia dukar upp i program som exempelvis 
Idol1.  

Min erfarenhet är att sång i grundskolans senare år tillämpas främst i helklass där eleverna 
förväntas delta i körsång. Beroende på förutsättningar kan klasser ibland delas in i mindre 
grupper för att musicera. Elever i åldrarna 13-15 år vill inte gärna ”sticka ut”. I den 
gemensamma sången kan det upplevas svårt för eleverna att upptäcka och använda rösten på 
ett avslappnat sätt. I egenskap av musiklärare har jag träffat elever som beskriver att det är 
svårt att hitta platser där det känns bekvämt att öva med sin röst. I skolan finns det risk att 
någon annan hör och att i sådana lägen sjunga fel är helt enkelt inte bekvämt. I hemmet finns 
grannar, föräldrar, syskon och andra att ta hänsyn till. 

I min egen undervisning har jag upplevt att tid för feedback till varje enskild elev blir 
knapphändig och kanske inte alla gånger av så hög kvalitet, utan mer av arten ”Vad duktiga ni 
är!”. Sådan typ av feedback ger inget för eleverna att jobba vidare på (Hattie & Timperley, 
2007; Wiliam, 2014). Musiklektionerna ligger ofta på en schemaposition i veckan. Det gäller 
även elever som lär sig instrument via den kommunala musikskolan eller elever som betalar 
för privata sånglektioner. Möjlighet till feedback och instruktioner från lärare sker vid ett kort 
och intensivt tillfälle. Om elever vill förbättra sig eller öva mellan dessa positioner är de 
utelämnade åt sig själva. Hur effektivt detta övande är har undersökts i några olika studier 
(McPherson & McCormick, 1999; McPherson & Renwick, 2001; Nielsen, 2004). Om 
eleverna gavs verktyg att själva arbeta med sång, att kunna överblicka och att hitta strategier 
för att förbättra sig, skulle musikundervisningen bli mer effektiv (McPherson & Renwick, 
2001). I sammanhanget får man dock ha respekt för att musik är ett obligatoriskt skolämne 
och det är verkligen inte alla som vill utveckla sina kunskaper i sång. 

Formativ bedömning har de senaste åren ofta anförts som en eftersträvansvärd 
bedömningsform. Den summativa bedömningsformen mäter en elevs kunskaper vid ett 
specifikt tillfälle och ligger sedan till grund för exempelvis betyg. Formativ bedömning syftar 
till att föra eleverna framåt i sitt lärande. Självbedömning är en del av denna formativa 
bedömning. Självbedömning handlar om att eleven själv analyserar sina insatser och skaffar 
sig strategier till förbättring. Genom att lärare skapar förutsättningar för elever att bli bättre på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ett tv-program producerat av TV4, som sänds i serieformat. Personer får efter ett antal auditioner delta i en 

sångtävling där vinnaren får ett skivkontrakt. (TV4, 2015).    
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att reglera sitt eget lärande ges goda resultat (Hattie & Timperley, 2007). Ett hjälpmedel som 
skulle kunna hjälpa eleven att analysera sina insatser är digital teknik. 

Digital teknik i skolan blir mer och mer tillgänglig och också använd. Ett sätt att arbeta 
formativt och med feedback i sångundervisning skulle kunna vara att elever jobbar med 
självbedömningar utifrån inspelningar som elever framarbetar i exempelvis en musikstudio. 
Enligt Hattie & Timperley (2007) är datorstödd feedback någonting som gett bra resultat. 
Welch et al. (2005) påpekar dock att bara för att eleven är medveten om brister i sitt 
sångframförande är det inte säkert att eleven har de verktyg som behövs för att korrigera 
detta, men att det är värdefullt att eleven ändå hör när fel uppkommer. 

I denna studie kommer ett antal elever få sin sångundervisning i studiomiljö där eleven 
spelar in sång mot en musikbakgrund och därefter analyserar sin egen insats.  

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om elevers uppfattningar av datorstödd sångundervisning 
genom självbedömningar av inspelningar. Genom att spela in sång i musikstudio ges eleven 
en möjlighet att kunna få högkvalitativa inspelningar av sin egen röst, vilka kan användas i 
självbedömningssyfte. Eleverna ges också möjlighet att sjunga i en miljö som är avgränsad 
ljudmässigt mot den yttre världen. Här finns ingen annan som hör eller kan kommentera 
sången. Ur syftet emanerar följande forskningsfrågor: 

 
Frågeställningar:  

1. Hur beskriver eleverna upplevelsen av att höra sin sång genom inspelningar? 
2. Hur strukturerar eleverna sin sång när de bedömer den?  
3. Vilka för- respektive nackdelar beskriver eleverna, avseende införandet av teknisk 

utrustning i sångundervisning? 
 
Fråga ett syftar till att eleverna får beskriva situationen med att bedöma sig själva genom att 
lyssna på inspelningar med egen röst. Beskrivningarna kan ge information om 
självbedömning med hjälp av inspelningar är till hjälp för elever som vill utveckla sin sång. 

Fråga två syftar till få veta elevers uppfattning av att arbeta med inspelning i 
sångundervisning. Jag vill med frågeställningen ta reda på elevers inställning till att använda 
inspelningar för självbedömning i sångundervisning och att fånga vilka kvaliteter i sång de 
kommer att lyssna efter. Genom att ta reda på vad eleverna lyssnar efter kan en bild av vad 
elever självbedömer skapas. Denna kunskap kan användas för att förbättra det pedagogiska 
verktyg som inspelningar kan vara. 

Fråga tre syftar till att kartlägga hur sångundervisning i musikstudio uppfattas ur ett 
elevperspektiv. Det är här av intresse att få veta vad elever ser som styrkor och svagheter med 
att använda digitala hjälpmedel i sångundervisningen.   
 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp vad som skrivits tidigare på området musikundervisning 
och självbedömning med hjälp av digital teknik. I resultatdelen av denna uppsats kommer jag 
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sedan att koppla tidigare forskning i självbedömning och datorstödd musikundervisning mot 
den empiri jag själv samlat in genom att intervjua elever.  
 
Digitala verktyg 
Inspelningstekniken har förändrats snabbt under det senaste decenniet. Inspelningsprogram, 
notskrivningsprogram, programvaror för komposition och musiklyssnande finns tillgängliga 
till låga priser. Även den nödvändiga hårdvaran såsom ljudkort och mikrofoner finns i en 
uppsjö av märken och prisklasser. Med så enkla medel som mobiltelefoner finns en mängd 
användbara appar som stämapparater, virtuella förstärkare, trummaskiner och 
inspelningsprogram. 

I det centrala innehållet för musikämnet i grundskolans senare år står det att undervisningen 
ska använda sig av digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning 
(Skolverket 2011). Trots detta används inte digitala verktyg i någon högre utsträckning i 
musikundervisning. Digitala verktyg läggs till i musikundervisning men är inte självklart 
integrerade (Erixon et al., 2012; Wise et al., 2011). I sångundervisning är det ännu mer 
ovanligt med digitala verktyg (Leong & Cheng, 2013). Detta stöds också i en svensk studie 
som menar att digitala verktyg mest används till att hämta material till undervisning i 
musikämnet (Erixon et al., 2012). 

Wise et al. (2011) beskriver att dagens elever växer upp i en digital tidsålder och att många 
ungdomar är vana att hantera digitala verktyg i olika former. Att närma sig eleverna genom att 
använda dessa i undervisning skulle alltså kunna ses positivt ur elevers ögon. De kunskaper de 
inhämtat utanför skolan skulle kunna flytta in i klassrummet. Gullö (2010) diskuterar hur 
dagens unga har andra mediavanor än äldre generationer. Den yngre generationen föredrar att 
kommunicera och ta del av information från internet i stället för exempelvis via TV och 
tidningar. Även på musikområdet har stora förändringar skett. Musik laddas ner eller lyssnas 
på via strömningstjänster och inhandlas alltså inte som fysiska produkter. Att själv 
tillgängliggöra digitala produkter är enkelt via sociala medier och på plattformar på internet. 
Gullö (2010) menar att unga på detta sätt är både medieproducenter och mediekonsumenter. 
Wise et al. (2011) menar att digitala verktyg också har flyttat in i klassrummet men inte på ett 
sätt som motiverar elever. Lärare har ännu inte bemästrat digitala verktyg i 
musikundervisningen och tenderar att göra så som de själva blivit lärda (Wise et al., 2011).  

 
Datorstödd musikundervisning och självbedömning  
I en studie som gjorts på musiklärarstudenter i USA jämfördes två olika gruppers resultat på 
ett test vid ett övningstillfälle i körsång (Napoles & Bowers, 2010). Den ena gruppen fick 
feedback från övningarna från sin instruktör medan den andra gruppen fick analysera sig själv 
genom att ha blivit filmade under övningarna. Gruppen med feedback från sin instruktör 
presterade inte bättre än gruppen som analyserade sig själva, vilket enligt författarna av 
artikeln tyder på att självbedömning kan vara ett gott alternativ till lärarfeedback i 
sångundervisning (Napoles & Bowers, 2010). Denna studie skiljer sig både ålders- och 
erfarenhetsmässigt mot de elever som är i fokus i min rapport. 

I ett försök i Storbritannien skräddarsyddes en programvara för feedback i 
sångundervisning av Welch et al. (2005) i ett forskningsprojekt. Försökspersonerna fick 
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sjunga i sångstudio där programvaran analyserade sångtagningar. I detta fall var läraren 
tillsammans med eleven i sångstudion och de använde det digitala verktyget som ett 
pedagogiskt feedbackhjälpmedel. Både lärare och elever var positiva till att använda denna 
typ av teknologi som hjälp för att ge feedback (Welch et al., 2005). Denna studie ligger nära 
min egen men belyser mer det datorstödda verktyget som ett medel för feedback från lärare än 
som ett verktyg för att bedöma sig själv även om det också skulle vara mycket möjligt. 

Welch et al. (2005) påpekar att det är en sak att vara medveten om vissa brister i sina 
sångprestationer som exempelvis att sjunga falskt, men en annan sak att känna till hur det 
skall korrigeras. Nybörjare i sång fokuserar till en början på texten och tänker inte särskilt 
mycket på andra musikaliska aspekter av en sång, såsom tonhöjd. För att uppmärksamma 
eleven på andra kvaliteter i sin sång krävs någon form av feedback eller instruktioner (Welch 
et al., 2005). 

Feedback i sångundervisning är problematiskt på flera sätt. Welch et al. (2005) lyfter två 
utmaningar för lärare i sångundervisning; nämligen att språket som används för att utveckla 
eleven är luddigt och ofta består av metaforer, vilka kan vara svåra att förstå eller som lätt kan 
misstolkas. Huvudklang, bröstklang, magstöd, register, pitch, timing och frasering är exempel 
på ord som används. Förklaringar målas gärna upp som bilder (Welch et al., 2005). 

Det andra problemet som pekas ut är kommunikationen mellan lärare och elev. Då eleven 
får feedback på ett sångframförande skall lärare översätta framförandet till ord och 
förklaringar som sedan skall tolkas rätt av eleven. Eleven svarar och gör ett nytt försök och 
försöker visa att feedback gått fram. Welch et al. (2005) menar också att sångundervisning 
varit traditionsbunden och reproducerande. Läraren tenderar att lära ut som den själv blivit 
lärd. Den pedagogik som används är baserad på egna erfarenheter och på egna 
sångframföranden vilket smalnar av den pedagogiska verktygslådan. 

I ytterligare en studie av Leong & Cheng (2013) fick blivande musiklärare arbeta med ett 
liknande feedbackverktyg för sångundervisning. Verktyget spelade in och analyserade 
sångtagning utifrån en rad parametrar som kunde ses i realtid av försökspersonerna. I denna 
studie skedde dock hela undersökningsperioden på ett självreglerande sätt. Försökspersonerna 
gjorde ett prov innan undersökningsperioden och ett prov efteråt där det visade sig att 
verktyget gav en positiv utveckling av sångtekniken. De medverkande var också via enkätsvar 
nöjda med denna typ av digitala verktyg i sångundervisning. Detta är den studie som visat 
mest positiv effekt av att använda inspelning som redskap. Studien är dock gjord i Hong Kong 
vilket kan väcka associationer till att musikundervisningen i våra respektive länder är så pass 
olika att studien inte är jämförbar. I studien som är gjord av Leong & Cheng (2013) är det 
dock engelskspråkiga låtar som använts. Programvaran som använts är utvecklad i samarbete 
med universitetet i Sydney och där i stort sett alla referenser är västeuropeiska eller 
amerikanska. 

McPherson & McCormick (1999) identifierar tre olika aktiviteter av instrumentinlärning. 
Detta efter att ha studerat elever i åldrarna 9-18 år under repetitionerna inför ett 
examinationsprov. Dessa aktiviteter var informella/kreativa aktiviteter, repertoarinlärning och 
spelteknik. Informella/kreativa aktiviteter är improvisation och gehörsspel. Repertoarinlärning 
innebär att lära sig nya låtar eller att träna in gamla. Med spelteknik menas 
uppvärmningsövningar, skalövningar och notläsning. Denna undersökning visade att det fanns 
ett samband mellan kvaliteten på övandet i någon av de tre aktiviteterna och hur mycket tid 



!

7!
!

som lades ner på att öva i någon av de tre aktiviteterna. Även hur mycket eleverna gillade att 
öva spelade roll för kvaliteten. Elever som lade ner engagemang i sitt övande tenderade att 
öva mer och på rätt saker (McPherson & McCormick, 1999). 

McPherson & Renwick (2001) undersökte självreglerande lärande hos mindre barn i åldern 
7-9 år som skall lära sig spela instrument. Elever filmades under deras självständiga övande i 
hemmamiljö under en treårsperiod. Undersökningen visade att det var stora skillnader i hur 
eleverna övade. Det skilde sig i hur mycket tid de lade ner på övandet, hur aktiva de var i att 
förbättra sig och att lära sig korrigera fel. McPherson & Renwick (2001) lyfter fram hur viljan 
fanns hos eleverna att lära sig, men att de saknade nödvändiga kunskaper i hur man övar. 
Elevernas musiklärare talade om vad eleverna skulle lära sig men inte hur. Argument förs här 
fram för att musiklärare också ska lära ut övningsmodeller och strategier för övande, men att 
dessa blir verkningslösa om inte eleverna samtidigt utvecklar kunskaper i att bedöma och 
kontrollera sitt eget lärande (McPherson & Renwick, 2001). 

Nielsen (2004) beskriver i en studie om inlärningsstrategier hos musiklärarstudenter på ett 
norskt universitet, att studenterna överlag använde sig av flera strategier av lärande inför ett 
kommande prov. Nielsen delar in lärandestrategier i tre områden: Det kognitiva området 
innefattar hur studenterna arbetar med övningar och använder befintlig kunskap för att koppla 
till ny kunskap. Det metakognitiva området innefattar självreglering, samt hur studenten sätter 
upp mål med övandet och hur studenten övervakar, samt planerar sitt lärande. Det tredje 
området är användning av resurser. Med det menar Nielsen (2004) att söka hjälp i böcker, av 
lärare och klasskamrater samt även också hur tid och studiemiljö nyttjas. De hade tydliga mål 
med övandet och de använde alla strategiområden i sitt övande. Strategiområdet, användandet 
av resurser var det minst använda av studenterna. Studenterna var dåliga på att söka hjälp av 
andra trots god tillgång till klasskamrater och lärare. Hur bra de var på att använda det 
metakognitiva området (självreglerat lärande) var avhängigt studenternas egen tilltro till att 
kunna lära sig tillräckligt mycket inför provet. Att arbeta tidigt med självbedömning och ge 
elever självförtroende i sina studier skulle kunna ge goda resultat (Nielsen, 2004).  
 
Kritik och problemområden med digitala verktyg i musikundervisning 
I en studie av Erixon et al. (2012) framkommer orsaker till varför digitala verktyg inte slagit 
igenom i musikundervisning i någon högre grad. Ensembleundervisning anses som något 
viktigt för musiklärare. Att spela på så kallade ”riktiga instrument” i grupp är viktigt för både 
lärare och elever. Att arbeta med digitala verktyg kan då ses som ett hot mot den rådande 
ordningen (Erixon et al., 2012). Ensemblespel skapar gruppkänsla och problem löses i 
gruppen. Att arbeta mer digitalt verkar för en individualisering, vilket då hamnar i konflikt 
med gruppträningens fördelar (Erixon et al., 2012).  

Erixon et al. (2012) menar att musiklärare ser fördelar med digitala verktyg, exempelvis 
genom att elever i egen takt kan öva efter material som ligger tillgängligt på internet men att 
det samtidigt är ett steg mot individualisering. Att arbeta med digitala verktyg tar också tid i 
anspråk. Läraren behöver lära sig de digitala verktyg som används, instruktionsvideos eller 
annat digitalt material tar tid att producera och teknologi har en tendens att krångla (Erixon et 
al., 2012). 
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En annan problematisk aspekt som uppkommer genom nyttjande av digitala verktyg 
kommer till uttryck när elever menar att det inte upplevs som ”äkta” och att ”känslan” 
försvinner när digitala verktyg används i och med de stora redigeringsmöjligheter som finns 
(Erixon et al., 2012). Själva hantverket att traktera ett instrument blir då ifrågasatt. Om allt går 
att fixa till med digitala verktyg behöver man inte kunna ta sig genom en hel låt på sitt 
instrument. Med digitala verktyg går det att på många sätt förbättra eller förändra ett ljud. Det 
kan vara att klippa och klistra eller att ändra tonhöjd på en ton som inte ligger riktigt rätt. 
Genom att dessa möjligheter används kan då den musikaliska prestationen upplevas som 
sämre eller mindre ”äkta” (Erixon et al., 2012). 

Digitala verktyg har på många sätt utvecklats utanför skolan och är inte i första hand 
skapade utifrån ett pedagogiskt syfte. Erixon et al. (2012, s 256) beskriver det som att 
”teachers are being asked to adapt their teaching to what is called the needs of an ‘invading’ 
culture – i.e. a digital media and ICT culture”.  

Skolan ska lyfta in och hantera strömningar som händer utanför skolan (Erixon et al., 
2012). Traditioner och strukturer i skolan gör att anpassningar till ny teknik kan vara svåra. I 
musikämnet skall de olika typer av digitala verktyg som finns på marknaden anpassas för 
skolan och inte tvärtom. Gullö (2010) påpekar att digitala verktyg för musikproduktion 
förändras ständigt, vilket ställer krav på pedagoger att kontinuerligt hålla sig uppdaterade.!

Enligt Erixon et al. (2012) vill lärare i skolan använda digitala verktyg i större utsträckning 
men begränsas dels av resurser i form av teknologi och dels av kompetens. Gullö (2010) 
menar att pedagoger i musikproduktion förutom lärarkompetens behöver ha kompetenser på 
en rad andra områden som musikteknik, upphovsrätt, vana av att hantera datorer och att hålla 
sig uppdaterad kring hur musikproduktioner och ”sounds” förändras i sin samtid. Det finns 
också andra faktorer än kompetens som hinder för att arbeta med digitala verktyg såsom brist 
på läromedel, föråldrad teknik och säkerhetssystem på skolor. Med det sistnämnda menas att 
skolor kan ha säkerhetssystem inom nätverk på skolor som sätter begränsningar i vad 
pedagoger kan göra med tillgängliga datorer såsom egna installationer av mjukvara (Gullö, 
2012). 

 

Teoretiskt analysverktyg - Feedback 
Feedback eller återkoppling är ett effektivt verktyg för att nå goda resultat i skolan. Det är 
också något som diskuterats flitigt i lärarrum den senaste tiden. De senaste åren har feedback 
och formativ bedömning blivit något av ett slagord i skolvärlden. Forskare som Hattie (2011) 
och Wiliam (2014) har haft ett stort genomslag bland lärare. Båda är verksamma inom fältet 
pedagogisk psykologi. 

Hattie & Timperley (2007) beskriver feedback som information given av någon form av 
agent. Denna agent kan vara en lärare, en bok, en studiekamrat, förälder eller den egna 
erfarenheten. Feedback uppstår i ett sammanhang där någon försöker lära sig någonting. Olika 
agenter av feedback ger olika typer av information som den som skall lära sig något har nytta 
av, vilket Hattie & Timperley (2007) beskriver så här: 

 
A teacher or parent can provide corrective information, a peer can provide an alternative 
strategy, a book can provide information to clarify ideas, a parent can provide 
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encouragement, and a learner can look up the answer to evaluate the correctness of a 
response (Hattie & Timperley, 2007, s 81). 

 
Feedback kan enligt Hattie & Timperley (2007) beskrivas på fyra olika nivåer: 

Uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå samt personlig nivå. På uppgiftsnivå är det 
feedback på uppgiftens resultat som står i fokus. Denna feedback kan vara av rätt eller- 
felkaraktär eller tala om att mer eller annan typ av information behövs. 

På processnivå ges feedback på vägen till den färdiga produkten. Den feedback som ges 
syftar till att förbättra de processer som leder fram till en produkt. Det kan röra sig om att 
eleven blir bättre på informationssök eller på hur information skall bearbetas effektivt. 

Feedback på självregleringsnivå handlar om feedback som hjälper eleven att styra sitt eget 
lärande och att skaffa sig strategier för att nå uppsatta mål. Denna typ av feedback kan också 
handla om hur man utvärderar sig själv. Det är framförallt denna typ av feedback som denna 
studie rör sig kring. 

Feedback på personnivå är ofta det som vi kallar beröm. Hattie & Timperley (2007) menar 
att detta är den minst effektiva typen av feedback och ger inte något konkret som eleven kan 
arbeta med för att förbättra sig: 

 
Personal feedback, such as “Good girl” or “Great effort,” typically expresses positive 
(and sometimes negative) evaluations and affect about the student. It usually contains 
little task-related information and is rarely converted into more engagement, commitment 
to the learning goals, enhanced self-efficacy, or understanding about the task. (Hattie & 
Timperley, 2007, s 96). 

 
Hattie & Timperley (2007) beskriver feedback utifrån tre frågeställningar som bör besvaras 
vid all typ av feedback: Vart är jag på väg? Hur ligger jag till? Och vad är nästa steg? Dessa 
steg benämns Feed up, Feed back och Feed forward. För att dessa frågor ska kunna besvaras 
är det viktigt att både lärare och elev vet vad som är målet. En variant på dessa 
frågeställningar har gjorts av Black & Wiliam (1998) som uttrycker att feedback har tre 
element. Den som skall lära sig något måste veta vad det uppsatta målet är, att känna till det 
nuvarande läget och att hitta vägar för att stänga gapet mellan det uppsatta målet och det 
nuvarande läget. 

Feedback kommer normalt från den undervisande läraren i ämnet och så även i 
sångundervisning. Emellertid menar Wiliam (2014) att goda framsteg för elever kan göras 
genom att utvärdera och analysera sina egna prestationer. Att arbeta med självbedömning och 
självreglerat lärande kan alltså ge eleverna verktyg för att själv styra sitt lärande.  
!
! !
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Metod 
Denna studie har genomförts i två delar. Första delen har bestått av en försöksperiod där 
informanterna spelade in sång i en musikstudio mot musikbakgrunder. Den andra delen är en 
intervjuundersökning som gjordes efter inspelningsperioden.  

I studien fick fem personer genomföra sånginspelningar i en musikstudio vid tre tillfällen. 
Försökspersonerna går i grundskolan. En person går i årskurs 7, två personer i årskurs 8 och 
två personer i årskurs 9. Varje inspelningstillfälle pågick i ca 35 minuter.  

Vid första inspelningstillfället gavs en snabb genomgång i mjukvaran som informanterna 
använde för att göra sina inspelningar. Försökspersonerna fick i förväg välja låtar som de 
redan var något så när bekanta med sedan tidigare. Med hjälp av karaokeversioner2 på de 
valda låtarna kunde informanterna spela in sin egen sång. Försökspersonerna kunde lyssna på 
sina tagningar, göra om tagningarna och spela in alternativa tagningar. Den musikstudio som 
användes är belägen på den gymnasieskola där jag själv är verksam och har därför utgjort en 
ny miljö för informanterna. Samtliga inspelningar gjordes med musikproduktionsprogram och 
samlades på studiodatorns hårddisk. Informanterna arbetade med samma låt under samtliga 
tre inspelningstillfällen. 

För att försökspersonerna skulle ha någon utgångspunkt i sitt lyssnande, diskuterades 
kunskapskraven för årskurs nio med försökspersonerna. I kunskapskraven för ämnet Musik i 
grundskolan står följande för kriteriet C:  

 
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och 
tonhöjd (Skolverket, 2011). 

 
För betygsättningen för grundskolan finns det alltså egentligen två kvaliteter på sång som 
bedöms, nämligen rytm och tonhöjd. Vid tillfället då dessa kunskapskrav diskuterades ställdes 
även en fråga kring om informanterna själva skulle lyssna på sitt uttal. Då samtliga låtar 
skulle sjungas på engelska och uttal redan var under diskussion, blev denna aspekt av sång 
något som informanterna på förhand visste att de kunde bedöma. 
 
Avgränsningar 
Jag lade inte någon större vikt vid de tekniska aspekterna av inspelningarna utan såg dem som 
ett verktyg i sammanhanget. Grundskoleelever ska dock enligt kursplanen för musikämnet 
ägna tid åt inspelningar utifrån det centrala innehållet för ämnet. Inspelningsutrustning av idag 
är både billig och håller god kvalitet. I detta fall skedde inspelningarna i ett kontrollrum där 
eleven hade dator med inspelningsprogram, mikrofon, hörlurar och högtalare för lyssning. De 
flesta som hör sig själv inspelad för första gången och som inte är insatt i hur mixning av 
musik går till uppfattar ofta sin egen röst som onaturlig eller påklistrad. En mixad låt är 
bearbetad och den version vi vanligen lyssnar på via olika media. För att lyssningsupplevelsen 
skulle bli så nära det som informanterna är vana att höra i andra sammanhang som möjligt, 
för-mixades inspelningarna. Det innebär att bearbetningar som ofta görs vid mixning gjordes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Karaokeversion är en instrumental version på populärmusik. (Nationalencyklopedin, 2015) 
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som förinställningar vid röstinspelningarna. Informanterna kunde också referenslyssna på 
originalartist och titta på sångtexten.  

Avgränsningar har också gjorts i form av omfattningen på elevernas tid i musikstudio. 
Informanterna fick tre träffar till sitt förfogande. Denna del hade kunnat förlängas för att ge 
ett tillförlitligare resultat. Man kan tänka sig att lite av nyhetens behag fortfarande finns kvar 
vid tredje tillfället och att detta färgar resultatet positivt. Det tog dock mycket tid i anspråk 
både från mig och eleverna som missade sina ordinarie lektioner för att kunna göra detta. Av 
samma skäl hölls antalet informanterna nere till en nivå som ligger inom ramen för den 
tidsåtgång som ges för denna uppsats. 
 
Urval av informanter 
Valet av informanter som gick i grundskolan trots att jag själv är verksam på en 
gymnasieskola var av praktiska anledningar. I och med att jag är i maktrelation till mina egna 
elever valdes dessa bort. Gymnasieskolan där jag är verksam delar skolområde med en 
grundskola, varifrån jag i stället hämtade mina informanter. Det korta avståndet till 
grundskolan gjorde det enkelt för informanterna att förflytta sig till musikstudion. 

Informanterna var sex personer från början men en föll bort tidigt i undersökningen.  
Försökspersonerna valdes ut av skolans musiklärare. Informanterna bestod av fyra flickor och 
en pojke. I och med att eleverna skulle gå ifrån ordinarie undervisning för att kunna 
genomföra inspelningarna och intervjun valdes elever ut som låg bra till i skolan och som då 
bedömdes ha tid för min undersökning. De var alla också intresserade av musik och hade viss 
sångvana. Urvalet kan därför sägas vara ett bekvämlighetsurval (Trost, 2009). 

Skolan där försöken ägde rum har en ledarskapsprofil. Alla elever på skolan läser ledarskap 
som syftar till att bli medveten om sina egna och andras beteenden. Skolan har inte någon 
särskild musikprofil men har däremot fler musiktimmar utlagda på schemat än vad som står i 
läroplanen.  
 
Etik 
Denna studie följer de etiska riktlinjer som fastslagits av det humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenkapsrådet, 2015). Riktlinjerna berör fyra 
huvudkrav som ska beaktas vid forskning. Dessa krav är: Informationskravet. Berörda 
personer ska informeras om deras del i den aktuella forskningen, syftet med forskningen och 
en beskrivning av denna. Deltagande personer ska informeras om att de när som helst kan 
kliva av projektet. Samtyckeskravet. Berörda personer ska ha samtyckt till att delta i 
forskningsprojektet. Är de berörda personerna under 15 år ska även vårdnadshavare ge sitt 
samtycke. Konfidentialitetskravet. Uppgifter om personer ska hållas konfidentiella. 
Uppgifterna skall förvaras så att inte obehöriga har tillgång till dessa. Nyttjandekravet. Det 
insamlade materialet om personer får endast användas för forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet, 2015) 

Informanterna i denna uppsats blev informerade muntligt vid en gemensam träff där jag 
beskrev projektet, förklarade deras roller och den tidsåtgång som var beräknad. De blev då 
även informerade om de forskningsetiska principerna som är beskrivna ovan. Då flera av 
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informanterna var under 15 år skickades också ett brev hem till föräldrar/vårdnadshavare för 
påskrift där både de själva och deras barn gav sitt skriftliga samtycke. (Se bilaga 1) 

För att anonymisera informanterna kallas de i intervjuerna A, B, C, D och E. Det insamlade 
materialet är det endast jag själv som har åtkomst till.  
 
Intervjuer 
Kvalitativa metoder syftar till att förstå eller se mönster i olika typer av forskningsfrågor. Vill 
man i stället få sifferuppgifter som exempelvis antal, används kvantitativ metod (Trost, 2009). 
Den kvantitativa metoden bygger på att ju större datainsamling desto bättre statistiskt 
underlag för att kunna besvara den ställda frågan. I kvalitativ metod behöver inte sådan 
statistisk hänsyn iakttas på samma sätt. Data bygger på att se variationer och likheter i det 
insamlade materialet. I det här fallet är det uppfattningar hos elever som arbetat med 
datorstödd sångundervisning som står i fokus, och därför har kvalitativa intervjuer använts. 

Kvalitativa intervjuer passar bra i denna studie då syftet är att ta reda på elevers 
uppfattningar kring datorstödd sångundervisning och där öppna, enkla frågor kan ge varierade 
och informationsrika svar (Trost, 2009). Intervjuerna kan sägas ha en låg nivå av 
standardisering. Frågorna ställdes inte på samma sätt till samtliga informanter, i stället fick 
svaren och samtalet styra intervjuerna så som är brukligt vid halvstrukturerade intervjuer 
(Trost, 2009). Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden kan 
ses som en lista på sådant som skall tas upp under intervjuerna och inte som ett frågeformulär 
som skall prickas av. Trost (2009) menar att den som intervjuas skall styra samtalet i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. En fördel, som jag ser, det med 
mobiltelefon är att det är ett föremål som finns i alla möjliga sammanhang och som eleverna 
är vana vid att de ligger framme. Situationen med att intervjuerna spelades in 
avdramatiserades på detta sätt. Förutom inspelningen fördes också anteckningar. Intervjuerna 
skedde i de flesta fall i den musikstudio där inspelningarna ägde rum. Två av intervjuerna 
genomfördes på mitt arbetsrum. Då intervjuerna var gjorda flyttades ljudfilerna från 
mobiltelefonen till dator där de sedan transkriberades. Mobiltelefonens ljudfiler raderades 
efter att de överförts. Intervjuernas längd varierade mellan de olika informanterna. De äldre 
informanterna var mer verbala och gav utförligare svar. Av den anledningen har 
informanterna olika framträdande roller i resultatdelen. Längden på det inspelade materialet 
varierade därför mellan 11 och 15 minuter, medan det transkriberade materialet varierade 
mellan 3 och 5 sidor i formatet A4, 11 punkter.  
 
Tematisering av den insamlade empirin  
Jag har valt att redovisa den insamlade empirin utifrån syftets frågeställningar. Det rör sig om 
tre sådana frågeställningar som fått utgöra huvudrubriker. Jag har letat i det transkriberade 
materialet efter teman som jag ansett höra hemma under någon av de tre huvudrubrikerna. De 
teman som hittats skulle alltså på något sätt besvara någon av de tre frågeställningarna. Det 
transkriberade materialet utgjordes av Word-filer som skapats för varje informant. När ett 
tema identifierats hos någon informant gavs detta en färgkod. Jag har på detta sätt försökt 
fånga så många beskrivningar och uppfattningar som möjligt från informanterna. Lämpliga 
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citat ur varje färgkodat område har valts ut för att förtydliga informanters beskrivningar eller 
uppfattningar. I min analys försökte jag hitta uppfattningar och beskrivningar som var 
samstämmiga, men även sådana där det rådde delade meningar, för att få så bred bild som 
möjligt. Informanternas svar i intervjuerna gav olika mycket stoff. En del informanter har 
därför fått en något mer framträdande roll när det gäller val av citat. Då materialet till 
huvudrubrikerna var samlat, har underrubriker skapats för att kunna göra analyser i mindre 
omfattande områden. I analysen har jag kopplat informanternas berättelser till den litteratur 
som beskrivits tidigare i bakgrundsdelen men även till egen erfarenhet inom området.  
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Resultat 
Jag kommer här att redovisa den empiri som samlats in från de intervjuer som gjordes efter 
det att informanterna spelat in sig själva i musikstudio vid tre tillfällen. Den insamlade 
empirin är sammanställd utifrån de frågeställningar som redovisades under uppsatsens syfte. 
Huvudrubrikerna är därför samma som de tre frågeställningarna. En mängd teman kunde 
hittas i det insamlade intervjumaterialet, vilket jag kommer att redovisa här. De olika teman 
som dök upp under intervjuerna hade också kunnat redovisas på andra sätt, men jag valde att 
gruppera olika teman till uppsatsens frågeställningar. Resultatet analyseras fortlöpande utifrån 
tidigare forskning och genom de teoretiska verktygen kring feedback. Varje avsnitt avslutas 
med en kort sammanfattning. 
 
Hur beskriver eleverna upplevelsen av att höra sin sång genom 
inspelningar? 
Då informanterna beskriver upplevelsen av att bedöma sig själva uppstår ett läge som visar på 
att det finns problem med att försöka beskriva hur något låter, i det här fallet informanternas 
egna röster. Denna problematik är så genomgående bland informanterna att det får utgöra ett 
eget tema.  

 
Hur ljudet låter för informanterna 
Welch et al. (2005) problematiserar sångundervisning med avseende på att det språk som 
används i dialog mellan lärare och elev är luddigt och består av svårtolkade metaforer. 
Informanterna i denna studie fick aldrig någon direkt fråga om de tidigare uppfattat 
musiklärarspråket som luddigt. De visade dock vid upprepade tillfällen hur svårt det 
egentligen är att förklara hur ett ljud låter eller hur svårt det är att beskriva olika kvaliteter på 
rösten. Vid flera tillfällen krävdes förtydliganden av vad informanterna egentligen menade. 
Ett så enkelt konstaterade som att ”jag sjunger lågt” kan tolkas dels som att informanten 
sjunger lågt i ljudstyrka (dB) eller som att informanten sjunger i ett lågt tonalt register (Hz). 
Nedan följer några exempel från informanterna som visar på svårtolkade uttryck. 

!
”Rösten låter instängd.” 

”Det blir så rått liksom.” 

”Sedan provade jag att sjunga så där högre och lägre.” 

”Det låter mycket bättre om jag sjunger lite lugnare och lite mer dämpat.” 

 
Svårigheter med att beskriva ljud kan leda till missförstånd mellan lärare och elev. För 
informanterna som under intervjutillfället blir tvungna att formulera vad de lyssnat efter på 
sina egna inspelningar blir det tydligt att det inte finns några enkla sätt att förklara detta på. Så 
länge informanterna bedömt sig själva har de en tydlig upplevelse av sin insats. Problemet 
uppstår när den egna upplevelsen skall omsättas till ord och göras begriplig för någon annan. 
Det luddiga och metaforlikande språket som används i sångundervisning såsom beskrivits av 
Welch et al. (2005) var ständigt närvarande i de genomförda intervjuerna. 
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Den ovane lyssnaren 
Någonting som kommer igen i samtliga intervjuer är den första något chockartade 
upplevelsen av att höra sin egen röst inspelad. Informanterna hade ingen eller ringa erfarenhet 
av att höra sig själv inspelad. Av de intervjuade eleverna hade två provat att spela in sig själva 
innan och då i mindre utsträckning. Vid det första inspelningstillfället beskrivs lyssnandet på 
sig själv som någonting ovant. 
 
Jag: ”Nu har du ju hållit på att spela in din röst och lyssnat i tre veckor. Spontant. Hur har det varit?” 
 
C: ”Det har varit skitkul. Riktigt roligt. Att man hör från första till sista gången att man blivit mycket mer van att 
höra sin egen röst. 
 
Jag: ”Du menar från första till sista inspelningstillfället?” 
 
C: ”Alltså första gången var det, shit, vad hemskt det låter, det här vill jag inte hålla på med. Men ju mer man 
lyssna, ju mer van blev man. Man märker mer detaljer efter ett tag. Men i början kändes det, det låter skit. Men 
man vänjer sig.” 
 
Informanten som citerats ovan var beredd av avsluta sin insats i min studie efter första 
inspelningstillfället på grund av missnöje med sin egen röst. På samma fråga svarar en annan 
informant. 
 
B: ”Jätteroligt men också jättekonstigt.”  
 
Jag: ”Jättekonstigt? Hur tänker du då?” 
 
B: ”Det är så konstigt att höra sin egen röst. Så! Det blir så rått liksom. Jämfört med en liksom riktig inspelning, 
som en inspelning låter.” 
 
Denna informant uppfattade första inspelningstillfället som ”jättekonstigt”. Informanternas 
uppfattning är dels att de är ovana vid att höra sin egen röst då den spelas upp och dels att de 
gör en jämförelse med inspelningar som är kommersiellt utgivna. Genom att förvänta sig 
samma ljudkvalitet som på en kommersiell produktion tycker informanterna till en början att 
det låter dåligt. Att informanterna i ringa eller ingen utsträckning använt sig av inspelningar 
för att lyssna på sin egen röst stödjer resonemang som framförts av både Welch et al. (2005) 
och Wise et al. (2011) att sångundervisning är traditionsbunden och att lärare lär ut som de 
själva blivit lärda. Leong & Cheng (2014) menar dessutom att digitala verktyg fortfarande är 
ovanligt i musikundervisning men ännu mer sällsynt i just sångundervisning. 

Flera av informanterna beskriver det som att rösten kommer från någon annan. Det 
informanterna hör i huvudet när de sjunger stämmer inte riktigt med hur det låter på 
inspelningarna. 
 
Jag:” Nu när du lyssnat på dig själv, var det något du hörde eller tänkte på?” 
 
B: ”Alltså. Jag tycket det låter mycket dåligare. När man hör det på inspelning.” 
 
Jag: ”Jämfört med?” 
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B: ”Än det jag hör i huvudet liksom.” 
 
Jag: ”Ok. Det låter alltså dåligare på inspelning än i huvudet? Kan du sätta fingret på vad som är dåligt på 
inspelningen?” 
 
B: ”Uttalet känns inte lika bra. Det blir sluddrigare. Och så blir det en helt annan röst överhuvudtaget. Det blir 
som en annans röst än det som är jag. Man tänker likadant men det är en annan röst” 
 
Just den här skillnaden mellan det som ”hörs” i huvudet och det som spelas upp i högtalare 
från en sångtagning är vanligt hos de flesta som är ovana att spela in sin röst. Trots denna 
ovana kan informanten i citatet ovan ändå identifiera ett problemområde, i det här fallet 
uttalet. En annan av informanterna utrycker sig på följande vis:  
 
Jag: ”Var det någonting annat med rösten eller sättet du sjunger på som du tänkte på?” 
 
A: ”Svårt att förklara. Men när man sjunger så med en mick så blir det som att rösten låter instängd när den 
kommer ut. Jag vet inte. Typ att man trycker ihop den lite. Svårt att förklara. Men jag har hört att man skall 
sjunga som om man siktar någonstans så att man får en riktning med rösten. Har man micken framför sig blir 
man lite isolerad.” 
 
Jag: ”Isolerad? Du menar att med en jättemick framför ansikte kan man inte se någonting annat?” 
 
A: ”Precis. Det blir mindre känsla. Men jag gjorde ingenting åt det, jag bara tänkte på det.” 

 
Informanten reflekterar över känslan i sången. Genom att inte ha några åhörare uppfattar sig 
eleven som isolerad. Att kunna sjunga med känsla, att förmedla en berättelse - oavsett om det 
är ett uppträdande eller en studioinspelning – är viktigt om man på något sätt vill beröra 
andra. Erixon et al. (2012) beskriver känslan som någonting viktigt för musikelever och att 
känslan är lättast att hitta då musicerande sker tillsammans med andra. Utifrån informantens 
kommentar ovan stärks detta resonemang. Informanten kunde genom självbedömning hitta ett 
utvecklingsområde (känslan) men valde att inte göra någonting åt detta. Här kan inspelningen 
ses som ett analysverktyg men inte som ett verktyg för åtgärder. Welch et al. (2005) uttrycker 
det som att det är en sak att känna till något som ska korrigeras och en annan sak att veta hur. 

Situationen med att bedöma sig var inledningsvis svår för informanterna. Förutom en ovana 
att höra sin egen röst så kantades första tillfället också i vissa fall av tekniska problem. 
Elevernas beskrivning är att de inte hade någon större vana av att hantera digitala 
musikverktyg vilket ledde till att fokus förflyttades från sång till att hantera programvara. Det 
gick dock fort för informanterna att komma över dessa problem. Då den första chocken lagt 
sig och eleverna fått hjälp med att styra upp programvaran förflyttades fokus åter till sång. 

De fem informanterna var eniga om att de alla gjort självbedömningar av sin sång genom 
att lyssna på inspelningar av sig själv. Däremot finns det både likheter och skillnader i vad 
informanterna lyssnat på och säger sig ha bedömt, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. 
Helt klart är att informanterna gör bedömningar av sig själva. Flera av informanterna ser 
inspelningsperioden som ett sätt att bedöma hur de sångmässigt ligger till. 
 
B:”Jag liksom lär mig mer om hur jag låter det har jag varit jätteosäker på” 
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I citatet ovan ger informanten uttryck för att ha lärt sig mer om hur den egna rösten låter. 
Detta kan ses som en typ av självutvärdering vilket är ett steg i ett självreglerande lärande 
(Hattie & Timperley, 2007). Här har eleven fått svar på ett av de grundläggande elementen för 
feedback enligt Black & Wiliams (1998) modell som är beskriven tidigare under teorier om 
feedback. Hur ligger jag till? De andra två elementen är att veta vad som är målet och det 
tredje att finna strategier för att nå fram till målet från utgångläget. Inspelningarna användes 
för att analysera sina sångtagningar och inspelningarna kan därmed ses som ett 
feedbackverktyg. 

 
Sammanfattning 
Då informanterna ska beskriva situationen med att bedöma sig själva i musikstudio uppstår 
problem med hitta ord som beskriver ljud. Vid flera tillfällen under intervjuerna krävdes 
förtydliganden. Informanterna beskriver hur ovana de var att höra sina röster på inspelning. 
Jämförelser gjordes med informanternas egna inspelningar och med färdigproducerade 
inspelningar de är vana att höra i andra sammanhang. Inledningsvis gjorde detta att de 
uppfattade sina tagningar som ”dåliga”, ”instängda” och ”sluddriga”.  

Vissa av informanterna hade svårt att hitta känslan i sin sång. Inledningen kantades också 
av tekniska problem med musikstudions mjukvara vilken var ny för informanterna. Allt 
eftersom försöksperioden fortlöpte beskriver informanterna att de arbetat med självbedömning 
av sina inspelningar och gav exempel på vad de självbedömt. !
 
Hur strukturerar eleverna sin sång när de bedömer den?  
En av de tydligaste uppfattningar informanterna hade kring datorstödd sångundervisning är att 
de haft roligt. En av mina intervjufrågor var att jag ville att informanterna skulle sammanfatta 
inspelningsveckorna med tre ord. De ord som dök upp var roligt, bra, kul, skönt, spännande, 
intressant, utvecklande, lärorikt och stärkande. Efter att ha fått en fråga om hur det spontant 
det kändes efter försöksveckorna svarar en informant ”Det var så roligt. Jättekul att få testa på 
det”. Den positiva uppfattningen kring datorstödd sångundervisning bekräftar tidigare studier 
på området (Leong & Cheng, 2013; Napoles & Bowers, 2010; Welch et al., 2005). 
McPherson & McCormick (1999) argumenterar för att elever som tycker övandet är roligt 
tenderar att öva mer och på rätt saker. Att skapa aktiviteter för lärande som uppskattas av 
elever skulle i så fall ge ett positivt resultat. 

Ur intervjuerna med informanterna går det att särskilja ett antal grunder för självbedömning 
som framträtt extra tydligt. Dessa är uttal, tonsäkerhet, rytm och dynamik. Sångundervisning 
med hjälp av digitala verktyg har visat sig vara till hjälp för dels lärare att ge feedback och 
dels för elever att bedöma sig själva i tidigare forskning (Leong & Cheng 2013; Welch et al., 
2005).  

Informanterna var informerade innan inspelningsperioden om de kunskapskrav som finns 
för musikämnet i årskurs nio. I kunskapskraven framkommer, som tidigare nämnts, att 
kvaliteter som ska bedömas i sång är tonhöjd och att kunna sjunga med god rytmik. Det är 
därför inte särskilt förvånande att informanterna lyssnat på just detta tillsammans med uttal. 
Men även om det inte är förvånande så är det inte på förhand givet hur de uppfattat dessa 
kvaliteter på sång. Dynamik var däremot inte någonting som diskuterats innan intervjuerna. I 
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sin självbedömning på de fyra nämnda områdena används feedback-frågorna: vart är jag på 
väg? (Feed up) Hur ligger jag till? (Feed back) och vad är nästa steg? (Feed forward) (Hattie 
& Timperley, 2007). Den mest frekvent använda frågan är hur ligger jag till? (Feed back). Jag 
kommer här att beskriva hur de fyra kvaliteter som informanterna uppfattat och reflekterat 
över då de lyssnat på sina inspelningar. 
 
Uttal  
De låtar som informanterna valde inför inspelningarna var samtliga engelskspråkiga. I 
intervjuerna kom det fram att flertalet i någon form reflekterat kring uttalet på dessa låtar. Att 
lyssna på sin inspelade sång tycks vara ett sätt att analysera sitt uttal. Informanten i citatet 
nedan förklarar att texten i vanliga fall sjungs oreflekterat. Genom att lyssna på sig själv sker 
en medvetenhet kring hur texten ska uttalas.  
 
Jag: ”Var det något annat du tänkte på när du hörde dig själv?”  
 
E: ”Jo, jag lyssnar på texten mer kanske, hur man uttrycker orden typ” 
 
Jag: ”Du har inte tänkt på det när du sjungit annars?” 
 
E: ”Nä, då bara rabblar man på bara”. 
 
En annan informant gör en form av självbedömning genom att säga ”Jag hade ganska dåligt 
uttal”, vilket enligt Hattie & Timperley (2007) besvarar frågan: Hur ligger jag till (Feed 
back)? Informanten går vidare i sin analys av uttalet och beskriver också vad i uttalet som är 
fel. Informanten ger exempel med ordet ”goodbye”.  
 
Jag: ”Du har förutom sjungit också lyssnat. Du har ju redan sagt en del men hur gick tankarna då. Lyssnade du 
på något speciellt?” 
 
A: ”Jag tänkte mycket på uttalet. När man bara pratar eller sjunger tänker man inte så mycket på hur man uttalar 
orden. Inte jag i alla fall. Liksom när man hör sig själv så. Men jag hade ganska dåligt uttal. He he 
 
Jag: ”Du uppfattade det så?” 
 
A: ”I början” 
 
Jag:” I början?” 
  
A: ”Första gången jag spelade in. Jag försökte lyssna på henne också förutom mig själv”. 
 
Jag: ”Menar du att du tycker det blev bättre?” 
 
A: ”Ja. Speciellt vissa ord. Hon sjöng liksom goodbyaee och jag sjöng goodbajj med J, så jag försökte fixa det.” 

 
Informanten vet med ordet ”goodbye” också vad som är målet, alltså Feed up och vad som är 
nästa steg, Feed Forward. Nästa steg är att sluta sjunga ”goodbye” med J på slutet. Enligt 
Black & Wiliam (1998) sätt att beskriva feedback har eleven uppfyllt de tre elementen för 
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feedback. Eleven vet hur den ligger till (dåligt uttal) vad som är målet (bra uttal) och vet hur 
gapet där emellan skall slutas (minska på betoningen J). En strategi informanten använde sig 
av för att komma till rätta med uttalet var att lyssna och jämföra sig med originalet. Till 
skillnad från studenterna i Nielsens (2004) studie så har denna informant använt sig av just det 
inlärningsområde som användes minst av de norska studenterna, nämligen att använda 
inspelningshjälpmedel. 
 
Att pricka toner och att sjunga rytmiskt 
Att sjunga med rätt tonhöjd och med god rytmik är som tidigare påpekat inskrivna i 
kunskapskraven för musikämnet i årskurs nio. Det är också de kvaliteter vid sångframförande 
som de flesta människor reagerar på vid felaktigheter. Ur intervjuerna framgår att informanter 
hörde falska toner i sina sångtagningar. Att sjunga falska toner uppfattas som någonting som 
ska elimineras och många tagningar gjordes om på grund av detta. Några av informanterna 
hörde att de sjungit falskt i samma ögonblick som det hände och tog om sångtagningen på en 
gång medan andra inte hörde att de sjungit falskt förrän efter det att de lyssnat på sina 
tagningar, vilket informanten i citatet nedan ger uttryck för:   
 
Jag: Så du hörde inte att du missade tonen förrän efteråt? 
 
B: ”Ja, ibland blir det bara så där, VA!  Vad var det där! Det märkte jag inte när jag sjöng. Men sedan hörde jag 
det på inspelningen.” 

 
Strategierna för att korrigera falska toner är olika bland informanterna. Den mest 
förekommande strategin tycks vara att helt enkelt sjunga om tills det blir rätt. En av 
informanterna kunde genom att lyssna komma fram till om den sjungna tonen låg över eller 
under den önskade tonen och försökte kompensera för detta vid nästa tagning. 

Innebörden av att sjunga med god rytmik tycks vara tydlig bland informanterna. Ordet 
rytmik används inte av informanterna. I stället talar de om ”sväng”, ”timing”, ”tempo på 
orden” för att beskriva rytmik. En hos informanterna vanlig uppfattning är att det är lätt att 
höra och att fixa till dylika missar.  
 
Jag: ”Innan vi drog igång inspelningarna så pratade vi genom kunskapskraven för musik som ni får betyg på i 
nian. Var det något du tänkte på när du lyssna?”  
 
E: Jaa, ”Jag tänkte vissa gånger hur jag sackade på refränger. Tempot satte jag inte, du vet betoningarna. Och då 
gjorde jag om.” 
 
Informanten i citatet ovan kunde genom att lyssna höra att sångtagningens rytmik inte var till 
informantens belåtenhet på refrängdelarna. Informanten gjorde därför om sångtagningen. 
Strategin bland informanterna, för att åtgärda missar i rytmik, tycks vara att helt enkelt göra 
om tagningarna tills det blir rätt. En skillnad mot att korrigera felaktigheter i rytmik jämfört 
med tonhöjd är att rytmik är lätt att både höra och åtgärda. Hur rytmik korrigeras behöver inte 
förklaras, det bara görs.   
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Dynamik 
Ytterligare en aspekt av sång som återkommer i intervjuerna är dynamik. Informanterna 
beskriver det som att de antingen sjunger svagt eller att de tagit i för mycket. På ett eller annat 
sätt så är dynamik något som alla informanter berört. Dynamik är någonting de varit 
omedvetna om tidigare i sitt sätt att sjunga även om de hört hur andra sjunga med olika 
dynamik. Informanten i citatet nedan ger uttryck för att personen sjunger för starkt.  
 
Jag: ”Har du förändrat din röst eller sång på något sätt?” 
 
B: ”Jaa, men, äh hur starkt jag sjunger. Att försöka sjunga lika starkt genom hela låten, på vissa ställen sjunger 
jag starkare än jag behöver. Det låter mycket bättre om jag sjunger lite lugnare och lite mer dämpat”. 
 
Jag: ”okej!” 
 
B: ”Ja eller bara att det ska låta mjukare. Det är svårt.” 

 
Informantens uppfattning är att det låter bättre om sången är jämnstark och mjukare och gör 
därför åtgärder som leder fram till detta. I motsats till att sjunga starkt uppfattar informanten i 
citatet nedan att problemet i stället är att sången är för svag. 
Jag: ”Upptäckte du någon nytt med sättet du sjunger på eller någonting med din röst?” 
 
C: ”Ja. Jag sjunger väldigt lågt. Att jag inte tar i.”  
 
Jag: ”Lågt. Menar du i ljudstyrka eller lågt i ton, register?” 
 
C: ”Ja, det blir nästan som att jag viskar” 
 
Jag: ”Varför tror du att det blir så då?” 
 
C: ”För att jag inte vågar.” 

 
Informanten uppfattar sin röst som svag och viskande och det beror på att informanten inte 
tagit i tillräckligt. Informanten har i likhet med informanten i föregående citat gjort en analys 
av situationen utifrån en självbedömning. Informanten sjunger svagt och vet att det beror på 
att hen inte tagit i tillräckligt mycket och det i sin tur beror på att hen inte vågar. Då jag frågar 
informanten om anledningen till att inte våga ta i blir svaret att informanten uppfattar sig som 
självkritisk och vill att det skall låta perfekt. Informanten blir besviken när det inte låter som 
den tänkt. Nielsen (2004) menar att självförtroendet spelar roll vid självreglerat lärande. Ett 
bra självförtroende i sina studier ger positiv lärandeeffekt. Informanten påpekar sedan att det 
gick bättre allt eftersom vanan vid att höra sig själv ökade. Informanten uppfattar det som att 
det skett en stor förändring med sättet att sjunga på under försöksperioden just med avseende 
på att våga ta i.  
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Integrering av datorstödd sångundervisning i den ordinära 
musikundervisningen 
Den typ av inspelningar som informanterna arbetat med är varken särskilt dyra eller 
personalkrävande. Däremot finns andra ramfaktorer som kan vara svåra att ordna, exempelvis 
lämpliga lokaler. Informanterna fick frågan om hur de såg på att arbeta på detta sätt i den 
”vanliga” musikundervisningen. Informanternas uppfattningar om detta skiljer sig en aning. 

 
D: ”Det skulle funka jättebra tror jag. Det blir mer individuellt och man lär sig mer tekniskt. Det skulle bli lättare 
för musikläraren som kan kolla på inspelningarna senare” 
 
E:” Det blir mer individuellt då. Det blir roligare” 
 
I citaten ovan är informanterna positiva till integrera datorstödd sångundervisning i den 
”vanliga” sångundervisningen. De lyfter det individuella som en fördel samtidigt som det 
skulle vara roligt. Individuellt måste här sättas i sammanhanget att de haft möjlighet att jobba 
helt ostörda i en ljudisolerad musikstudio. Flera av informanterna har på olika sätt reflekterat 
över att få sjunga individuellt. Jag kommer att beskriva detta närmare i nästa avsnitt. Att lära 
sig mer om ljudteknik ses också som någonting positivt vilket framgått vid flera tillfällen 
under intervjuerna. Informant D:s uppfattning är att det också skulle bli lättare för den 
undervisande läraren som då inte skulle behöva vara hos alla under inspelningarna utan skulle 
i lugn och ro kunna lyssna på sina elever efter lektionstid. Informanterna i citaten nedan har 
en annan uppfattning kring detta. 
  
A:” Det tror jag är bra men alla kanske inte vill göra det. Man kanske inte är intresserad. En del är ju inte 
musikintresserade.” 
 
B: ”Om jag ser till vad alla tycker tror jag inte att det skulle vara bra. Jag tror det skulle va folk som tycker det 
skulle vara jättejobbigt.” 
 
Informant A- och B:s uppfattning är tämligen lika. Båda förklarar att på klassnivå skulle det 
inte vara särskilt lämpligt på grund av att många inte skulle vara intresserade. De menar att 
många då bara skulle tycka att det var jobbigt eller att det inte skulle ge någonting för att det 
skulle ses som ett tvång. För dem personligen eller för andra med intresse för sång är 
uppfattningen att det skulle vara bra.   
 
Sammanfattning 
Informanternas uppfattning av att arbeta med självbedömning i sångundervisning med hjälp 
av inspelningsstudio är positiv. Försöksveckorna beskrivs som roliga, lärorika och 
utvecklande. Det är på framförallt fyra områden som informanterna självbedömt sig själva. 
Dessa är uttal, tonhöjd, rytmik och dynamik. De tre första var på förhand något informanterna 
var informerade om att de kunde lyssna efter. Den fjärde var något som inte var diskuterat 
innan försöksperioden men som dök upp i intervjuerna. Informanterna lade också fram 
strategier för att åtgärda brister som upptäckts genom självbedömning. 
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Informanternas uppfattning om den här typen av sångundervisning borde ingå i den 
”vanliga musikundervisningen” är det delade meningar om. Att få sjunga individuellt lyfts 
fram som någonting positivt medan farhågor om att det inte passar alla i en klass lyfts fram 
som det negativa.   
 
Vilka för- respektive nackdelar beskriver eleverna, avseende införandet av 
teknisk utrustning i sångundervisning? 
En för informanterna viktig aspekt av sångundervisning som lyfts fram i intervjuerna är 
möjligheten till att vara ensam, att inte hela tiden sjunga i grupper eller att sjunga där någon 
annan hör på. Flera av informanterna beskriver det som en befrielse att få ta i med rösten och 
testa olika sätt at sjunga på utan att andra hör. En av informanterna uttrycker sig enligt nedan, 
efter en fråga om vad informanten tyckte bäst om under försöksveckorna. 

 
A: ”Det var att vara ensam i ett rum så man kunde bara waila loss hur mycket man ville, som om man var 
hemma själv. Man kunde liksom bara ta i allt och inte hålla tillbaka. Man var inte nervös. Man kunde ge 
allt. Andra var inte där. Man kunde ge allt och råka göra fel och ingen annan skulle hör det ändå. Det var 
skönt”.  
 
Informanten beskriver hur skönt det var att kunna sjunga utan att ta hänsyn till andra. I 
klassrumssammanhang är detta någonting ovanligt. Klasskamrater och/eller lärare är ständigt 
närvarande. Detta ger få tillfällen att testa sin röst utan att andra hör eller att sjunga utan att 
det känns obekvämt. Som en motbild till ensamhetens fördelar beskriver samma informant 
också det som ovanligt att inte sjunga för någon annan. I musikstudion har de sjungit med 
hörlurar och med en mikrofon med pop-filter3 som täcker en yta stor som ansiktet. 
Informanten beskrev det då som att en känsla av isolering infanns sig. Undervisningen i 
musikstudio beskrivs som mer individuell vid en jämförelse med den ordinarie 
musikundervisningen. 
 
Jag: ”Hur tänker du om det här sättet att jobba med sång i relation till den vanliga sångundervisningen i skolan?”  
 
E: ”Ja det tycker jag skulle vara bra” 
 
Jag: ”Varför då?” 
 
E:”Det blir mer individuellt då. Det blir roligare.” 
 
Informanten i citatet ovan menar att undervisningen blir mer individuell och att det blir 
roligare då. På samma fråga förklarar en annan: 
 
C: ”Skitkul” 
 
Jag: ”Varför då?” 
 
C: ”För att man får jobba själv. Man får utveckla sig själv och man märker verkligen skillnad på sig själv också”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Popfilter är ett textilskydd som placeras mellan mikrofon och den som sjunger för att förhindra att hårda 

konsonanter som b- och p blir för framträdande. 
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Jag: ”Trots att du inte haft någon lärare med.”  
C: ”Ja man märker ju direkt.”  
 
Mina informanter ser positivt på denna typ av musikundervisning och förklaringen till detta är 
att de jobbat ensamma. Informanten beskriver också hur tiden i musikstudio varit utvecklande 
trots att ingen lärare varit med och kunnat hjälpa till. Detta stödjer Wiliams (2014) teori om 
att goda kunskaper kan inhämtas genom självbedömning och med självreglerat lärande. I den 
svenska studien av Erixon et al. (2012) beskrivs dock att både lärare och elever i 
musikundervisning framhåller det positiva i att spela ihop med andra. I det här fallet är 
förhållandet motsatsen, informanterna lyfter det positiva med att vara själv. 
     Just att få använda dator i musikundervisning beskriver informanterna som något positivt 
även om det också var kantat av en del problem. På en fråga om vad som var det bästa under 
försöksveckorna svarar en informant: 

 
D: ”Det här med att lära sig att hantera datorn, att sjunga och spela in. Att höra rösten tillsammans med musiken. 
När man bara sjunger är det inte lika roligt.” 

 
Informanten beskriver att det bästa med försöksveckorna var att få sjunga i kombination med 
att spela in i datormiljö. Att ”bara” sjunga är inte lika roligt enligt informanten. Andra 
informanter beskriver det som att de lärt sig hur det går till på riktigt vid inspelningar eller att 
de tyckt det varit roligt att få lära sig hur man spelar in sig själv. På samma fråga som i citatet 
ovan svarar en annan informant 
 
E: ”Få lära sig hur det funkar. Lite i alla fall.” 
 
Jag: Funkar?  
 
E: ”Ja. Hur man spelar in i studio. Det var intressant”. 

 
Informantens svar tyder på att lära sig om inspelning i dator var minst lika viktigt som att 
sjunga under försöksveckorna. Detta stämmer överens med forskning av Wise et al. (2011), 
där det framkommer att användandet av digitala verktyg i musikundervisning skulle kunna 
närma sig elevernas intressen och på så vis motivera eleverna. Å andra sidan måste nya 
digitala verktyg vara pedagogiskt motiverade. Erixon et al. (2012) beskriver digital teknik 
som något som många gånger utvecklats utanför skolan och som skolan sedan skall anpassa 
sig till. Verktygen är inte i första hand utvecklade utifrån ett pedagogiskt syfte. 
 
Vad beskriver eleverna som problematiskt med denna typ av undervisning? 
Flera av informanterna beskriver hanteringen av den ljudtekniska utrustningen som mest 
problematisk. För vissa handlade det om att hantera hårdvaran som att justera volym i hörlurar 
eller signal på mikrofonen. I andra fall handlade det om mjukvaran. Programmet som 
användes vid inspelningen var nytt för samtliga informanter. Ibland gav ovanan att hantera 
programvaran onödiga pauser då de behövde hjälp med funktioner i programvaran. Däremot 
beskriver informanterna att de tyckte de gärna ville lära sig mer om funktioner i 
programvaran. 
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Jag: ”Vad var det som var krångligt då?” 
 
D: ”Att klippa dom här tagningarna och så. Det vill jag kunna bättre.” 
 
Informanten i citatet ovan menar att det var krångligt att klippa i olika sångtagningar. I många 
inspelningssituationer tas flera alternativa tagningar och dessa klipps sedan ihop till en 
tagning av de delar som anses låta bäst. Ibland vill man också bara ta om en liten del i en låt 
på grund av någon insats som blivit fel. Det gäller då att kunna klippa i de inspelade 
ljudfilerna så att det låter naturligt. Informanten ger uttryck för att hen vill lära sig mer om 
detta och uppfattade det som ett problem att hen inte bemästrade detta. En annan informant 
ger uttryck för ungefär samma sak:  
 
A: ”Jo jag lärde mig inte klippa i filer och så. Visst kan man göra så att man bara tar snuttar och så från flera 
tagningar?” 
 
Jag: ”Ja det går bra. Du vill alltså lära dig mer om själva programvaran?” 
 
A: ”Ja” 

 
Inte heller denna informant anser sig inte kunna hantera programvaran i önskad utsträckning 
utan vill lära sig mer. Viljan att lära sig detta visar på att informanterna behöver dessa 
kunskaper för att nå nästa steg (Feed forward) och på så vis arbeta självreglerande. Att kunna 
sjunga om vissa delar av en låt i stället för hela tyder på eleven fått insikt i ett problemområde 
och fokuserar på att åtgärda detta. McPherson & Renwick (2001) menar att elever gärna vill 
lära sig men att de saknar kunskaper i hur man övar. I det här fallet visar informanten att 
övandet blir effektivt på så vis att det är bara de mindre lyckade delarna som kräver särskild 
uppmärksamhet vilket då talar emot undersökningen av McPherson & Renwick (2001). 
Samtidigt är graden av effektiviteten i övandet i musikstudion olika bland informanterna 
vilket stödjer resonemang av McPherson & Renwick (2001) att det är stora kvalitetsskillnader 
i elevers övande. 
 
Sammanfattning 
I elevernas beskrivningar av sångundervisning i musikstudio framgår att det varit värdefullt 
att kunna sjunga i ett sammanhang där eleven kunnat fokusera helt på sig själv. Genom att 
vara ensamma har informanterna använt sina röster på nya sätt. Den individuella aspekten ses 
som något positivt av flera informanter. Informanterna menar att de utvecklats trots att ingen 
lärare funnits på plats. Inspelningsteknik i kombination med sångundervisning beskrivs i 
positiva ordalag. Hos samtliga informanter finns en önskan att lära sig mer om 
inspelningsteknik och den använda programvaran. Detta var också det område som beskrevs 
som problematiskt av informanterna. Informanterna blev begränsade av de ringa kunskaperna 
i mjukvaran vilket ledde till onödiga stopp och tog tid från att sjunga. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
De informanter som ingick i denna studie hade samtliga ett intresse av musikämnet och sång i 
synnerhet. Informanterna är därför inte representativa för en ”vanlig” klass i grundskolans 
senare år där intresset för musik och sång är olika från individ till individ. Utgångspunkten för 
denna studie var aldrig att generalisera på detta sätt utan jag ville fånga uppfattningar kring 
datorstödd sångundervisning bland elever som faktiskt sjunger. Något som kan ha påverkat 
resultatet av studien är att urvalet gallrade bort elever som inte ligger bra till i skolan i sin 
helhet. Resultatet hade antagligen blivit ett annat om jag i stället använt mig av ett 
slumpmässigt urval av informanter. 

Kunskapskraven i musikämnet för grundskolan talar om att eleven skall kunna ta del i 
gemensam sång, men säger ingenting om individuell sång. Den typ av datorstödd 
sångundervisning som denna studie kretsat kring är i högsta grad av mer individuell karaktär. 
Självbedömningar av inspelningar passar därför bäst för elever som vill utveckla sina egna 
färdigheter i sång på en individuell nivå. På gymnasieskolans estetiska program läser elever 
som har sång som sitt huvudinstrument individuellt vilket gör att sångundervisning med hjälp 
av digitala verktyg har en självklarare plats. 

Försöksperiodens längd som omfattades av tre tillfällen kan också diskuteras. På dessa tre 
tillfällen skulle informanterna spela in, lyssna, bedöma sig själva och bli något sånär bekanta 
med den mjukvara som användes vid inspelningarna. Hade informanterna haft mer tid till sitt 
förfogande hade möjligen andra uppfattningar kunnat fångas upp. Troligen hade de tekniska 
problemen med inspelningsutrustning och mjukvara blivit ett mindre problem. Å andra sidan 
gav den korta tiden tillräckligt med empiri för att besvara denna studies syfte. 
 
Resultatdiskussion 
Informanternas första möte med inspelningstekniken var av en något chockartad karaktär. 
Resultatanalyserna visar på att informanterna är ovana att höra sig själva och att arbeta med 
digitala hjälpmedel. Informanternas egna referenser till hur inspelningar skall låta är 
kommersiellt utgivna låtar – vilket blir missledande. En utgiven låt är oftast en påkostad 
produktion där många timmar är spenderade på mixning och ljuddesign. Att jämförelser 
skulle göras med kommersiella produktioner var väntat och försök gjordes för att minimera 
detta genom att jag för-producerade inspelningarna, vilket är beskrivet i metodavsnittet. Dessa 
försök var dock inte tillräckliga då informanterna initialt ändå uppfattade sina inspelningar 
som dåliga. Här finns då en risk med att denna typ av sångundervisning kan skada 
självförtroendet hos elever. Om informanterna fått möjligheten att lyssna på varandras 
inspelningar i ett tidigt skede hade möjligen jämförelsen med kommersiella inspelningar varit 
en annan. Vi närmar oss då området kamratbedömning som inte varit i fokus i denna studie. 

Min resultatanalys visar att trots den chockartade inledningen så har de uppskattat 
försöksperioden och beskrivit den i positiva ordalag. Det här stöds av tidigare forskning på 
området där informanter och lärare varit positivt inställda i liknande försök (Welch et al., 
2005; Leong & Cheng, 2014). Men samtidigt motsägs detta i andra studier där digitala 
verktyg i stället ses som mindre äkta eller fusk (Erixon et al., 2012) eller att digitala verktyg 
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inte är naturligt integrerade i musikundervisningen (Wise et al., 2011; Erixon et al., 2012). 
Sådana ståndpunkter stöds också av resultatet i denna studie där informanter uttryckt att det 
var svårt att hitta känslan i sången med hjälp av digitala verktyg. Att informanterna uppfattade 
försöksperioden som positiv kan ha berott på perioden längd. Frågan är om den positiva andan 
kunnat upprätthållas exempelvis en hel termin. En annan förklaring kan vara nyhetens behag. 
Informanterna fick prova på någonting nytt i sångundervisning som de i ringa eller ingen 
utsträckning sysslat med tidigare. 

Det är framförallt på fyra områden som informanterna bedömt sig själva. Nämligen uttal, 
tonhöjd, rytmik och dynamik. Som tidigare nämnts kände informanterna till att tonhöjd och 
rytm var kvaliteter i sång som bedöms enlig kunskapskraven för musikämnet. Att de kunde 
bedöma sitt uttal framgick i den informationsträff som anordnas innan försöksperioden 
påbörjades, vilket är beskrivet i metodavsnittet. Det är därför svårt att veta om informanterna 
ändå bedömt dessa kvaliteter på sig själva utan att på förhand vetat något om dessa. Ur ett 
lärandeperspektiv ser jag dock ingen nackdel med att elever på förhand har någon form av 
matris eller bedömningsgrunder för att kunna göra en självbedömning. Det kan då ge eleven 
fler infallsvinklar vid lyssnandet på sig själva och möjlighet till att lyssna efter saker som 
eleven kanske inte tänkt på innan. Elevers tidigare erfarenhet och referensramar kring 
inspelningar och att analysera sin egen röst kan då vara avgörande för vad elever gör 
självbedömningar på. 

Resultatet visar också att informanterna förutom att hitta utvecklingsområden med sina 
sångtagningar också hittade strategier för att göra något åt dessa. Teorier om feedback (Black 
& Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2014) visar på vikten av att elever 
känner till sitt nuläge kunskapsmässigt och att eleven vet vart de är på väg. Denna typ av 
sångundervisning med digitala verktyg har visat sig vara en metod där informanterna genom 
att lyssna på sig själva kan bedöma sitt nuläge (Feed back) med avseende på uttal, tonhöjd, 
rytmik och dynamik. Det kan också vara så informanterna vet vart de är på väg (Feed up), 
åtminstone har de en bild av vad de vill försöka uppnå i och med att de i många fall valde att 
ta om tagningar som av olika anledningar inte var till informanternas belåtenhet. Däremot är 
det osäkert om informanterna vet vad som är nästa steg (Feed forward).  

Resultatanalysen visar att informanterna använde strategier för att komma till rätta med 
brister i sångtagningar men att de skiljer sig mellan vad man vill korrigera. Den vanligaste 
strategin tycks ha varit att helt enkelt sjunga om tills det blir rätt, ibland genom att lyssna på 
hur originalartisten gör. Informanten har på detta vis till slut presterat bättre tagningar. Men 
det är tveksamt om informanterna är medvetna om vilka förändringar de gjort med sin röst 
och om de rent sångtekniskt har utvecklats. Denna typ av sångundervisning med hjälp av 
digitala verktyg bör ses som ett verktyg för självbedömning där eleven kan lyssna och 
analysera sin röst. Helt klart är att informanterna hör saker som de vill utveckla och det utan 
feedback från en lärare. I stället har agenten för feedback varit själva inspelningen. Däremot 
bör inte verktyget ses som det enda sättet att ge elever feedback på. För att komma vidare 
(Feed forward) behövs antagligen en lärare. Verktyget talar om vad eleven skall träna på men 
inte hur. Vilket tidigare beskrivits av Welch et al. (2005). 

Möjligheten till att sjunga i avskildhet sågs som en av de största fördelarna av 
informanterna under försöksperioden. En möjlig förklaring till detta är att grundskoleelever 
sällan har den möjligheten. Musikundervisning sker i klassammanhang och inte i mer 



!

27!
!

individuella miljöer som är vanligare på gymnasieskolor. I helklass sker en ständig jämförelse 
med andra och det är svårt att ”testa” sin röst. Sången anpassas antagligen medvetet eller 
omedvetet till de övriga klasskamraterna. Att hitta miljöer som känns bekväma att sjunga i är 
inte lätt. I de flesta miljöer tas hänsyn till andra i sin omgivning. Även i hemmet eller andra 
trygga zoner tas hänsyn till föräldrar, syskon och grannar. Erixon et al. (2012) beskriver 
ensemblespel som något viktigt för både musiklärare och elever. Att spela ihop stärker 
gruppkänslan och är utvecklande. Resultaten från denna studie talar i stället för att det 
individuella inslaget uppfattats som positivt.  

Inställningen till själva mjukvaran och inspelningsutrustningen bland informanterna var 
något ambivalent. Å ena sidan var tekniken ett hinder, särskilt till en början där tid gick till att 
få ordning på utrustning i stället för till att sjunga. Å andra sidan beskrivs kombinationen av 
sång och digitala verktyg som någonting positivt. Särskilt tydligt är att det finns ett sug att lära 
sig mer. Detta tyder på att informanterna inte arbetat i någon större utsträckning med digitala 
verktyg tidigare trots att det centrala innehållet för musikämnet talar om att det skall tas upp i 
undervisningen. Anledningar till detta kan bero på flera saker. Att elever skall arbeta med 
digitala verktyg omnämns i det centrala innehållet för musikämnet men kommer inte igen i 
kunskapskraven (Skolverket, 2011). Det finns då en risk att det ses som mindre viktigt för 
lärare. En annan förklaring är att skolan står inför en ”invading culture” av digitala verktyg 
vilket beskrivits av Erixon et al. (2012 s256). Digitala verktyg kommer, som tidigare nämnts, 
från sammanhang utanför skolan snarare än som en pedagogisk efterfrågan från skolan. 
Skolan har varken kompetens eller tekniska förutsättningar för att kunna arbeta med digital 
teknik. Samtidigt är det möjligt att skolan står inför ett teknikskifte. De studenter på 
musiklärarprogram som kommer ut i arbetslivet idag är antagligen bättre rustade att arbeta 
med digitala verktyg. Gullö (2010) menar att stora krav ställs på musiklärare som också 
arbetar med produktionsverktyg. Förutom kompetens finns tidsfaktorn. Att förbereda och 
arbeta med digitala verktyg tar tid. Datorer krånglar, uppdateringar och installationer tar viss 
tid i anspråk. Tid som ofta är en bristvara för många lärare. 
 
Vidare forskning 
Under tiden som denna uppsats kommit till har en hel rad nya frågor dykt upp som jag finner 
intressanta att få svar på. Fokus i denna studie har kretsat kring självbedömning med hjälp av 
digitala verktyg. Hur skulle informanter se på inspelningar som dessutom bedömdes med 
hjälp av kamratbedömning? En annan fråga är om det finns skillnader i den feedback en lärare 
skulle gett informanterna och den feedback de fått genom självbedömning av inspelningar. En 
undersökning av att kombinera digitalt stödd självbedömning med feedback från lärare skulle 
därför vara intressant. 

Intressant hade också varit att följa informanter under en längre tid än vad som var möjligt i 
denna studie. Hade då informanternas uppfattningar varit desamma? Fokus i denna studie var 
just på elever uppfattningar av att arbeta med digitala verktyg. Att också över tid mäta 
progression eller utveckling i sång med hjälp av digitala verktyg hade varit värdefullt. 
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Efterord 
I inledningen till denna uppsats beskrev jag hur feedback i sångundervisning kan vara 
känsligt. Skillnaden mellan rösten som instrument och den egna personen kan vara små vilket 
kan göra att feedback kopplas till ens person i stället för till sångutveckling. Jag har under 
flera år i mitt arbete som musiklärare på en gymnasieskola funderat kring hur mina elever kan 
bedöma sig själva i sångundervisning. Jag har själv gedigen erfarenhet av inspelningar och 
musikproduktion och insett att jag själv lärt mig mycket genom analys av egna inspelningar. 
Jag har själv hört brister i mina tagningar och inte behövt någon annan person som påpekat att 
jag sjungit falskt. Genom detta examensarbete har jag fått möjlighet att undersöka hur digitala 
verktyg kan vara ett stöd i självbedömning i musikundervisning för sångelever. 

Försökspersonerna i denna studie har varit grundskoleelever. I min egen vardag möter jag 
gymnasieelever. Att arbeta med digitala verktyg i sångundervisning på gymnasiet är på sätt 
och vis lättare då individen är i större fokus och eleven gör ett aktivt val av instrument. Nu 
återstår att låta mina sångelever i gymnasieskolan också få testa självbedömningar i 
musikstudio. Den akademiska resan tar nu slut och lärarpraktiken tar vid.    !
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Bilaga!1.!

Samtyckesbrev'
Hej!!
Jag!heter!Gustaf!Andersson!och!är!lärare!i!musik!på!Glada!Hudikgymnasiet.!
Under!vårterminen!2015!kommer!jag!att!genomföra!en!undersökning!inom!ramen!för!ett!
examensarbete!vid!Umeå!universitet.!Undersökningen!handlar!om!att!arbete!med!
självbedömning!i!sångundervisning.!Elever!spelar!in!sång!i!musikstudio!under!några!veckor!
och!där!de!sedan!själv!bedömer!sina!sånginsatser.!Eleverna!blir!sedan!intervjuade!angående!
deras!uppfattning!av!att!arbeta!med!självbedömning!med!hjälp!av!inspelningsteknik!i!
sångundervisning.!Vid!intervjutillfället!kommer!jag!att!föra!både!anteckningar!och!göra!
ljudupptagningar.!!
Jag'skriver'till'dig'för'att'ditt'barn'ingår'i'den'grupp'som'skall'delta'i'försöket'och'för'att'
kunna'göra'detta'behöver'jag'ditt'samtycke.'Ditt'barn'är'informerat'om'undersökning'och'
har'gett'sitt'samtycke.'
Undersökningen!kommer!att!följa!de!etiska!riktlinjer!som!finns!beskriva!av!vetenskapsrådet!
för!denna!typ!av!studier!vilket!innebär!att!medverkande!skall!informeras!om!vad!de!deltar!i.!
Att!medverkande!elever!blir!anonyma!i!rapporten.!Elever!som!medverkar!kan!när!som!helst!
hoppa!av!och!inga!frågor!kommer!att!ställas!om!anledning!till!detta.!Undersökningen!
kommer!endast!att!nyttjas!till!forskningsändamål!och!inget!annat.!Allt!insamlat!material!
behandlas!konfidentiellt.!Rapporten!kommer!att!publiceras!digitalt!genom!Umeå!universitet.!
De!forskningsetiska!principerna!finns!i!sin!helhet!i!följande!länk:!
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf!
Vid!frågor!kontakta:!
Gustaf!Andersson:!gustaf.andersson@gladahudikgymnasiet.se,!070?392!63!24,!0650!541540.!
!

Handledare!vid!Umeå!universitet:!
Erik!Sigurdsson:!erik.sigurdson@estet.umu.se,!090?786!52!69!
!
!

Jag'samtycker'att'mitt'barn____________________________________________deltar'i'studien'
'
'

Målsmans'Namn__________________________________________datum__________________'
'
'

Målsmans'underskrift_____________________________________________________________'
'
'

Elevens'Namn___________________________________________________________________'
'
'

Elevens'Underskrift_______________________________________________________________'



!

!

 
Bilaga!2!
Intervjuguide.'
!
!

Nu!när!du!provat!på!att!spela!in!din!röst!och!lyssnat!på!dig!själv!under!några!veckor:!Hur'
tycker'du'det'har'varit?'
!

När!du!har!lyssnat!på!dig!själv:!Hur'gick'dina'tankar'då?'Vad'lyssnade'du'efter?!
!

Har'du'upptäckt'någonting'nytt'med'din'röst'eller'sättet'du'sjunger'på?''
'

Skulle'du'säga'att'du'förändrat'din'sång'på'något'sätt?'
!

När!man!lyssnar!på!en!låt!på!radion,!Spotify!eller!något!liknande!så!gör!många!en!slags!
bedömning!på!sången.!Det!kan!vara!att!artisten!sjunger!med!bra!känsla!eller!att!det!är!lite!
falskt!ibland.!Det!kan!också!vara!att!det!är!svängigt!eller!att!man!bara!rösten.!Hur'uppfattar'
och'bedömer'du'din'egen'sång'när'du'hör'den'uppspelad?!
'

Vad'tycker'du'var'det'bästa'med'de'här'försöksveckorna'i'studion?'
!

Vad'tycker'du'var'det'sämsta?'
!

Hur'tänker'du'om'det'här'sättet'att'jobba'med'sång'i'relation'till'den'”vanliga”'
sångundervisningen'i'skolan?''
!

Till!sist,!om!nu!var!tvungen!att!beskriva!de!här!försöksveckorna!med!tre!ord.!Vilka'ord'skulle'
det'bli?!
!
!
 
 
 
 


