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Abstrakt 
Författare: Bernt Furuberg 
 
Titel: Inspelning som verktyg för reflektion – En fenomenologisk studie kring hur gitarrlärare 
reflekterar över sitt eget musicerande ur ett första-person-perspektiv samt tredje-person-
perspektiv med hjälp av inspelning. 
 
Title in English: Recording as a tool for reflection – A phenomenological study of how guitar 
teachers reflects on their own musicianship from a first-person perspective and third-person 
perspective, using recording.  
 
Denna studie handlar om hur inspelning kan verka som ett komplement för reflektion av det egna 
musicerandet. En musiker med ambitioner att livnära sig på sin musik behöver förhålla sig till 
fler perspektiv än det egna, nämligen publikens. Som musiker eller musikelev med höga 
ambitioner blir det därför extra viktigt att se sitt musicerande ur flera perspektiv för att synliggöra 
det egna spelet och på så vis möjliggöra för musikalisk utveckling. Denna studie tar en 
fenomenologisk utgångspunkt för att undersöka och förstå hur deltagarnas upplevelser av det 
egna musicerandet ter sig. Studie syftar till att undersöka hur musiker och tillika musiklärare 
reflekterar över det egna musicerandet ur ett första-person-perspektiv samt ur ett tredje-person-
perspektiv. För att få inblick i detta genomfördes en workshop i tre delar där deltagarna först 
verbaliserade sina reflektioner i samband med spel, i direkt anslutning till avslutat spel samt i 
efterhand med hjälp av inspelning. Som avslutande del av undersökningen genomfördes även en 
uppföljande intervju där deltagarna svarade på några frågor gällande deras upplevelser av 
genomförd workshop. Det framkommer att deltagarna ur ett första-person-perspektiv fokuserar 
på att förmedla ett på förhand bestämt budskap eller historia till lyssnaren. De delger att detta kan 
förstås som musicerandets huvudsakliga syfte, helhet, och att detta ofta avbryts då felspel eller 
speltekniska svårigheter uppstår. Fokus skiftar från huvuduppgiften då deltagarna utsätts för 
spelteknisk prövning. De upplever musiken dels med hjälp av hörseln men även genom känsel, 
att känna. Ur ett första-person-perspektiv finns det tydliga svårigheter med att verbalisera sina 
reflektioner i samband med spel. Deltagarna upplever ofta att det är subtila tankar som 
uppkommer då de musicerar vilket kräver betänketid och ett fokus från flera sinnen för att kunna 
formuleras verbalt på ett bra sätt. Ur ett tredje-person-perspektiv berikas deltagarnas uppfattning 
om det egna spelet då det uppfattas mer utifrån. De framkommer att de upplever sitt musicerande 
som om de vore vem som helst som lyssnade och att de på så vis får lättare att utvärdera det egna 
musicerandet mer neutralt. Då deltagarna lyssnar med hjälp av inspelning används värderande 
och summerande ordval i större utsträckning. De talar om längtan att uppnå mål med sin musik 
där lyssnandet får dem att drömma sig bort till platser och situationer som för informanterna är 
förknippade med att lyckas. Ur ett tredje-person-perspektiv beskriver deltagarna det klingande 
materialet dels utifrån hur de med hjälp av hörsel upplever det men även vilka känslor musiken 
anspelar på. Detta förklaras som känsla till skillnad från att känna. Studien visar att inspelning 
kan fungera som ett verktyg för att för den enskilda utövaren åstadkomma ett tredje-person-
perspektiv på den egna handlingen. Inspelning ger tillgång till fler perspektiv vilket möjliggör 
synliggörandet av fenomenet att musicera.      
 
 
Sökord: 
musikalisk erfarenhet, musikalisk upplevelse, fenomenologi, fenomen, andra-person-perspektiv.
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Förord 
Att skriva uppsats har varit en bergodalbana i känslornas värld. Dagar med lycka och sorg, hopp 
och förtvivlan har många gånger infunnit sig i min dagliga verksamhet. Jag vill passa på att tacka 
alla som stöttat mig genom mitt uppsatsskrivande och skänker ett extra tack till min handledare 
som stöttat mig i svåra stunder. Tack! 
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1. Inledning 
Jag har länge funderat över varför jag reflekterar kring det jag hör då jag lyssnar till musik. Det 
tycks vara något jag gör som en naturlig del av mitt lyssnande. För mig är det viktigt att lyssna 
till musiken och försöka särskilja ljuden. Genom att dela upp ljuden i mindre delar blir det lättare 
för mig att urskilja vad det är som gör helheten, musiken. Detta kan sedan hjälpa mig att förstå 
och finna mina egna vägar till att skapa fantastisk musik. Då reflektion i samband med musik och 
det egna musicerandet givit mig erfarenheter om hur andras fantastiska musik visat sig klingande 
för mig, är min förhoppning att även jag har förmågan att utveckla och lära mig att skriva 
fantastisk musik. Dessa tankar om att försöka ”bena ut” vilka delar det är som skapar goda 
förutsättningar för att jag ska uppnå mina mål med min musik, har sin utgångspunkt i mitt sätt att 
använda inspelning. Genom användandet av inspelning har jag fått möjlighet till inblick i 
musikens olika delar, substanser, som vidare bildar helheten, musiken. Detta har påverkat mitt 
sätt att lyssna på musik och det egna musicerandet. Jag lyssnar och musicerar mer reflekterande 
än förut och jag förhåller mig ofta till musiklyssning som utbildande för det egna musicerandet. 
Jag tycks förhålla mig till det eget musicerande från ett mer objektivt perspektiv, där jag 
använder inspelning som ett sätt att förstå min egen förmåga som om det vore vem som helst som 
lyssnade. 
 
Bakgrunden till användandet av inspelning som verktyg för musik började när jag var liten. Som 
liten var det med hjälp av en bandspelare och en god vän jag upptäckte inspelningens förlovade 
land. Tillsammans skapade vi radioprogram utifrån olika teman där vi improviserade fritt på de 
instrument vi hade, vilket oftast var gitarr och sång. Vi kunde ägna flera timmar åt att få till ett 
bra program med rätt teman. När vi var färdiga samlade vi vänner och familj för att lyssna. 
Inspelningarna gav oss en direkt feedback på det vi gjort och bidrog till en ökad förståelse för hur 
musiken ev. uppfattas. Inspelningarna bidrog även till att nära och kära fick ta del av vår 
kreativitet och på så vis fick vi ta del av deras reflektioner kring vårt musicerande. 
 
Jag har vidare fortsatt med musiken och då främst som gitarrist. Ett av mina största intressen är 
fortfarande att skapa musik. Jag är idag verksam som låtskrivare, musikproducent, musiker samt 
musiklärare. För mig har de inspelade radioprogrammen varit en viktig inspirationskälla för min 
musikaliska resa och verktyget inspelning har hjälpt mig vid åtskilliga tillfällen att finna musiken 
och min musikaliska identitet.  
 
Mitt intresse för studien väcktes då jag vikarierade som gitarrlärare på en kulturskola. Jag ombads 
att undervisa en elev i bluesimprovisation och då främst med hjälp av den pentatoniska skalan. 
Då eleven var bekant med skalan sedan tidigare fokusera vi istället på att placera in skalan i ett 
musikaliskt sammanhang. Eleven fick använda skalan och improvisera till en färdig 
kompbakgrund. Under detta moment uttryckte eleven att det var svårt att veta vad som skulle 
spelas och på vilket sätt hen skulle spela. Svårigheterna var enligt eleven att hitta rätt fraser som 
passade genren. Som lärare kunde jag urskilja en viss förförståelse för uppgiften hos eleven 
genom sättet den valde att formulera sig på. Min tolkning var att genom ordvalet ”rätt fraser” 
belyser eleven en okunskap kring uppgiften men samtidigt kunskap kring hur det inte bör låta. 
Med andra ord har eleven synliggjort att den är medveten om att det finns sätt att improvisera på 
som är mer traditionella, vilket i detta fall syftar på rätt, men att den saknar verktygen för att 
uttrycka detta. För att hjälpa eleven att se sitt musicerande ur ett annat perspektiv provade vi att 
spela in oss. Jag började med att spela en fras som eleven sedan härmade. När eleven ansågs sig 
kunna frasen spelade vi in, mig först sedan eleven. Med hjälp av inspelning kunde eleven själv 
uppleva likheter samt olikheter i våra sätt att spela och uttryckte även att det var lättare att förstå 
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vad hen behövde ändra på för att utvecklas. Genom att använda inspelning kunde vi synliggöra 
musicerandet från olika perspektiv av det egna musicerandet vilket i detta fall tydliggjorde 
uppgiften för eleven. Här föddes mina tankar till denna studie. Kan det vara så att inspelning kan 
främja det egna musicerandet och utveckla sättet vi reflekterar på, gällande musik? Hur ter sig de 
subjektiva upplevelserna vi får i samband med musik och vad innebär då detta för vår uppfattning 
av det egna musicerandet? Tankarna har varit många. Att undersöka hur olika perspektiv kan 
påverka vårt sätt att se och reflektera över det egna musicerandet kändes därför som en kul 
utmaning och ett relevant ämne för denna uppsats. 
 
1.1 PROBLEMOMRÅDE 
För att kunna undersöka hur olika perspektiv kan påverka vårt sätt att reflektera över det egna 
musicerandet måste perspektiven samt hur reflektion hör ihop med detta först klargöras. Är det så 
att musicerandet kan förstås från flera perspektiv? Perspektiven som följer utgår från: Då vi 
musicerar, då vi lyssnar på någon annan som musicerar men är fysiskt närvarande samt då vi 
lyssnar på musicering utan att närvara. Vidare förklaras detta utifrån min egen syn samt med 
begrepp lånat från Susanna Leijonhufvud (2011, 2013) doktorand i musikvetenskap vid Örebro 
Musikhögskola.  
 
Musiker övar och spelar genom att utgå från de reflektioner som ges i direkt anslutning till 
upplevelsen av det egna musicerandet. Detta perspektiv utgår alltså från individens egna 
uppfattningar om samt tankar kring sin egen handling och kan benämnas som ett första-person-
perspektiv. Då musiker musicerar har de ofta med sig andra musiker att tillgå. Dessa möter 
musikern i reflektion genom samspel och musikalisk interaktion, vilket då kan bistå med ett nytt 
perspektiv av musikerns egna musicerande. Även en lärare kan bistå med andra perspektiv på 
musikerns musicerande. Läraren kan reflektera den utövande musikern och bistå musikerns egna 
musicerande genom att vara andra person, och därmed ge ett andra-person-perspektiv till 
musikerns musikaliska gestaltning. Ett andra-person-perspektiv uppstår då andra person, 
exempelvis en lärare, befinner sig i samma rum och interagerar med första person, exempelvis 
den utövande musikern. Genom att musikern spelar in sig själv då den musicerar och genom att 
musikern också lyssnar på denna inspelning kan hen få tillgång till det egna musicerande från ett 
nytt perspektiv. Allt detta går att utföra utan att någon annan människa behöver vara närvarande. 
Detta perspektiv kan då benämnas som ett tredje-person-perspektiv där utövaren själv får 
möjlighet att lyssna till det egna musicerandet som om den själv vore publik.  
 
Då en professionell musiker ofta uppträder inför andra kan det tänkas vara lärorikt för musikern 
att också förhålla sig till det egna musicerandet ur publikens perspektiv. En musiker behöver 
därmed insyn och en ökad förståelse för publikens perspektiv för att skapa förståelse för hur en 
publik uppfattar musikerns musicerande. Att utöva musik innebär ett första-person-perspektiv på 
det egna musicerandet, men ämnas allt som oftast att vara lämplig för en publik och därmed ett 
annat perspektiv. Visserligen kan vi med hjälp av undervisning använda andra musiker eller 
lärare för att få en mer objektiv syn på det egna musicerandet, frågan är dock om detta täcker hela 
behovet för en musiker. Kan det vara så att reflektion av det egna musicerandet, med hjälp av 
inspelning, kan verka som ett komplement till spel med lärare eller med andra musiker? Med 
bakgrund till detta avser studien därför att undersöka vilka erfarenheter det direkta musicerandet, 
respektive erfarenheter från det inspelade spelandet kan ge och hur denna kunskap kan utveckla 
musikundervisningen på enskilda instrument. 
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1.2 SYFTE 
Studien syftar till att få inblick i hur lärare och tillika musiker reflekterar över det egna 
musicerandet ur ett första-person-perspektiv respektive ett tredje-person-perspektiv.  
 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
• Hur reflekterar lärare/musiker över det egna musicerandet ur ett första-person-perspektiv? 
 
• Hur reflekterar lärare/musiker över det egna musicerandet då de använder inspelning? 

 
• Hur kan inspelning som verktyg för reflektion användas som ett komplement till undervisning 

med lärare eller andra musiker? 
 
1.4 DISPOSITION 
Uppsatsen är delad i fyra delar. Del I (kap.1) presenterar Inledning – kort bakgrund till mitt 
intresse för studien. Problemområde, Syfte, Frågeställningar samt Disposition – redogör för 
vad studien syftar till att undersöka samt dess upplägg.  
 
Del II (kap. 2-3) är en presentation av det arbete som legat till grund för undersökningen. Dessa 
kapitel är Bakgrund – här behandlas tidigare studier och forskning som är relevant för studien 
och som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Teoretiska utgångspunkter – 
redogör de fenomenologiska utgångspunkter studien behandlar och utgår från. Centrala begrepp 
– redogör betydelse och tillämpning av begreppen Fenomen, Perspektiv utifrån första-, andra- 
och tredje-person-perspektiv samt begreppet Reflektion. Metod – undersökningens genomförande 
och metodval redovisas utifrån tre moment: moment ett – att reflektera ur första-person-
perspektiv, moment två – reflektioner vid lyssning till inspelning samt moment tre – uppföljande 
intervju. I metod redovisas även bearbetning av material, etiska överväganden, källkritik samt 
urval av deltagare.  
 
Del III (kap. 5) utgör studiens Resultat.  I detta kapitel redovisas den insamlade empiriska datan 
utifrån varje deltagare var för sig. Delarna är uppdelad i tre moment: reflektion i samband med 
spel, Stimulated recall samt uppföljande intervju. 
 
Del IV (kap. 6-7) här analyseras och diskuteras studiens resultat med hjälp av teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. Resultatanalys – här sammanställs och analyseras 
deltagarnas reflektioner tillsammans i tematisk form utifrån ett första- samt ett tredje-person-
perspektiv var för sig. Detta görs genom bearbetning av gemensamma ordval som studien kopplat 
till utvalda kategorier, underrubriker. Reflektioner från de tre deltagarna ur ett första- och ett 
tredje-person-perspektiv summeras sedan var för sig för att förtydliga vad analysen bearbetat. 
Efter detta följer en jämförelse mellan första- och tredje-person-perspektivet detta för att bearbeta 
likheter och skillnader mellan dem. Diskussion – börjar med att redogöra för studiens syfte och 
en sammanfattning av vilka likheter och skillnader den tidigare analysen av det bearbetade 
materialet kommit fram till. Efter detta diskuteras studien utifrån bakgrund, tidigare forskning, 
med underkategorierna att reflektera över det egna musicerandet, inspelning som verktyg för 
perspektiv, musik som mål, medel eller produktion samt en slutdiskussion där egna tankar 
gällande fenomenet att musicera, reflektion och perspektiv diskuteras. Efter detta följer 
metoddiskusson där genomförandet av studien diskuteras och problematiseras. Som avslutande 
delar diskuteras kritiska tankar som uppkommit under arbetets gång, musikpedagogiska 
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implikationer där studiens resultat och analys diskuteras i relation till hur kunskapen om detta kan 
användas i instrumentalundervisning. Till sist ges förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
Här presenteras tidigare forskning som behandlar området inspelning som verktyg för: kreativitet, 
reflektion, dokumentation, perspektiv. Som avslutade del lyfts områden kring ambitioner, 
målsättning och hur människan kan förhålla sig till musik fram utifrån annan litteratur samt 
källkritik.  
 
2.1 INSPELNING SOM VERKTYG 
Dagens teknik med smarta telefoner som har inspelningsmöjligheter bidrar till att inspelning är 
enklare än någonsin. Inspelning ingår i det som skolan kallar för digitala verktyg. Då den nya 
läroplanen Lgr11 trädde i kraft infördes tydligare riktlinjer och ramar för skolor gällande digital 
teknik (Kjerstadius 2011). Undervisning i ämnet musik skall i och med detta innefatta hantering 
av digitala hjälpmedel i skolan. I examensmålen för det estetiska programmet skriver Skolverket:  
 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och 
framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera 
stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier 
samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som 
förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier (Skolverket 2011, s.43). 

 
Elever bör alltså få förutsättningar i skolan för kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel 
samt förmåga till eget skapande. Elever ska också ges möjlighet att belysa frågor ur olika 
perspektiv samt hantera digitala verktyg. Många av dessa förutsättningar kan enligt Andreas 
Grenholm (2009) gynnas genom att använda inspelning som verktyg för undervisning. Grenholm 
belyser i sin studie Inspelning för utveckling, hur inspelning kan användas som ett verktyg för 
musikalisk utveckling av instrumentalundervisning på gymnasieelever och kopplar detta till 
begreppen: kreativitet, dokumentation och analys. Dessa begrepp beskrivs djupare i efterföljande 
stycken tillsammans med andra studier.  
 
2.1.1 Inspelning för kreativitet 
Ofta ställs musiker inför situationer där de tvingas pröva sig fram och hitta nya lösningar på 
musikaliska problem. Som ett led ur detta behöver en musiker kunna anpassa sig snabbt, vilket 
underlättas genom kreativitet (Grenholm 2009). Kreativitet härstammar från det latinska ordet, 
creare och betyder skapa, frambringa. Ordet kan också förklaras som ”förmågan till nyskapande” 
eller ”att se verkligheten med nya ögon” där inspelning kan fungera som ett verktyg för 
nyskapande och att få nya perspektiv på sin kreativitet. Vidare skriver Grenholm (2009) att det 
finns flera teorier kring vad begreppet kreativitet innebär. Han förhåller sig till Vygotskijs tankar 
för att förklara begreppet kreativitet. Människans fantasi är grunden för kreativa aktiviteter och 
allt som skapas av mänsklig hand skapas först i människors fantasi. Därmed behöver människan 
fantasi för att kunna skapa. Björn Ramsell &  Eric Lundgren (2007) förklarar i sin studie 
kreativitet som en dimension av kunskapandets två sidor, återskapande och nyskapande. 
Förmågan att kunna se nya perspektiv och infallsvinklar och att gå utanför ramarna för att utmana 
tidigare tankefigurer är det som utgör de kreativa aspekterna för nyskapande. I gymnasieskolans 
läroplan för ämnet musik Gy 11 står det att undervisningen ska bidra till att utveckla kreativitet 
och förståelse för sambandet mellan detalj och helhet. Undervisning skall öka det konstnärliga 
skapandet hos elever. Grenholm (2009) skriver att vi har fått nya möjligheter att skapa musik och 
därmed nya möjligheter att vara musikaliskt kreativa då vi fått tillgång till digitala hjälpmedel.  
 
Med hjälp av inspelningsprogram och en dator kan vi enligt Grenholm (2009) skapa nya 
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möjligheter att forma musik vare sig vi är instrumentalt skolade eller nybörjare. Detta bidrar till 
att inspelning kan verka positivt för en individs musikaliska kreativitet. Inspelning kan användas i 
undervisning som ett verktyg för att föra musikskapandet framåt för elever då det bidrar till nya 
musikaliska möjligheter. Musikskapandet med hjälp av digitala hjälpmedel syftar till att elever 
får en ny tillgång till nya ljud eller nya förmågor att uttrycka sig musikaliskt. Detta då 
inspelningsprogrammen ofta tillhandahåller virtuella instrument och loopar med färdig musik 
vilket skapar nya förutsättningar för nya idéer. Då eleven spelar in sina musikaliska idéer kan 
idéerna prövas, omprioriteras och byggas vidare på genom lyssning. På detta sätt möjliggör 
inspelning som verktyg ett nytt perspektiv för möjligheter till skapandet av musik och därmed 
kan detta verka som ett verktyg för kreativitet.  
 
2.1.2 Dokumentera det egna lärandet med hjälp av inspelning 
Inspelning kan enligt Grenholm (2009) användas som ett verktyg för att dokumentera och se sitt 
eget lärande. Skolverket (2011) skriver i läroplanen för musik, Gy 11, att gymnasieelever ska få 
möjlighet till att utveckla sin förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Med hjälp av 
inspelning kan elev och lärare dokumentera och analysera musicerandet mer objektivt (Grenholm 
2009). Det är svårt att urskilja vad begreppet analys syftar till i Grenholms studie. Min egen 
tolkning är att Grenholm syftar till att inspelning kan främja förmågan att bedöma det egna 
materialet med en högre grad av precision och objektivitet, än om bedömningen utgått enbart från 
den egna upplevelsen. Objektivitet kan i detta sammanhang förstås som hur något betraktas 
utifrån, därmed inte sagt att alla nödvändigtvis betraktar detta exakt lika. Individens musikalitet 
och förmåga till lyssning flyttas från att enbart utgå från upplevelse till att finnas inspelat vilket 
medför möjlighet till att flytta det egna perspektivet till ett mer objektivt perspektiv som ligger 
utanför subjektet. Kenneth Berrio Garcia, Johan Järnland och Jonas Ottoson (2003) skriver i sin 
studie hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen, att inspelning av 
instrumentallektioner är en bra metod för att analysera och samtala kring elevers utveckling, då 
detta ger både lärare och elev samma klingande material att reflektera över. Genom att 
dokumentera elevens musicerande med hjälp av inspelning möjliggörs även prestation vilket kan 
ligga till grund för elevens utveckling och lärande. Grenholm (2009) föreslår i linje med Berrio et 
al. (2003) att denna typ av dokumentation kan fungera som en elevportfolio där läraren samlar 
elevens inspelningar. Syftet med portfoliobaserad dokumentation är att det möjliggör för elever 
att reflektera över och se processen snarare än att samla arbeten (Forsell 2005). I 
musiksammanhang kan alltså inspelning med hjälp av digitala verktyg så som en smart telefon 
fungera som en sådan portfolio av det egna musicerandet.  
 
2.1.3 Att reflektera över det egna musicerandet med hjälp av Inspelning 
Musik i skolan ska enligt Skolverkets ämnesbeskrivning, Gy11, bidra till att elever lär sig att 
analysera och att tolka musikupplevelser. Detta ska ske genom reflektion över den egna samt 
andras musikaliska gestaltning (Skolverket 2011). Berrio et al. (2003) skriver att inspelning 
kan användas som ett verktyg för reflektion. Genom att spela in musicerandet möjliggörs det 
för utövaren att uppleva sitt spel utifrån. Jacob Johannesson (2010) delar liknande tankar då 
han skriver att människan med hjälp av inspelning möjliggör för synliggörandet av 
musikaliska problem. Han drar slutsatser kring problem och vad som verkar ligga bakom dem 
genom analys. Att reflektera över sina egna kunskaper kan vara problematiskt då de det ofta 
kräver goda analytiska och språkliga kunskaper för att beskriva det upplevda. Johan Nyberg 
(2011) visar i sin avhandling att gymnasieelever visar vissa svårigheter kring att reflektera 
och verbalisera sina musikaliska kunskaper. Att som lärare prata med elever om deras 
kunskaper i musik behöver därför inte vara ett helt optimalt sätt att förstå vilka kunskaper 
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eleverna faktiskt har i ämnet. Genom att spela in det egna musicerandet kan läraren hjälpa 
eleven att reflektera och verbalisera över det egna musicerandet då inspelningen ger en 
gemensam ljudbild av elevens musicerande. På så vis hjälper även läraren eleven att utveckla 
ett analytiskt, musikaliskt och språkligt vokabulär så att eleven på ett mer självständigt sätt 
förmår att reflektera över det egna musicerandet och verbalisera detta.  
 
2.1.4 Inspelning som verktyg för perspektiv 
Reflektion hänger samman med perspektiv. Cecilia Ferm (2004) skriver att vi genom 
reflektion utmanar vanan och tvingas se våra handlingar utifrån nya perspektiv. I 
examensmålen för det estetiska programmet inriktning musik, har Skolverket (2011) 
fastslagit att ”utbildningen ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande 
samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv” (s.44). Att som elev ha 
förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv innebär också att elever måste möta 
musik på olika sätt. Berrio et al. (2003) beskriver hur inspelning kan utveckla det egna 
musicerandet genom att bidra till olika perspektiv. För att utveckla det egna musicerandet kan 
musikern använda inspelning som ett verktyg för att uppleva det egna musicerandet ur ett nytt 
perspektiv. Musikern få då ett perspektiv under själva musicerandet och ytterligare ett genom 
lyssning till det inspelade materialet. 

 
Att lyssna på inspelningar med sig själv är en metod som vi själva funnit väldigt användbar i vår 
egen utveckling som musiker. Att göra en inspelning som man sedan kan lyssna på i efterhand ger 
oss möjlighet att ta steget ut ifrån sig själv och betrakta sig utifrån, som om man för ett ögonblick 
tillåts vara två personer samtidigt, utövande musiker och kritisk analytiker. Vi för vår del har 
funnit att det är, i det närmaste, helt omöjligt att göra en objektiv och korrekt analys av sitt eget 
musicerande i realtid, dvs. i samma stund som man spelar (Berrio et al. 2008, s.7). 

 
Inspelning verkar enligt denna studie bidra till ett mer objektivt perspektiv på det egna 
musicerandet där musikalisk utveckling gynnas. Med hjälp av inspelning skapar människan 
tillgång till fler perspektiv på handlandet. Hon kan lämna jaget, första-person, och ställa sig 
utanför och betrakta det inspelade utifrån. Berrio et al. skriver att detta möjliggör för 
människan att vara både utövare likväl som analytikern. Inspelning möjliggör i och med detta 
en hjälp till en mer nyanserad och fullkomlig självbild då det tillhandahåller möjlighet till fler 
perspektiv.  
 
2.2 MUSIK SOM MÅL, MEDEL ELLER PRODUKTION 
Idag tillhör musik en av de fritidsaktiviteter som människor i Sverige helst ägnar sig åt, vilket 
innebär att många människor också har en relation till musik (Lundberg & Ternhag 2014). 
Vad är det då som gör att vi människor uppskattar musik och vad har vi det till? Øyvind 
Varkøy (2013) professor inom musikvetenskap vid Örebro universitet, beskriver tankar om 
musik som egenvärde samt nyttotänkande. I sin bok musik för alla förhåller sig Varkøy till 
Hannah Arendts tankar för att beskriva mänsklig aktivitet och handling utifrån tre kategorier; 
mål, medel och produktion. Mål kan förstås som en handling där människan saknar annat mål 
än handlingen självt. Det uppstår ett egenvärde hos handlingen vilket kan ses som en 
ändamålslös aktivitet som inte har till avsikt att uppnå andra ting utanför sig självt. Dessa 
aktiviteter är enligt Varkøy (2013) betydelsefulla för människan, då vi behöver glädjas över 
den frihet som ligger till grund för det egenvärde som finns i mål. Det tycks vara så att 
människan mår som bäst då den ägnar sig åt ändamålslösa aktiviteter. Människan mår med 
andra ord bra av att vara och verka i en handling där syftet är detsamma. Medel kan förklaras 
som en aktivitet som saknar produktivitet och därmed en konkret slutprodukt. Den moderna 
människan fokuserar allt mer på att åstadkomma nyttogörande aktiviteter som ska leda till 
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nytta och mål utanför dem själva. Då denna handling saknar konkreta svar på vad som är 
syftet och meningen med aktivitetens nytta riskeras meningslöshet. Medel ses därmed som en 
aktivitet eller handling som är oviktig och onyttig då den inte leder till en konkret 
slutprodukt. I motsats till Mål finns produktion vilket syftar till aktiviteter för att åstadkomma 
nytta. Aktiviteter där vi producerar en produkt betraktas som nyttigt och därmed 
nyttogörande. Idag är människan i det moderna samhället djupt införstådd med att handling 
bör ha relevans. Vi tycks vara insyltade i detta nyttotänkande som om det vore något 
självklart och naturligt. Faktum är att människan ägnar mycket tid åt att utföra produktiva 
ting och människan har efter industrialiseringen lärt sig att fokusera allt mer på aktiviteter 
som anses nyttiga. Det är enligt Varkøy (2013) viktigt att förstå den musikaliska 
erfarenhetens egenvärde och att kunna skilja mellan aktiviteter som har sitt mål i sig självt 
och sådana som har sitt mål utanför sig själva. På så vis kan människan lättare förstå hur hon 
ser på sitt musicerande och ställa sig kritisk till det alltmer utbredda anti-humanistiska 
nyttotänkandet.     
 
Kan sättet människan tänker om och kring musik påverka det egna musicerandet? Människor 
kan ha olika anledningar och ambitioner till varför de musicerar. Ellinor Lidén (2007) skriver 
att många elever som musicerar har planer på eller drömmar om att bli rockstjärnor, artister 
eller låtskrivare. Andra elever har höga ambitioner om att ta sig vidare till högre 
musikutbildning för att livnära sig på ett yrke inom musikområdet. Men anledningar till eget 
musicerande kan också vara i form av att eleven spelar för nöjes skull eller för den personliga 
utvecklingen. Dessa elever kan ha helt andra framtidsambitioner än att bli framgångsrika 
rockstjärnor eller musiker skriver Lidén (2007). Att vilja bli en framgångsrik rockstjärna eller 
att vilja utveckla det egna musicerandet för att tjäna pengar, kan med bakgrund till Varkøys 
(2013) tankar förstås som att musicerandet i detta fall är produktion då slutprodukten syftar 
till pengar och berömmelse. Syftet är att uppnå andra konkreta ting/mål än att enbart verka i 
musiken. I de fall musicerandet sker för personlig utveckling och för nöjes skull kan detta 
tänkas utgöra Varkøys tankar om musicerande som mål. Syfte är att vara och verka i 
aktiviteten utan annat mål än handlingen självt. Det är med andra ord den musikaliska 
erfarenhetens egenvärde som står i fokus då eleven musicerar för nöjes skull. Detta utgör då 
ett självändamål där musicerandet med ett snävt nyttotänkande kan ses som onyttigt. Å andra 
sidan kan samma aktivitet ironiskt nog tänkas utgöra en ny sorts nyttogöra, ett slags nyttogöra 
inom mål, som skiljer sig från det nyttotänkande som sker i samband med produktion. Med 
bakgrund till detta bör människans sätt att se på och förstå aktiviteten, att musicera, påverka 
hur hon väljer att reflektera över det egna musicerandet. Musikelever med höga ambitioner 
bör till en högre grad använda sitt musicerande som produktion än de musikelever som spelar 
för nöjes skull. Då musikelever med höga ambitioner reflekterar över det egna spelet bör de 
ha mer vana av detta samt att de reflekterar och förhåller sig till nyttotänkande mål.   
 
2.3 KÄLLKRITIK 
Genomgående har det varit svårt att finna relevant litteratur för denna studie. Exempelvis har 
jag valt att förhålla mig till några få källor under teoretiska utgångspunkter då jag beskriver 
fenomenologi. I Sverige är inte denna filosofiska vetenskap lika beprövad som i exempelvis 
Danmark, Norge och USA. På grund av tidsbrist valde jag att förhålla mig till den litteratur 
som finns på svenska då den var lättare att på kort tid förstå.  
Detsamma gäller begreppen första- andra och tredje-person-perspektiv som används i flera 
studier. Det finns förklaringar genom litterära termer på internet där författare skriver sina 
verk utifrån exempelvis ett berättarperspektiv, första-person-perspektiv. Då dessa källor är 
svåra att kontrollera har studien valt att ej använda dessa. Perspektiven är vanliga inom 
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litteratur, film och spelvärlden där flera studier använder första- och tredje-person-perspektiv 
som ett självklart begrepp där de utgår från att läsaren förstår vad begreppen syftar till utan 
att förklara dem. Exempelvis är begreppen vanliga inom spelvärlden där studier förklarar 
perspektiven utifrån hur ljussättning bör utföras för att det ska upplevas som ett första-
person-perspektiv. Studierna beskriver inte vad som utgör perspektiven och vad perspektiven 
i sig innebär som begrepp. Istället beskrivs exempelvis ljussättning och hur ljussättning 
påverkas av de olika perspektiven inom spelvärlden. Då ljussättning varit mindre relevant för 
min studie har beskrivning av vad som utgör de olika perspektiven som begrepp försvårats. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av den fenomenologiska vetenskapen detta för att ge 
läsaren inblick i studiens teoretiska utgångspunkter. Då vi i Sverige inte tagit till oss denna 
filosofiska vetenskap i samma utsträckning som exempelvis våra grannländer Norge och 
Danmark, har relevant litteratur på svenska varit något begränsad. Att beskriva 
fenomenologin kan vara svårt då det innehåller många filosofiska begrepp och subjektiva 
tankar. Detta kapitel vilar därför på litteratur skrivet på svenska då litteratur på andra språk 
riskerar att feltolkas samt vara allt för tidskrävande. 
 
3.1 FENOMENOLOGI  
För att ge förutsättningar för god forskning behöver vi känna till vilka antaganden vi gör om 
hur världen är beskaffad (Ferm 2004). Att förstå vår omvärld kräver en förståelse för vår 
otillräcklighet. Människan kan med hjälp av olika teorier lära sig att se och förstå världen 
utifrån dem, samtidigt bör vi erkänna att vi inte kan skapa en konsistent teori som beskriver 
världen i sin helhet. Enligt Ferm (2004) påverkar människans sätt att beskriva världen därmed 
hur människan ser och förstår den. Bastian (1996) beskriver hur språket påverkar människans 
sätt att förstå och hantera sin förståelse för omvärlden. Genom språket kan vi enligt Bastian 
skapa väldefinierade grundbegrepp som tillsammans beskriver det upplevda och dess 
fenomen. Vi bör dock förstå att ju mer vi avlägsnar oss från kropp och materia, människa och 
objekt, och försöker beskriva detta, ju mer tvetydigt språk bör vi tillåta. Därmed kräver 
subjektiva upplevelser ett mer tillåtande och bristfälligt språk då väldefinierade grundbegrepp 
som beskriver subjektiva upplevelser allt som oftast inte existerar och därmed kräver andra 
ordval för att förklaras. I denna studie kan resultatkapitlet tänkas utgöra människans sätt att 
beskriva världen då de genom att verbalisera språket delger sina reflektioner och upplevelser 
av fenomenet att musicera. 
 
Fenomenologin är läran om fenomen och begreppet härstammar ifrån grekiskans 
phainomenon, det som visar sig och logos, lära (Leijonhufvud 2011). Det centrala inom 
denna vetenskapsteori handlar om att betrakta världen utifrån dess fenomen i ett första-
person-perspektiv, alltså betrakta det som visar sig för oss. Fenomenologin försöker beakta 
allt i människans värld snarare än att förstå den objektiva naturen. Det är upplevelser och 
erfarenheter av fenomenen som utgör vår förståelse för hur vår livsvärld ter sig och hur vi 
skaffar oss kunskap. Genom att studera de fenomen som yttrar sig för människan har vi 
möjlighet att komma längre och djupare in i den mänskliga världen (Leijonhufvud 2008).  
 
Den moderna fenomenologins grundare Edmund Husserl ansåg i början på det förra 
sekelskiftet att den traditionella vetenskapen, avser i detta fall naturvetenskaperna, 
positivismen, empirismen och psykologismen, inte beskriver hela sanningen av vår omvärld 
utan endast en del av den (Ferm 2004; Leijonhufvud 2008, 2011). Att betrakta världen som 
en samling fenomen istället för en dualistisk samling objektiva och subjektiva upplevelser 
innebär att vi behöver beakta det människan känner, upplever, tänker och fantiserar för att 
kunna förstå det som uppenbarar sig för oss. Enligt Ferm (2004) ansåg Husserl att världen är 
densamma men att den visar sig för oss på olika vis, beroende på hur vi riktar vårt 
medvetande samt vems medvetande som riktas. Genom detta tankesätt utgår den 
fenomenologiska vetenskapen från människans upplevelse av världen snarare än en objektiv 
förståelse av den. Leijonhuvud (2008) skriver att vi når säker kunskap genom att utgå från oss 
själva och vår förmåga att tänka. Vidare kan fenomenologins tankar beskrivas som att vi 
förstår världen genom att förhålla oss till fenomenen ur ett första-person-perspektiv. Genom 
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vår egen upplevelse av det som visar sig för oss kan vi skaffa oss erfarenheter om vår 
omvärld och därmed kunskap (Ferm 2004; Leijonhufvud 2008, 2011). Fenomenologins idéer 
innebär att en eventuell objektiv värld inte är berättigad i en vetenskaplig disciplin, då den 
inte kan bevisas. Bevisningen avser i detta fall människans förmåga till logiken och 
medvetandets förmåga till resonemang. I och med att vårt medvetande kan resonera, dra 
slutsatser, fantisera samt generalisera kan medvetandet också variera sig självt. Vår sanning 
är alltså högst subjektiv och utgår från förhållandet mellan fenomenen och människans 
tankekraft (Leijonhufvud 2008).  
 
Genom att använda fenomenologiska tankeverktyg i denna studie kan jag förstå fenomenet 
musik och att musicera utifrån individens subjektiva upplevelser av det. Jag delar därmed 
Ferms (2004) tankar att världen finns runt omkring oss men också i oss. Vi är en del av 
världen då vi finns i den men erfar och införlivar den samtidigt utifrån vår tidsliga och 
rumsliga existens. Leijonhufvud skriver att ”våra upplevelser av ett fenomen förmås att gå 
från konkreta manifestationer, partikulära, till abstrakta substanser, det universella” (2013, s. 
208). Det kan tänkas att människan förstår fenomen från både ett objektivt som ett subjektivt 
synsätt, fenomen studeras alltså både som upplevelse inifrån likväl som upplevelse utifrån.  
 
3.1.1 Fenomenologisk tankemodell 
För att förstå vad fenomenet musicera är för något i sin helhet, behöver vi betrakta det ur 
flera perspektiv. Jag har tagit mig friheten att genom en tankemodell försöka beskriva hur det 
är möjligt för människan att uppleva fenomenet att musicera. Denna modell är inspirerad från 
Leijonhufvuds (2011, s.43) figur 5.1 där hon visualiserar begreppet Intentionalitet. Då min 
studie riktar sig mot att musicera utifrån flera perspektiv ansåg jag att Leijonhufvuds figur, 
skriven ur ett första-person-perspektiv, var mindre passande för denna studies ändamål. Jag 
valde därför att modifiera denna och utveckla en egen tankemodell för att ge en så 
heltäckande bild av fenomenet som möjligt där både första- och tredje-person-perspektivet 
beaktas.   

 
 
 
Figur 3.1.1 Människans upplevelse av fenomen (Leijonhufvud 2011, s.43) 
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Tankemodellen ovan visar, med heldragna linjer och geometriska figurer, hur människan, 
subjektet, betraktar fenomen genom att hon upplever det som visar sig för henne. Människan 
använder sin tankeförmåga, sitt subjekt, för att förstå fenomenet musicera, genom att rikta sitt 
medvetande mot det egna musicerandet och därmed få upplevelse genom det som visar sig 
för henne. Denna riktadhet av medvetandet utgår från ett första-person-perspektiv, vilket 
figuren alltså visar med heldragna linjer. Det finns även fler möjligheter till upplevelse för 
människan då hon även kan välja att rikta sitt medvetande mot själva upplevelsen av 
fenomenet musicera. Hon riktar därmed medvetandet mot själva upplevelsen av fenomenet 
istället för fenomenet musicera. På så vis finns möjlighet till upplevelse av upplevelsen. Detta 
visas med heldragen böjd pil från människa till upplevelse. Då människan förmår att rikta sitt 
medvetande mot själva upplevelsen av fenomen 1, böjd heldragen pil, uppstår ett nytt 
fenomen, detta visas som fenomen 2, heldragen cirkel. Fenomen 2 syftar därmed till 
fenomenet upplevelse till skillnad från fenomen 1, musicera. 
 
Denna studie förhåller sig inte enbart till att förstå fenomen ur ett första-person-perspektiv 
utan även till att förstå fenomen ur ett tredje-person-perspektiv, vilket innebär fler 
möjligheter till att erfara fenomen. Genom att byta perspektiv, visas med streckade linjer, kan 
människan se samma fenomen, musicera, men nu ur en ny infallsvinkel. Dessa pilar visar likt 
första exemplet människans riktadhet mot fenomenet men nu ur ett tredje-person-perspektiv. 
Dessa erfarenheter kan sedan läggas till människans förståelse för fenomenet och då bilda en 
vidare förståelse för fenomenet musicera. Människan erfar därmed fenomenet musicera i en 
större helhet, sin fulla existens, genom att använda flera perspektiv vilket möjliggör för att 
uppleva mer av det som visar sig för henne. Genom att uppleva fenomenet ur både ett första-
person-perspektiv och ett tredje-person-perspektiv kan människan alltså erfara mer av 
fenomenet än om hon enbart skulle betrakta det ur ett av dem. Tankemodellen visar hur 
fenomenet musicera kan visa fler essenser av sin existens genom att se det ur ett tredje-
person-perspektiv. Detta visas genom en större streckad cirkel av fenomen 1.   
 
I denna studie betraktar tankemodellen det egna musicerandet som ett fenomen. Deltagarna 
upplever det egna musicerandet, fenomen 1, ur ett första-person-perspektiv då de spelar och 
erfar fenomenet genom upplevelse av det som visar sig för dem. Deltagarna kan också tänkas 
rikta sitt medvetande mot själva upplevelsen av att musicera. Då detta sker erfar deltagarna 
istället upplevelse av upplevelser vilket därmed utgör ett nytt fenomen, upplevelse. Med hjälp 
av inspelning kan deltagarna gå från att erfara det egna musicerandet ur ett första-person-
perspektiv till att erfara det egna musicerandet ur ett tredje-person-perspektiv. Genom att 
använda inspelning som verktyg för ett tredje-person-perspektiv får deltagarna möjlighet till 
att betrakta sitt musicerande ur ett nytt perspektiv, vilket möjliggör för andra essenser av 
fenomenet musicera att visa sig. 
 

Heldragna linjer och figurer = Människans upplevelse av fenomen 1 och 2 ur ett första-person-perspektiv 
Streckade linjer och figurer = Människans upplevelse av fenomen 1 och 3 ur ett tredje-person-perspektiv 
Pilar = Människans riktadhet av medvetandet 
Ruta = Människan studerar fenomen utifrån, objekt och inifrån, subjekt 
 
Fenomen 1 heldragen cirkel = musicera 
Fenomen 1 streckad cirkel = musicera ur ett nytt perspektiv 
Fenomen 2 = Upplevelse av upplevelsen ur ett första-person-perspektiv 
Fenomen 3 = Upplevelse av upplevelsen ur ett tredje-person-perspektiv 
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3.2 CENTRALA BEGREPP 
Fortsättningsvis definieras begreppen Fenomen och Perspektiv utifrån Första-, Andra- samt 
Tredje-person–perspektiv. Begreppen beskrivs korfattat för att ge läsaren en vidare förståelse 
för vad begreppen innefattar samt syftar till i denna studie. 
 
3.2.1 Fenomen 
Begreppet fenomen kan förstås som det som visar sig för oss (Leijonhufvud 2011). 
Fenomenologin betraktar allt i vår värld som fenomen. Detta skiljer sig alltså från vad den 
traditionella vetenskapen syftar till då världen består och utgörs av dess objekt. Ett objekt kan 
vi erfara utifrån medan fenomenet kan förstås som en upplevelse som vi kan ha dubbla 
ingångar till. Fenomen kan undersökas både inifrån genom att vi är i upplevelse likväl som 
utifrån genom att betrakta någon annans upplevelse (Leijonhufvud 2011). Människan kan 
betrakta fenomen genom att hon riktar sitt medvetande mot den och att hon därmed upplever 
det som visar sig för henne. Ett fenomen består av dess essens och existens där essenser utgör 
fenomenets olika beståndsdelar som tillsammans bildar fenomenet i sin helhet, existens. 
Fenomen kan dela var och en av sina essenser med andra fenomen vilket innebär att flera 
fenomen kan vara inflätade i varandra. Om vi kan erfara en essens hos ett fenomen kan vi 
också erfara denna essens oavsett vilket fenomen den tycks tillhöra. Vi kan därmed genom att 
förstå och uppleva en essens närma oss nya fenomen, Vidare exemplifierar Leijonhufvud 
(2011, s.67) detta med färgen röd, om vi kan erfara färgen röd hos ett föremål kan vi således 
erfara alla röda föremål. Leijonhufvud beskriver hur Spiegelbergs teori kan förklara hur ett 
fenomen kan framträda genom att utgå från tre olika kategorier. Fenomenet i sin helhet, 
perspektiv deformation där deformationen förklaras, ”om kuben är sedd ovanifrån kan den 
uppfattas som en tredimensionell trapetsoid snarare än en kub”. Den tredje och sista kategorin 
kallar han för Fenomenets klarhetsindex. Här syftar Spiegelbergs teori på vilken klarhetsgrad 
det är mellan oss och fenomenet och vidare liknar han detta med en dimma som ligger mellan 
betraktaren och det som betraktas. Beroende på hur tjock dimman är kan vi se fenomenet mer 
eller mindre klart. Ett fenomen visar sig alltså genom dess existens och det är vårt riktade 
medvetande som möjliggör för denna existens. Därmed verkar inte fenomenet existera utan 
vår medvetenhet om densamma. 
 
3.2.2 Perspektiv 
Begreppet perspektiv betyder överblick eller sätt at te sig på (SAOL 2014a). Denna studie 
utgår från tre olika benämningar på begreppet perspektiv nämligen, första-, andra- samt 
tredje-person-perspektiv. Dessa begrepp beskrivs utifrån fenomenologins tankar gällande 
första-person-perspektiv samt utifrån beskrivningar från litteratur-, film- och spelvärldens 
förklaringar. Då avsaknad av relevant litteratur varit påtaglig sammanfattas och beskrivs 
begreppen även utifrån egna tankar för att förklara på vilket sätt denna studie valt att förhålla 
sig till perspektiven. 
 
3.2.2.1 Första-person-perspektiv 
Ett första-person-perspektiv utgår från individens egna perspektiv, ett slags jag-perspektiv 
(Leijonhufvud 2013). Inom spelvärlden används begreppet första-person-perspektiv ofta inom 
skjutspel för att förklara vilken typ av perspektiv spelaren upplever spelfiguren ur. Inom 
spelvärlden kallar man detta för first person shooter vilket syftar till att spelaren upplever 
spelet ur spelfigurens perspektiv. Ur ett first person shooter, första-person-perspektiv, följer 
spelaren händelser utifrån karaktärens/spelfigurens egna ”ögon” och således begränsas detta 
perspektiv till vad spelfiguren är med om eller får veta (Callenberg 2013). Inom 
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litteraturvärlden skrivs böcker ur ett första-person-perspektiv vilket innebär att läsaren får 
följa händelser utifrån berättarens/karaktärens egna perspektiv. Detta kallas ofta för 
berättarjaget och begränsas till vad ”jag” är med om eller får veta. Inom fenomenologin 
utgår våra erfarenheter och upplevelser alltid från ett första-person-perspektiv då vi enbart 
kan erfara upplevelse utifrån det som visar sig för oss, vilket då utgör ett första-person-
perspektiv (Leijonhufvud 2013). I denna studie syftar första-person-perspektivet på 
informantens egna perspektiv och utgår från dennes upplevelse av det egna musicerandet i 
samband med spel. Elever med ambitionen att musicera för nöjes skull eller för den egna 
personliga utvecklingen som Lidén (2007) beskriver kan tänkas utgöra ett första-person-
perspektiv på det egna musicerandet. Även om Lidén inte använder första-person-perspektiv 
som begrepp för att förklara varför elever musicerar, vittnar elevernas utsagor om ett sådant 
perspektiv då de väljer att musicera för sin egen skull.  
  
3.2.2.3 Andra-person-perspektiv 
I denna studie syftar ett andra-person-perspektiv till det som uppstår då en andra person är i 
relation till första person, ett slags du-perspektiv. Exempelvis har jag som forskare ett andra-
person-perspektiv på informantens första-person-perspektiv, gällande det egna musicerandet, 
då jag intervjuar eller observerar detta eftersom vi interagerar med varandra. 
 
3.2.2.3 Tredje-person-perspektiv 
Tredje-person-perspektivet kan förklaras som ett han/hon-perspektiv och är vanligt 
förekommande inom litteraturvärlden där författare ofta skriver sina verk utifrån detta 
perspektiv. Detta perspektiv förklaras även som ett helhetsperspektiv där människan får 
möjlighet till att zooma ut från sig själv och överblicka hur hon samspelar med andra ting 
(Gospic 2013). Inom spelvärlden är det vanligt med skjutspel där spelfiguren styrs ur ett 
tredje-person-perspektiv. Detta kallas ofta för tredjepersonsskjutare där spelaren ser hela 
spelfigurens kropp (Callenberg 2013). Många elever som musicerar har enligt Lidén (2007) 
drömmar om att bli framgångsrika artister eller at ta sig vidare till en högre musikutbildning. 
Dessa målsättningar vittnar om ett tredje-person-perspektiv på elevernas musicerande då de 
förhåller sig till ting som står utanför deras egna perspektiv, första-person-perspektivet. 
Eleverna har drömmar om att andra människor såsom en publik ska uppfatta deras musik som 
önskvärd vilket bidrar till att de behöver förhålla sig till publikens perspektiv utöver det egna. 
I denna studie utgår tredje-person-perspektivet från det perspektiv då deltagaren lyssnar och 
reflekterar över det egna musicerandet med hjälp av inspelning. Tredje-person-perspektiv kan 
således beskrivas som ett perspektiv där första-person-perspektivet berikas genom 
exempelvis inspelning. Med hjälp av inspelning som verktyg kan förstaperson lyssna på sig 
själv som om det likväl vore spelat av någon annan. Detta utgör därmed ett han/hon-
perspektiv.  
 
Studien förhåller sig även till begreppen objektiv och ett objektivt perspektiv, vilket syftar till 
ett perspektiv då deltagaren erfar sitt musicerande utifrån, ett slags utifrån-perspektiv. Ett 
objektivt perspektiv kan även förstås som ett tredje-person-perspektiv vid en fenomenologisk 
analys då detta perspektiv bidrar till att se sig själv utifrån. Det finns dock en risk med att 
använda begreppet objektivt perspektiv i en fenomenologisk studie då begreppet objektiv kan 
tänkas syfta till hur traditionell vetenskap använder det. Den traditionella vetenskapen anser 
att det finns en objektiv sanning om vår omvärld som är lika för alla står i kontrast till 
fenomenologins tankar om att betrakta upplevelse både inifrån likväl som utifrån. 
Fenomenologins tanke har snarare försökt att tona ner begreppet objektiv då detta inte påvisar 
hela sanningen. Det är med kännedom om detta därför viktigt att vara medveten om att 
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studien använder begreppet objektiv synonymt med ett utifrån-perspektiv vilket även kan 
beskrivas utgöra ett tredje-person-perspektiv. 
 
3.2.3 Reflektion 
Ordet reflektera betyder vända tillbaka, återspegla eller vända åter (SAOL 2014b). För att 
beskriva hur reflektion och människa hör ihop utgår följande förklaring av begreppet 
reflektion från ett fenomenologisk tankesätt. Ferm (2004) skriver att ”människor erfar världen 
intentionalt med sina kroppar genom att leva i den” (s.45). Människan är enligt Ferm alltid 
riktad mot något och något är alltid riktat mot människan. Denna riktadhet ger människan 
erfarande vilket leder till erfarenhet som kan likställas det vi kallar kunskap. För att vi 
människor ska kunna använda denna kunskap behöver vi begreppsliggöra och bearbeta den 
genom reflektion. Begreppet reflektion kan förstås som ett sätt för oss att bli medvetna om 
hur och på vilket sätt vi erfarit världen. Det är enligt Ferm genom reflektion vi utmanar 
vanan, en återkommande handling, och tvingas se våra handlingar utifrån nya perspektiv. 
Ferm (2004) beskriver detta som ”i reflekterandet kan vi även förstå och bli medvetna om hur 
och ur vilket perspektiv vi erfarit världen” (s.45). Ferms tankar gällande reflektion kan 
således förklara reflektion över eget musicerande som följande. Genom att som musiker rikta 
sitt medvetande mot det egna musicerandet erfar musikern det egna spelet och skaffar sig 
därmed kunskap. För att musikern ska kunna använda och förstå denna kunskap behöver den 
reflektera och begreppsliggöra den. Genom att reflektera över det egna musicerandet kan 
musikern flytta perspektivet från vanan, det sedan tidigare kända, till att erfara fler sidor av 
musikens värld. Detta kan möjliggöras då musikern prövar och utmanar det kända mot det 
nya och ännu okända. Denna prövning bidrar till nya erfarenheter vilket genom reflektion kan 
tillämpas redan tidigare kända erfarenheter och berika dem. Reflektion kan göras utifrån flera 
perspektiv. Denna studie har valt att rikta sig mot reflektion ur första- samt tredje-person-
perspektiv. 
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4. Metod 
Undersökningen syftar till att samla utsagor från upplevelser av att lyssna till sig själv medan 
man musicerar kontra, att lyssna till sig själv i efterhand med hjälp av inspelning. 
Genomförandet är utformad som en workshop där deltagarna har fått reflektera kring det egna 
musicerandet ur två olika perspektiv. Det ena perspektivet utgår från det perspektiv då 
deltagaren reflekterar samtidigt som den musicerar samt i direkt anslutning till avslutat spel 
reflekterar över musicerandet, ett första-person-perspektiv. Det andra utgår från perspektivet 
då de lyssnar på det egna musicerandet i efterhand med hjälp av inspelning, detta utgör ett 
tredje-person-perspektiv. Workshopen avslutas med en uppföljande intervju för att få en 
vidare uppfattning kring deltagarnas upplevelse av workshopens genomförande, samt för 
insyn i deras tidigare erfarenheter kring att reflektera över det egna musicerandet. Den 
fenomenologiska ansatsen hjälper sedan till att analysera materialet med avseende på dessa 
två perspektiv. 
 
Denna metoddel är uppdelad i ett antal olika rubriker: Ackumulativ metod, där jag redogör de 
moment som utgör själva genomförandet av empiriinsamlingen. Tekniska förberedelser, 
vilken teknisk utrustning jag valt för empiriinsamlingen. Urval, redogör för mitt urval av 
informanter. Etiska överväganden, behandlar de etiska aspekterna med att genomföra denna 
undersökning. Bearbetning av material, redogör för hur jag har samlat in min empiri samt 
analysenheter.  
 
4.1 ACKUMULATIV METOD 
Denna studie bygger på en tredelad ackumulativ metod för att samla in empiri där varje ny 
del bygger på det tidigare. Undersökningen utgick från en workshop där deltagarna ombads 
att reflektera över sitt eget musicerande och delge detta i form av tal samtidigt som de 
musicerade. Informanterna fick instruktioner om att välja musik som de kände till väl, detta 
för att inte deltagarnas tankar skulle fokusera allt för mycket på att lära sig musiken. Avsikten 
med detta var att fånga deltagarnas tankar kring det egna musicerande som om de framförde 
musiken på en konsert. Förhoppningen var att deltagarna då väljer att framföra musik som de 
känner till väl och som de därmed kan uttrycka med större frihet. Detta moment låg till grund 
för att samla in empiri angående reflektion i första-person-perspektiv. Vidare gick 
undersökningen in i fas två som handlade om hur deltagarna reflekterade då de fick lyssna på 
sitt eget musicerande med hjälp av inspelning. Detta moment gjordes för att fånga hur 
deltagarna reflekterar i ett tredje-person-perspektiv. Avslutningsvis intervjuades 
informanterna kring sina upplevelser av att genomföra undersökningen samt för att belysa 
deras tidigare erfarenheter gällande reflektion. Motivet till detta avslutande inslag i 
undersökningen var att ge studien ett vidare analys- och jämförelsematerial som sedan kan 
ligga till grund för diskussion kring resultatet.  
 
4.2 TEKNISKA FÖRBEREDELSER 
Undersökningen genomfördes i deltagarnas hem. Förhoppningen var att hemmet kunde bidra 
till en ökad trygghet för deltagaren och att miljön ävenpå ett bättre sätt kunde möjliggöra för 
eftertanke och reflektion. Väl på plats kopplades deltagarnas gitarrer in i ett DAW1 med hjälp 
av ett ljudkort och en dator, detta för att möjliggöra inspelning av och fånga musicerandet 
utan tal och på så vis möjliggöra för moment två, reflektion vid lyssning. Efter detta 

                                                
1 Digital Audio Workstation (DAW) är ett program i dator eller maskin för produktion och bearbetning av musik. 
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placerades en telefon på ett bord i närheten av deltagarnas sittplatser, detta för att kunna spela 
in och fånga informanternas tal på ett enkelt sätt. Vidare placerades även en lampa, som fick 
agera scenljus, riktad mot informanternas stol detta för att efterlikna en konsertmiljö. Min 
tanke som forskare var att deltagarna skulle agera och musicera som om de framförde 
musiken i en livesituation och på så vis var förhoppningen att minimera risken för övning. 
Risken med övning är att det skapar ett större fokus på moment som deltagarna inte 
behärskar. Om informanterna istället mer ”fritt” framför något som de bearbetat och känner 
till väl, tonas möjligheten till övning ner och det blir istället lättare att fokusera på de tankar 
och upplevelser som sker i samband med musicerandet. Det fanns även en vinning med att 
neutralisera uppenbarelsen av att ha forskaren i rummet. Genom att göra forskaren till publik, 
vem som helst, var förhoppningen att få deltagarna mer avslappnade och eventuellt fria i sitt 
tänkande. Då informanterna har större vana av att musicera inför en publik än inför en 
forskare ökar chanserna att deltagarna även musicerar och reflekterar som de är vana. Därmed 
minimeras risken för att deltagarna delger reflektioner såsom de tror att forskaren vill höra. 
Scenljuset blev således ett försök till att efterlikna en livesituation och ett hjälpmedel för att 
ge undersökningen goda förutsättningar. 
 
4.3 MOMENT ETT – ATT REFLEKTERA UR ETT FÖRSTA-PERSON-
PERSPEKTIV 
Informanterna ombads att musicera i tio minuter och fick då instruktioner om att välja musik 
som de kände till väl, detta för att underlätta för reflektion. Vidare ombads informanterna att 
tänka högt och reflektera genom tal kring det egna musicerandet.  Detta förklarades som att 
det kunde ta sig uttryck i form av enstaka ord såsom färger, känslor, saker och ting, 
musikaliska begrepp eller genom kortare meningar. Deltagarna informerades sedan om att de 
var upp till dem själva att välja vad de vill delge, det viktiga var att informanterna försökte 
delge sina tankar och upplevelser av det egna musicerandet verbalt. Min Förhoppning med 
detta moment var att fånga informanternas reflektioner ur ett första-person-perspektiv.  
 
 Efter att deltagarna utfört detta fick de instruktioner om att välja ut ett kortare stycke av 
musiken. Informanterna ombads att spela upp musiken och i direkt anslutning till att de 
musicerat färdigt, beskriva och sammanfatta sina reflektioner med hjälp av några få 
meningar. Detta moment uppkom i samband med undersökningens genomförande och var 
alltså inget som på förhand planerats. Då deltagarna hade svårigheter att uttrycka sig verbalt i 
samband med eget spel, prövades detta moment som ett komplement till moment ett. Tanken 
med detta var att se huruvida deltagarna i direkt anslutning till avslutat spel lättare kunde 
delge reflektioner av det upplevda då spel uteblev. Således genomfördes detta moment i 
förhoppning om att tillföra studien vidare inblick i deltagarnas reflektioner i samband med 
spel. 
 
4.4 MOMENT TVÅ – ATT REFLEKTERA UR ETT TREDJE-PERSON-
PERSPEKTIV 
Deltagarna lyssnade sedan på inspelningen från moment ett med hjälp av ett par hörlurar. Här 
ombads deltagarna att reflektera över det upplevda genom tal vid genomlyssning av det egna 
musicerande. Deltagarna fick instruktioner om att de nu kunde släppa tidigare tankarna från 
moment ett och snarare lyssna till musiken med nya neutrala öron. Förhoppningen var 
därmed att informanterna skulle nollställa sina tidigare tankar från moment ett och enbart 
delge sina tankar om och kring det upplevda då de lyssnar till sitt eget musicerande. Denna 
metod kallas för stimulated recall, vilket presenteras närmare nedan, och går ut på att 
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deltagaren kort efter inspelning får ta del av materialet för att kunna se och höra sig själv i 
aktion och kommentera det upplevda. Denna metod valdes för att fånga deltagarnas 
reflektioner ur ett tredje-person-perspektiv. 
 
Stimulated recall är en metod där man med hjälp av inspelning, ljud eller video, 
dokumenterar intervjupersonens material för dennes verksamhet (Haglund 2003). Den 
intervjuade får kort därefter ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och 
kommentera det upplevda. Tanken är att det inspelade materialet ska stimulera och påminna 
respondenten om sitt tänkande under den dokumenterade episoden. Det är svårt att följa en 
given mall vid användandet av denna metod då den kan skilja sig mycket åt beroende på 
forskningsintresse, intervjutekniker samt vad respondenten har för förutsättningar och 
möjlighet att verbalisera. Stimulated recall är en bra metod om forskaren är intresserad av 
lärares kommentarer kring sitt arbete (Haglund 2003). I denna studie används stimulated 
recall som metod för genomförandet av moment två, där deltagaren lyssnar och reflekterar 
över det egna musicerandet med hjälp av inspelning.  
 
 4.5 MOMENT TRE – UPPFÖLJANDE INTERVJU 
Som en avslutande del på denna undersökning ombads informanterna att svara på några 
frågor. Frågorna berörde hur de upplevde att genomföra de första två momenten, vilka 
tidigare erfarenheter de hade gällande reflektion av eget musicerande samt hur de ser på 
inspelning som verktyg för reflektion. Intervjuerna utgick från Repstads (2007) tankar om 
kvalitativa intervjuer och hur de kan användas för att förbereda intervju. Repstad skriver att 
forskaren kan utgå från några huvudsakliga frågeställningar och några förberedda 
uppföljningsfrågor, som kan användas som alternativa frågor beroende på vilket svar 
informanten ger på huvudfrågan. Forskaren bör då förhålla sig flexibelt och ställa frågor efter 
situation detta så att intervjun liknar ett så naturligt samtal som möjligt. På så vis minskar 
forskaren risken för att informanten blir passiv och därmed tystlåten och möjliggör istället för 
ett tryggare samtal. Vidare utgick intervjuerna från en högre grad av standardisering. Detta 
innebar att jag på förhand valde ut några frågor som jag ville ställa till samtliga informanter 
och att detta gjordes för att jag som forskare skulle kunna mäta, jämföra samt generalisera 
deltagarnas svar. Intervjufrågorna utgick också från en låg grad av strukturering vilket 
innebar att jag ställde öppna frågor för att lämna ett så stort svarsutrymme som möjligt för 
informanten (Patel & Davidsson 2011). Genom att använda intervju som ett moment för 
insamling av data gavs det större möjlighet för informanterna att själva delge sina upplevelser 
kring själva genomförandet av undersökningen.  
  
4.6 URVAL 
Från början var det tänkt att genomföra undersökningen på fyra musiklärare men på grund av 
avhopp samt tidsbrist prioriterades detta om och istället användes tre informanter. Urvalet 
består av två musiklärare samt mig själv där alla har en musiklärarutbildning och där samtliga 
också är aktiva musiker. Tanken kring val av informanter utgick från min egen uppfattning av 
att musiklärare i stor utsträckning är vana att reflektera över sina egna handlingar då detta 
också är en del av deras lärarutbildning. Då en musiker enligt mig ofta har en ambition och en 
drivkraft att låta bra inför en publik och få dem att uppskatta musikerns förmåga, ansåg jag 
att det var relevant för denna studie att använda informanter som var både musiklärare samt 
aktiva musiker. Valet att använda mig själv i studien tar utgångspunkt i de fenomenologiska 
tankar Leijonhufvud (2013) beskriver. Inom filosofin är det vanligt förekommande och 
självklart att använda filosofen själv för att förstå filosofens egna tankar, därmed utgör 
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filosofen en självklar första-person. I denna studie är jag ute efter att undersöka upplevelse av 
fenomenet musicera. Därmed är det inte avgörande vems perspektiv jag betraktar fenomenet 
utifrån utan snarare en fråga om att betrakta det alls. Däremot ser jag det som viktigt att utgå 
från mig själv då den fenomenologiska tanken är att studera fenomenet inifrån. Inifrån-
perspektivet syftar vidare till upplevelse av att vara i ett fenomen. För att förstå inifrån-
perspektivet bättre och svårigheterna med att kommunicera detta första-person-perspektiv till 
en annan människa gjorde att jag valde mig själv som en av deltagarna. På så vis var min 
förhoppning att förstå de andra deltagarnas reflektioner på ett rikare sätt, eftersom vi båda 
betraktat fenomenet genom samma metodmoment. Andra tankar som florerat kring valet att 
använda mig själv i studien, har varit att jag som deltagare eventuellt har en annan insyn i 
ämnet, då jag spenderat mycket tid åt att kartlägga området som forskare. Tanken är därför att 
jag som deltagare kan tillföra något till undersökningen som annars gått förlorat.  
   Genomförandet av denna undersökning har tillämpats på samma sätt för samtliga deltagare. 
Därmed har jag ställt frågorna till mig själv och efteråt svarat samt utfört workshopen likt de 
andra två deltagarna.  
 
 4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I enlighet med Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) har jag följt de råd som 
finns för god forskning och etiska kodexar. Även Patel & Davidssons (2011) etikregler för 
forskning har tillämpats. Dessa punkter handlar om information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande. Med detta i åtanke valde jag att muntligt informera varje deltagare om att 
undersökningen är frivillig och att de har en bestämmanderätt gällande sitt deltagande. Detta 
innebär att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan om de så önskar. 
Vidare delgavs information om studiens syfte samt att det endast kommer vara jag och 
eventuellt min handledare som får tillgång till det inspelade materialet. Det inspelade 
materialet kommer även att raderas efter studiens färdigställande. Vetenskapsrådet (2011) har 
formulerat riktlinjer för anonymisering där de skriver att det är viktigt att hålla 
personuppgifter anonyma för att etikprövningsnämnden ska godkänna studien. Jag har valt att 
använda fingerade namn på alla deltagare utom mig själv, detta eftersom jag i denna studie 
inte finner något intresse av att delge informanternas identitet till läsaren.  
 
 4.8 BEARBETNING AV MATERIAL 
Det är reflektionerna från informanterna i moment ett och två, som spelades in med hjälp av 
en telefon, som ligger till grund för denna studie samt uppföljande intervju. Bearbetningen 
bestod till stor del av genomlyssning av det inspelade materialet. Då genomlyssning är en bra 
metod för att ge värdefulla insikter kring vilka delar av materialet som bör transkriberas och 
därmed bevaras, lades fokus på detta (Bryman 2012).  
 
Materialet som bestod av reflektionerna från moment ett och två transkriberades och 
sammanställdes i punktlistor. Från dessa listor gjordes grupperingar av gemensamma ordval 
och kategorier där grupperingarna sedan sammanställdes och skrevs till en sammanfattande 
text. Materialet analyserades i samband med att en sammanfattande text skrevs. Vidare 
transkriberades de inspelade intervjuerna och efter renskrivet material, sammanställdes 
deltagarnas svar utifrån varje fråga. Då transkribering av insamlat material kan vara väldigt 
tidskrävande (Bryman 2012), utfördes detta moment i direkt anslutning till avslutad intervju. 
Detta utfördes sedan i omgångar så att uppgiften inte riskerade att bli övermäktig. Därefter 
utgick vidare analys från huruvida begreppen tillhörde första- respektive tredje-person-
perspektivet, detta för att koppla resultatet till den fenomenologiska analysen. 
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 5. Resultat 
Nedan redovisas resultatet från undersökningen. Redovisningen utgår från varje informant 
var för sig, detta för att ge läsaren en klarare bild av deltagarnas utsagor. Deltagarna som 
presenteras är Bernt Furuberg (jag), Marco Delbranti samt Daniel Prpovic där Marco och 
Daniel har fått fingerade för och efternamn. Efternamnen har valts för att efterlikna ”verkliga 
människor”. Att använda vanliga fingerade namn såsom Kalle Karlsson ger enligt mig inte 
samma trovärdighet för läsaren att det faktiskt är ”riktiga människor” som deltagit, där av 
detta val. Informanterna presenteras med en kort bakgrund för att ge läsaren en inblick i deras 
erfarenheter som musiker och lärare. Efter detta följer deltagarnas reflektioner i kronologisk 
ordning utifrån undersökningens genomförande (se kap. 4 Metod). Under resultatdelen 
kommer texten behandla begreppen resultat, tankar och upplevelse synonymt. Efter detta 
följer vidare analys i kap 6. 
  
5.1 BERNT FURUBERG  
Jag har spelat gitarr i 15 år och är utbildat inom musik genom musikgymnasium, 
folkhögskolor samt musiklärarprogrammet på Musikhögskolan i Örebro. Jag är idag 
jobbsökande musiklärare samt verksam som musiker och låtskrivare inom främst 
västerländsk populärmusik. I detta genomförande valde jag ett eget skrivet stycke som jag 
känner mycket väl i genren västerländs populärmusik, vilket framfördes på akustisk gitarr. 
 
5.1.1 Moment ett – Bernts reflektioner i samband med spel 
Här beskrivs mina reflektioner som skedde i samband med genomförandet av moment ett, 
reflektion i samband med spel. 
 
Vid genomförandet av moment ett delger jag upplevelser kring mitt musicerande som kan 
relateras till speltekniska aspekter samt aspekter gällande musikens struktur. Jag verbaliserar 
dessa tankar genom uttrycken ”försöker hålla ett lugnt tempo” och ”förbereder inför nästa del 
som kräver teknisk skicklighet”. Vidare delges även tankar som kan kopplas till musik som 
identitetskapande. Uttrycken ”vila i soundet”, ”försöker få fram min egen klang” och 
”försöker känna ackorden och dess klang”, speglar tankar om att musiken kan användas för 
att förmedla vem jag är, en slags identitetsstämpel. Tanken att musik kan förmedla vem jag är 
och vad jag gör är ett återkommande inslag i mina reflektioner. Exempelvis berättar jag att 
mitt sound, min klang, fungerar som ett signum för mig och detta signum kan berätta för 
lyssnaren vem jag är eller försöker vara. Jag uttrycker en stolthet över min förmåga och en 
stolthet över att ha kommit ”hit”, där jag musikaliskt befinner mig i nu. Detta ter sig som 
tacksamhet gentemot mig själv och det egna musicerandet då glädje över den egna förmågan 
uttrycks, vilket uttrycks på följande sätt: ”är stolt över att jag kan spela på denna nivå och att 
jag tagit mig hit”, ”tycker det låter bra” och ”en ynnest att jag lärt mig detta”. Många av de 
upplevelser jag verbaliserar i samband med mitt musicerande kan härledas till känslospektra 
såsom stolthet, längtan, eufori och njutning. Uttrycken ”upplever en stark känsla av 
upprymdhet och vill förmedla detta till publik” och ”känslorna tar över när jag spelar dessa 
klanger” kommenterar starka känslor. Dessa reflektioner syftar också till att förmedla känslor 
och budskap till lyssnaren. Att förmedla tankar ut till lyssnaren görs genom mitt instrument 
där kommentaren ”försöker få gitarren att fylla sin funktion” syftar till att gitarrens funktion 
är att förmedla musiken. Andra upplevelser som verbaliseras är sättet att forma musiken efter 
förmåga och förutsättningar. Detta uttrycks ”missar lite men det blev ganska coolt så jag 
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spelar vidare”. Jag upplevde till en början att det var svårt att sätta ord på mina tankar då 
musicerandet krävde mycket fokus för att framföras bra. Det blev svårt att tänka på ”det ena 
och samtidigt det andra”, vilket med andra ord syftar till svårigheter att verbalisera mina 
upplevelser samtidigt som jag musicerar.  
 
5.1.2 Moment ett – Bernts reflektioner i direkt anslutning till spel 
Vidare delges mina tankar och upplevelser som skedde i samband med reflektion i direkt 
anslutning till avslutat spel. 
 
Då jag reflekterar i direkt anslutning till avslutat spel uttrycks summerande tankar ”mina 
tankar fokuserar först på låtens formdelar och sen på att sätta själva utförandet av musiken”. 
Flera kommentarer beskriver fokus på musikens formdelar och utförande i början av 
musicerandet. Jag försöker även sammanfatta upplevelser av det som sker i samband med 
mitt spel och uttrycka detta men upplever att jag har svårt att finna rätt ordval. Dessa 
reflektioner kopplas till speltekniska aspekter av utförandet samt till musikens formdelar. 
Vidare berättar jag om en fokusering på låtens speltekniska svårigheter. Jag förbereder mig 
på de moment i musiken som utgör min svaghet och försöker förbereda mig på de eventuella 
speltekniska svårigheter de inbringar. På så vis är min förhoppning att minska risken för 
felspel och att höja min lägsta nivå av framförandet.  
 
Vidare framkommer det att mina tankar fylls av stora känslor som är knutna till min förmåga 
att utöva musik, ordval såsom ”stolthet”, ”upprymd” och ”härligt” används. Uttrycket 
”försöker hålla i de snygga klangerna och förmedla musikens helhet eller budskap på bästa 
sätt” samt ”det gäller att leverera en bra slutprodukt till lyssnaren” beskriver känslor som 
uppstår i samband med hur musiken klingar inför mig samt över min förmåga att frambringa 
dessa klanger. Detta för mina tankar till att fokusera på att utforma musikens budskap och 
dess syfte på bästa sätt, så att jag förmedlar en bra produkt till publiken. Ytterligare tankar 
om del och helhet. Under rätt förhållanden där musicerandet flyter på, försöker jag fokusera 
på att framföra musiken i sin helhet. Alltså såsom jag på förhand bestämt att musiken enligt 
mig ska vara, en slags avstämning mot en egen bedömning. Jag har delvis mitt fokus på 
denna helhet men förhåller mig även till de mindre delarna som utgör helheten. Mitt fokus 
flyttas emellanåt till att ”checka av” delmomenten. Detta uttrycks följande ”spelar jag rent, 
check! Framför jag rätt formdel, check! Riktning av melodi, check!”. På så vis skapas enligt 
mig goda förutsättningar för fortsatt musicerande. 
 
5.1.3 Moment två – Bernts reflektioner vid lyssning till inspelning 
Här lyfts mina tankar och upplevelse som skedde i samband med genomförandet av moment 
två, reflektion vid lyssning till inspelning. 
 
Under detta moment reflekterar jag över hur musiken och det egna musicerandet låter. Jag 
uttrycker tankar kring ljudideal, alltså hur det låter samt hur det borde låta enligt mig. Detta 
speglas i tankarna, ”ljudet är inte det bästa”, ”snygga klanger” och ”mitt anslag förstärks låter 
det som” där jag utvärderar det jag hör i förhoppning om att använda denna ”nya” kunskap 
för utveckling av det egna musicerandet. Hur musiken och det egna musicerandet låter delges 
också genom uttrycken ”intressant gitarrpryl”, ”låter som någon som kan spela”, ”snyggt 
gitarrplock” och ”jag kan ju”. Dessa reflektioner utgår från ett del och helhets perspektiv som 
tillsammans med tankarna ”är en bit kvar tills den sitter perfekt men är ändå nöjd med min 
kapacitet” samt ”jag kan ta ut svängarna mer när jag spelar för det låter inte så mycket som 
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jag tror att det gör” studerar musicerandet utifrån.  
  Tankar kring den egna prestationen delges och utvärderas/värderas i förhållande till de mål 
jag har med musiken. Jag lyssnar på det egna musicerandet som om det dels är mig själv jag 
betraktar, dels som om det vore vem som helst. Denna förståelse kan urskiljas genom 
exempelvis frasen, ”jag kan ta ut svängarna mer för det låter inte så mycket som jag trodde”, 
vilket utgör en objektiv förståelse av det egna spelet, samt frasen, ”låter som någon som kan 
spela”, vilket speglar ett utifrån-perspektiv där jag lyssnar och utvärderar mitt spel som om 
det likväl utförts av vem som helst. Tankar som kan knytas till känslor verbaliseras där 
längtan att lyckas och att nå de uppsatta målen för min musik verkar vara rotade inom mig. 
Detta verbaliseras på följande sätt ”längtar tills jag får ihop det och kan visa för andra, visa 
att jag kan”.  
 
5.1.4 Moment tre – Bernts uppföljande intervju 
Här redovisas den uppföljande intervjun som genomfördes i samband med workshopen. 
Denna del sammanfattas i kronologisk ordning. Frågorna som ställdes utgick från följande: 
Hur upplevde du genomförandet av moment ett? Hur upplevde du att genomföra moment två?  
Vad har du för tidigare erfarenheter av reflektion av eget musicerande? 

 
 Reflektion över genomförandet av moment ett  
Mina tankar kring genomförandet av moment ett var överlag positiva. Jag upplevde det som 
svårt att välja vilken musik jag skulle framföra. Då jag är van att sjunga till mitt gitarrspel 
infann sig en osäkerhet hos mig i att enbart musicera med gitarr. Detta påverkade mina tankar 
och känslan av musicerandet. Jag uttrycker mig på följande sätt:  

 
Att sjunga samtidigt som jag spelar gitarr ger något annat, något ytterligare än enbart musicerande 
med gitarr. Vad detta innebär är svårt att sätta ord på och förklara men hör ihop med att 
instrumentet sång finns i kroppen och därmed påverkar kroppen mer. Jag upplever att detta 
påverkade mina reflektioner vid detta tillfälle på så vis att jag ofta reflekterade över gitarrens 
syfte för att förmedla musiken som om det fanns mer att delge.  

 
”Känslan” av musiken syftar till upplevelsen av att känna vibrationer från instrumentet från 
det klingande, vilket i sin tur påverkar upplevelsen av prestationen, att framföra musik. Då 
jag är van att framföra musik med hjälp av både sång och gitarr är jag därmed van att ha en 
viss mängd av vibration av den klingande musiken att förhålla mig till. Detta utgör 
förutsättningar för det jag kallar för att ha känsla. ”Känsla” kan således i detta fall syfta till, 
att känna eller att ha känsla. Vidare beskriver jag svårigheter med att verbalisera mina tankar 
då jag samtidigt musicerar där jag upplevde att detta extra moment, att prata, blev hämmande 
för mitt gitarrspel. Att reflektera i samband med eget spel upplever jag som en bra metod för 
att förstå den egna rollen som musiker och hur jag som musiker påverkar musiken. Samtidigt 
upplever jag moment ett där jag delger mina reflektioner i forma av tal som hämmande då det 
kräver ett nytt fokus. Jag berättar vidare att jag ser musiken som likvärdig helhet och 
utövaren som ett redskap för att nå denna helhet. Musiken och att förmedla musiken i sin 
helhet är det centrala och jag ser utövaren som ett verktyg för att nå denna helhet. Tankar om 
reflektion och om att öva sig på reflektion av det egna spelandet är enligt mig viktigt då det 
möjliggör för förståelse av min musik och mitt musicerande.  
 
Reflektion över genomförandet av moment två 
Jag upplevde att detta moment var lättare att utföra än det första momentet. Jag berättar att 
jag älskar att vara i studiomiljöer och att detta moment förde mina tankar dit, ”ren lycka”. Jag 
älskar att ”vara i musiken” och ”vara ett med musiken” vilket jag lättast uppnår då jag lyssnar 
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på mig själv i studio. Denna metod är något jag brukar använda mig av och det är därför detta 
moment upplevs som lättare. Vidare berättar jag att detta moment ger en överblick på min 
förmåga och att det är lättare att utvärdera det slutliga resultatet. Genom att lyssna på mig 
själv på detta vis, genom inspelning, anser jag att jag lättare kan ställa min prestation i 
relation till mina förebilder. Detta gör mig ofta inspirerad att fortsätta utvecklas men kan 
såklart också verka hämmande om resultatet av min prestation är övervägande dålig. Vid 
tillfällen då jag inte spelar bra kan jag bli ledsen och uppgiven av att lyssna, eftersom jag då 
tänker på hur långt jag har kvar för att nå mina uppsatta mål för det egna musicerandet. 
Upplevelser i samband med genomförandet av stimulated recall var överlag inspirerande, 
nyttigt för utvecklingen av mitt spel samt enklare att utföra än moment ett. 
 
Reflektioner kring tidigare erfarenheter av reflektion av det egna musicerandet 
Jag berättar att jag ofta reflekterar över mitt musicerande som ett sätt att se mig själv och 
förstå det jag gör. Jag har högt uppsatta mål med min musik och därför är det viktigt för mig 
att förstå det jag gör. Det är viktigt att kunna se och förstå mig själv utifrån, vilket jag 
åstadkommer genom reflektion. Vidare berättar jag att så länge jag kan minnas har använt 
inspelning som ett sätt att lyssna på mig själv objektivt och att detta hjälpt mig att bli mer 
kritisk i min bedömning av det egna musicerandet. Att vara sin egen lärare är det bästa sättet 
för mig att utvecklas och jag berättar att en objektiv eftertanke är viktigt för att kunna skilja 
mellan mig som utövare och som lärare.  
 
5.2 MARCO DELBRANTI 
Marco har spelat gitarr i 15 år. Han har en gedigen utbildning där han genomfört studier på 
musikgymnasium, folkhögskola, musiklärarutbildningen samt musikerprogram för 
kammarmusik. Marco undervisar idag på en gymnasieskola i mellan-Sverige i ämnet gitarr. 
Han är också verksam som frilansande musiker och då främst inom klassik gitarrmusik. 
Under denna workshop valde Marco att framföra ett klassiskt gitarrstycke.   
 
5.2.1 Moment ett – Marcos reflektioner i samband med spel 
Här delges Marcos reflektioner som skedde i samband med genomförandet av moment ett- 
första delen, reflektion i samband med spel. 
 
Många av de reflektioner Marco verbaliserar kan härledas till ljudideal. Ordvalen ”vass ton”, 
”oönskade biljud”, ”raspig” och ”orytmiskt av mig” fokuserar på ljudbild. Uttrycken 
kommenterar det Marco hör men också spelteknik såsom tonbildning, fingerfärdighet eller 
dagsform. Marco uttrycker överlag många utvärderande tankar där tankarna ”orytmiskt av 
mig”, ”tonerna släpper dåligt i vänsterhanden” och ”låter bättre när jag spelar mjukt” 
beskriver detta. Att utvärdera det egna musicerande samtidigt som Marco själv spelar verkar 
fungera bra men han upplever samtidigt att det är svårt att genomföra. Även om hans 
upplevelse ”svårt motoriskt att prata” och ”spelar sämre än jag brukar för att jag pratar” tyder 
på svårigheter att genomföra moment ett, så delger Marco många utvärderande tankar kring 
det egna spelandet. De utvärderande tankarna beskriver ofta ett dömande, där han väljer att 
fokusera på negativa aspekter såsom missljud och felspel. Han kommenterar att felspel ”stör 
honom”. Reflektioner kring musikaliska nyanser där begreppen ”crescendo”, ”att få låten att 
växa”, ”ritardando” samt ”ökar intensiteten” visar att Marco försöker förbereda riktning och 
dynamik för stycket. Även tankar kring instrumentet delges då Marco upplever att gitarren 
han lånat inte reagerar som han är van vid. Gitarren känns stum och saknar de övertoner som 
han är van att musicera med vilket påverkar framförandet något.  
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5.2.2 Moment ett – Marcos reflektioner i direkt anslutning till spel 
Här redovisas Marcos upplevelse och tankar kring moment ett-andra delen, reflektion i direkt 
anslutning till avslutat spel. 
 
Marco upplevde att genomförandet av stycket kändes bra och att han var nöjd med stycket i 
sin helhet. Då motoriken upplevdes som något sämre än vanligt valde han att ta ner tempot på 
stycket och istället tolka musiken mera ”fritt”. Han delger att han på så vis skapade sig mer 
tid åt att förbereda de speltekniska svårigheterna och att han därmed kunde framföra musiken 
i sin helhet på ett behagligare sätt. Upplevelser som fokuserar på spelteknik och kroppens 
dagsform delges då Marco uttrycker ”vänsterhanden upplevs klumpig”. Marco berättar att 
detta resulterade i att toner som normalt sett ska ligga kvar och ljuda istället dämpades och 
resulterade i korta toner. Därför omvärderades tolkningen av stycket efter de förutsättningar 
hans dagsform givit honom. 
 
5.2.3 Moment två – Marcos reflektioner vid lyssning till inspelning 
Nedan presenteras Marcos tankar och upplevelser som skedde i samband med genomförandet 
av moment två, reflektion i samband med lyssning till inspelning.  
 
Marco blir till en början positivt förvånad när han lyssnar till inspelningen. Han upplever 
något nytt i sitt musicerande som han inte erfarit i utförandet av moment ett. Detta 
verbaliseras ”Låter det så, ok!” samt ”Det där lät bättre än jag trodde”. Överlag är det tankar 
kring ljudideal och ljudkvalité som Marco väljer att delge. Reflektionerna som delges 
angående ljudideal, är ofta kritiskt sammanfattade. Marco anser att ljudkvalitén är undermålig 
och att detta påverkar hans uppfattning kring tonbildning. Gitarren låter plockig vilket får 
honom att uppfatta den inspelade nylongitarren mer som om det vore en stålsträngad gitarr. 
Marco berättar att det är på grund av gitarrmikrofonen som det låter dåligt snarare än att det 
är inspelningsapparaturen det är fel på. Marco delger att det är svårt att känna musiken då den 
upplevs som långt borta. Han beskriver detta som att det ”känns som en vägg mellan mig som 
lyssnar och mig som spelar”. Ljudkaraktären påverkar Marco negativt. Efter ändring på det 
inspelade materialets rumsklang, med hjälp av ett reverb, upplevde Marco lyssningen som 
mer tillfredställande. Han uttrycker att ljudet nu upplevs som varmare och närmare än 
tidigare. Reflektionerna fokusera efter detta på spelteknik och missnöje över musikalisk 
tolkning av stycket. Uttrycken ”det fattas riktning i fraserna”, ”ackorden låter mer som 
arpeggion” och ”problem med plantering av fingrar” kan kopplas till spelteknik och tolkning 
av stycket. Plantering av fingrar förbereder enligt Marco tonen och dess anslag vilket är en 
förutsättning för god tonbildning. Avsaknad av riktning i styckets fraser visar ett fokus som 
kan kopplas till kritiskt utvärderande tankar gällande tolkning av stycket.      

 
5.2.4 Moment tre – Marcos uppföljande intervju 
Här beskrivs den uppföljande intervjun som genomfördes med Marco i samband med 
avslutad workshop. 
 
Reflektion över genomförandet av moment ett  
Marco upplevde det första momentet som svårt. Han nämner att spelet hämmades av talet, 
”det blir ett extra moment som rent motoriskt är svårt att utföra”. Han delger att svårigheterna 
ligger i momentet att verbalisera reflektioner. Det svåra ligger inte i att reflektera över det 
egna musicerandet utan snarare att få ut dessa reflektioner i form av tal. Att däremot 
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verbalisera reflektioner efter avslutat spel upplevde Marco som lättare. Han berättar att 
reflektioner som sker i samband med musicerandet bättre kunde sammanfattas efter avslutat 
spel, vilket också ger en rättvisare bild av de faktiska reflektioner som sker i samband med 
det egna musicerandet. Att prata högt om det upplevda då vi samtidigt musicerar bidrar till att 
musicerandet och därmed upplevelsen av detsamma hämmas. Genom att slippa pratet skulle 
upplevelsen få möjlighet till att sväva friare enligt Marco. Att sammanfatta det upplevda är 
mer rättvist att göra i efterhand då det annars riskerar att påverka det upplevda nuet. Andra 
tankar som Marco delger är att han under en längre tid övat sig på att få bort förmågan att 
verbalisera upplevelser i samband med spel. Ironiskt nog har han tidigare verbaliserat 
reflekterande tankar i samband med spel som ett tics, ett oönskat och okontrollerat inslag i 
det egna musicerandet. Han berättar att han ofta i samband med konsert delger sina 
upplevelser verbalt till publik. Denna vana sker vare sig Marco vill eller ej och uttrycker ofta 
negativa ordval. Det är mestadels då han inte är nöjd med sitt spel som ticsen delges. 
Eftersom detta påverkar framförandet negativt har han tillsammans med olika lärare, som 
också påpekat att ticsen verkar negativt på publik, försökt träna bort detta extra moment. 
Marco förklarar att en orsak till varför han utvärderar sitt musicerande kritiskt är för att han 
lärt sig detta av sina lärare. Lärarna har ofta gett feedback genom att förhålla sig kritiskt till 
Marcos musicerande. Genomförandet av moment ett upplevde Marco som ironiskt med tanke 
på de tidigare ticsen han berättat om. Marco kommenterar vidare att genomförandet av 
moment ett kan summeras som ”mycket tanke men få ord”. Detta verbaliseras sedan vidare på 
följande sätt: ”det var svårt att hitta rätt ord som beskriver allt som händer, där mycket 
dessutom sker samtidigt”. Det är svårt för Marco att hinna tänka och formulera sig då han 
samtidigt spelar. Reflektionerna i samband med moment ett var enligt Marco till en början 
fokuserade på att utföra och följa den på förhand bestämda tolkning han tillämpat stycket. Då 
dagsformen inte var den bästa skiftade fokus under genomförandet till att rikta sig mer mot 
att ”komma igenom stycket”. Han berättar att vid felspel ändras hans fokus från att tänka på 
helhet till ett fokus på detalj. Marco använder de förutsättningar han har eller de 
förutsättningar som ges och koncentrerar sig på att minimera de delar och detaljer som drar 
ner musikens helhet. 
 
Reflektion över genomförandet av moment två 
Marco berättar att det var mycket enklare att genomföra moment två än det första, vilket 
enligt honom beror på vanan att använda inspelning vid övning och framföranden. Marco 
berättar att han använder inspelning för att kunna lyssna utifrån, som ett tredje öra. Att lyssna 
som om det inspelade materialet vore en färdig CD-skiva är väldigt nyttigt för övning och 
som övning. Det går inte att komma undan i moment två, allt hörs och uppfattas av lyssnaren. 
Marco berättar att genom att använda inspelning kan han mer utifrån kritiskt granska 
materialet, lite som att han är sin egen lärare. Enkelt sagt, ”låter det bra, så är det bra!”. Han 
delger att han brukar använda inspelning för att ”checka av” så att ”det låter som han tror att 
det låter”, ”det blir ett kvitto på att jag är klar”. Marco berättar att inspelning ger ett nytt 
perspektiv, att det blir ett annat fokus på helhet. Han beskriver detta som att smådetaljer som 
får stort fokus då vi spelar, kanske knappt hörs då vi lyssnar som om vi vore publik. För 
Marcos del har inspelning hjälp honom att inse sitt fokus på felspel att förstå vad det är som 
”egentligen låter”.  Då han enbart behöver lyssna och verbalisera reflektioner uteblir 
momentet att samtidigt spela. Detta bidrar enligt Marco till att han kan rikta sina sinnen 
skarpare mot det klingande. Lyssnandet blir därmed ”rikare och djupare” än det lyssnande 
som sker i samband med spel. Även talet blir skarpare då det blir motoriskt lättare att prata då 
spel uteblir. Han berättar att detta är en av anledningarna till varför det är viktigt att använda 
hjälpmedel, exempelvis inspelning, för att åstadkomma detta. 
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Reflektioner kring tidigare erfarenheter av reflektion av det egna musicerandet 
Marco berättar att han ofta reflekterar över sitt spel och att han till och med gör det lite för 
mycket. Detta syftar till att han utvärderar det egna spelet utifrån bra och dåligt. Han medger 
att det såklart finns en gråzon där emellan men att han utgår från dessa två fack. Detta sker 
sig automatiskt och som en naturlig del av Marcos musicerande och lyssnande, där 
utvärderingen handlar om att välja vad som är värt att behålla och vad som ska bort. Marco 
berättar att hans sätt att konstant utvärdera den egna prestationen verkar hämmande för 
honom. Det är ofta som Marco hakar upp sig på små speltekniska moment då han framför 
musik offentligt. Detta kan utgå från en dålig dagsform som gör att musicerandet inte känns 
bra eller att instrumentet eller lokalen bidrar till en olustig känsla som påverkar Marcos 
fokus. Detta bidrar till en kritisk och negativ utvärdering där mycket hamnar i facket ”att inte 
behålla”. Det kan såklart även finnas tillfällen då musicerandet flyter på vilket leder till att 
Marco njuter istället. Han avslutar sitt svar med att tillägga att reflektion eller att utvärdera 
det egna musicerandet är nödvändigt för att utvecklas.     
 
5.3 DANIEL PRPOVIC 
Daniel har spelat gitarr i 20 år. Han har studerat musik vid musikgymnasium samt 
musiklärarprogrammet. Han undervisar gitarr och trumpet på en kulturskola i mellan-Sverige. 
Daniel är verksam som frilansande musiker inom flera genrer där några av dem är 
västerländsk populärmusik, klassik musik, kristen singer-songwriter musik samt hårdrock.  
Under denna workshop valde Daniel att framföra ett eget-skrivet stycke i genren folk/singer-
songwriter. Stycket är instrumentalt och framfördes på en stålsträngad gitarr.  
 
5.3.1 Moment ett – Daniels reflektioner i samband med spel 
Här beskrivs Daniels reflektioner som skedde i samband med genomförandet av moment ett, 
reflektion i samband med spel. 
 
Daniel beskriver tankar och upplevelser kring musikens struktur och formdelar. Han använder 
uttryck såsom ”refräng”, ”tillbaka till vers”, ”hålla bra tempo” och ”Här är det en melodi” 
vilket kan tänkas vara ett sätt för Daniel att förstärka den egenskrivna låten så att publik, som 
i detta fall utgjordes av mig som forskare, lättare kan uppfatta hans idé och tanke gällande 
musiken. Även ord som kan relateras till att förmedla budskap verbaliseras genom ordvalen 
”det brukar vara svårt att uttrycka det jag vill och vad låten handlar om eftersom det är ett 
tekniskt svårt parti”. Dessa reflektioner speglar en medvetenhet kring musikens samt 
framförandets svårigheter. Daniel berättar vidare att han försöker förbereda sig själv på de 
tekniskt svåra partierna så att genomförandet blir så bra som möjligt. Att genomföra ett 
tekniskt svårt parti drar enligt Daniel ner förmågan att fokusera på att förmedla musikens 
budskap. Daniel upplever också att det är svårt att sätta ord på sina tankar då de ofta kräver 
eftertanke och välformulerade ordval för att beskriva det upplevda. Tankarna är ofta subtila 
där helheten kan delas in i flera aspekter såsom upplevelser, känslor, minnen och kunskap 
vilket gör det svårt att snabbt och enkelt uttrycka detta verbalt i samband med spel. Han 
uttrycker sig ”svårt att prata när jag spelar”, ”svårt att sätta ord på mina tankar” och ”väldigt 
svårt att prata nu när jag...” vilket visar svårigheter att verbalisera reflektioner i samband med 
spel. Att verbalisera under spel påverkar Daniels musicerande, vilket i sin tur påverkar hur 
han ”tänker”. Detta formuleras följande ”spelar sämre nu när jag pratar” och ”låten måste 
sitta annars tänker jag inge bra”. 
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5.3.2 Moment ett – Daniels reflektioner i direkt anslutning till spel 
Nedan beskrivs Daniels upplevelse och tankar kring reflektion som skedde i direkt anslutning 
till avslutat spel. 
 
Daniel berättar att detta moment var lättare att genomföra än reflektion under spel. Detta 
moment, reflektion i samband med avslutat spel, gav enligt Daniel en mer heltäckande bild av 
vad han upplevt under spel. Orsak till detta är enligt Daniel att det inte finns störande 
moment. Det är inget som stör musicerandet och musiken flyter därför på ett annat sätt. 
Vilket bidrar till att musiken framförs mer som den brukar göra. Vidare uttrycker han att 
fokus till en början låg på att förmedla och berätta musikens historia. Musiken som Daniel 
väljer att framföra har en tänkt historia, ett budskap som han försöker förmedla ut till 
lyssnaren. Detta fokus upplevde Daniel som skiftande och då i synnerhet i samband med 
speltekniska svårigheter. Fokus skiftade från den huvudsakliga tanken då han utsattes för 
speltekniska svårigheter vilket påverkade hans förmåga att förmedla det tänkta budskapet. 
Daniel berättar att felspel bidrar till ett fokus och en irritation över den egna oförmågan att 
förmedla musikens historia, vilket skapar en ”negativ spiral som är viktig att ta sig ur”. 
Då stycket närmade sig sitt slut berättar Daniel om hur han summerade det musikaliska 
framförandet och detta summerats som ”okej”. Han beskriver detta på följande sätt: ”med det 
menar jag att den utmaning jag ställdes inför, att förmedla en historia till publiken, och de 
mål jag satte upp inför denna uppgift gick okej”. 
 
5.3.3 Moment två – Daniels reflektioner vid lyssning till inspelning 
Här beskrivs Daniels tankar och upplevelser i samband med genomförandet av moment två. 
 
Daniel ger målande beskrivningar under detta moment. Daniel uttrycker sig på följande sätt:  
 

”Tänker på en film”, ”skulle passa som filmmusik” samt ”Tänker att jag sitter på en scen och 
spelar den, jag har bra scenljus och bra medhörning. Publiken är svår att se eftersom jag är lite 
bländad av ljusen och sånt. Jag hoppas på att jag ska sätta låten”. 

 
Dessa tankar speglar beskrivningar som kan kopplas till budskap och sammanhang, där 
exempelvis låten skulle passa till en film. Daniel beskriver upplevelser som hör ihop med att 
musicera. Han tänker sig ett scenario där han sitter på en scen och framför låten inför en 
publik. Han kommenterar att han längtar tills han kan framföra låten på ett bra sätt i ett 
sammanhang som liknar tidigare beskrivna scenframträdande. Genom lyssnandet svävar 
Daniels tankar iväg till bildliga platser och han uttrycker i samband med dessa starka känslor 
som kan kopplas till en längtan att uppnå sina mål med musiken. Då Daniel uttrycker tankar 
kring ljudideal ”ljudet på gitarren lite för tunt” samt ”inspelningen överlag låter lyxig”. 
Vidare berättar Daniel att han blir glatt överraskad då han lyssnar till det egna musicerandet 
”Det låter bättre än jag trodde” samt ”Kul att få höra hur den låter” uttrycker en positiv bild 
av det han hör. Uttrycken är bekräftande och utvärderande av det egna musicerandet, där han 
upplever att det låter på samma vis eller på ett nytt sätt i jämförelse med moment ett. 
Tankarna fortsätter med att Daniel upplever att han får fram melodierna bra och att han spelar 
tydligt. Lyssningen får Daniel att se det egenskrivna stycket med andra ögon detta uttrycker 
han genom kommentarerna ”den låter bra instrumentalt” och ”den är faktiskt mer färdig än 
vad jag trott”.  
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5.3.4 Moment tre – Daniels uppföljande intervju 
Här beskrivs den uppföljande intervjun som genomfördes med Daniel i samband med 
avslutad workshop.  
 
Reflektion över genomförandet av moment ett  
Daniel berättar att han upplevde detta moment som nyttigt och lärorikt. Utförandet av 
moment ett var svårt att genomföra och orsaken till detta är att talet hämmar Daniels spel. 
Han beskriver att momentets andra del ”var mycket bättre”. Bättre på så vis att det gav tid till 
eftertanke och att det inte påverkade det egna musicerandet. Detta bidrar också till ett bättre 
musikaliskt resultat. Daniel berättar att momentet att verbalisera i samband med spel i sin tur 
påverkar hur han tänker och vad han väljer att delge. Daniel uttrycker sig vidare gällande 
detta: 
 

Jag upplever att jag pratar när jag spelar. Det är som en röst som är förlängd ut till instrumentet 
och därmed blir det svårt att prata då jag redan pratar. Melodin som jag vill förmedla hämmas av 
att jag delger mina tankar i form av tal eftersom det är samma röst som min musikaliska inre röst. 
Detta har jag aldrig tänkt på förut, inte såhär tydligt, men jag upplever verkligen att det förhåller 
sig på detta vis för min del. 

 
Daniels röst finns inom honom och det är genom den han förmedlar sitt budskap ut till publik 
med hjälp av instrumentet. Vid genomförandet av moment ett upplevde Daniel att denna inre 
röst hamnade i konflikt med det andra ”pratet”, vilket syftar till momentet då han verbaliserar 
sina upplevelser av det egna musicerandet. Daniel uttrycker detta som att det är ”svårt att 
prata då jag redan pratar”. Vidare berättar han att fokus under spel och då särskilt musik som 
är utformat som ett på förhand färdigskrivet stycke, bidrar till ett starkare rätt eller fel 
perspektiv på den egna prestationen. Det finns tydliga rätt och fel vilket påverkar 
upplevelserna och fokus på detsamma. Tanken är att följa en på förhand bestämd idé eller 
tolkning och att genomföra detta vid uppspel. Om denna idé ”störs” av felspel påverkar detta 
hans upplevelse till att tänka på ett ”visst sätt”. Daniel berättar att felspel ofta påverkar 
helheten negativt eftersom den inte följer grundtanken med musiken. Han delger också att det 
på så vis är problematiskt att försöka vara ”fri i sin upplevelse” då han valt att framföra just 
ett sådant stycke. Avslutningsvis väljer Daniel att berätta att han i samband med spel med 
andra, exempelvis ensemblespel, kan uppleva ett märkligt tillstånd. Daniel uttrycker detta på 
följande vis: 

 
Då jag musicerar med andra musiker, vid exempelvis ett uppspel på musikhögskolan, kan jag bli 
tagen över min oförmåga till kontroll. Jag upplever det som att jag förhåller mig till en bakgrund 
jag inte behärskar och att detta gör något med mig. Jag känner mig vilsen och tycks spela per 
automatik där mina fingrar inte följer min tanke. Det kan ibland bli så illa att jag lämnar kroppen 
och spelar i rymden utan förståelse för vad jag egentligen gör nämligen musicerar. Det blir som 
att jag zoomar ut från situationer jag befinner mig i på scenen och ser mig själv ovanifrån. Denna 
känsla gör att jag mår illa och har svårt att greppa hur min prestation utfördes från publikens 
perspektiv. Det jag vill säga med detta är att det finns flera saker som kan hända då vi musicerar 
och är mitt uppe i det egna reflekterandet. 

 
I samband med spel finns det enligt Daniels utsaga ett tillstånd där felspel kan orsaka en 
upplevelse av avsaknad självkontroll. Tillståndet skapar en oförmåga att hantera situationen 
vilket resulterar i att sinnet lämnar kroppen och skapar ett utifrån-perspektiv. 
 
Reflektion över genomförandet av moment två 
Daniel upplevde detta moment som kul men att det var svårt att prata och samtidigt lyssna. 
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Han berättar att talet ”skymmer” det klingande materialet, vilket gör att han går miste om en 
del av musiken som spelas samtidigt som han verbaliserar. Vidare berättar han att det var 
roligt att få lyssna på materialet och höra det med ”nya öron”. Det lät bättre än han trodde, 
vilket beror på den fina inspelningen. Daniel kommenterar att ljudet på inspelningen var bra 
och att detta fick honom att bli inspirerad att få klart låten.  Tidigare har han fått 
kommentarer om att det borde vara sång på låten, vilket gjort att han också fått samma 
uppfattning. Vid genomförandet av moment två ändrade han sin uppfattning till att stycket 
låter färdigt instrumentalt. En orsak till detta är enligt Daniel inspelningen. Han berättar att 
inspelningen är gjord med ett bra ljud vilket skapar ett mer färdigt sound att lyssna på, vilket 
också medför en annan möjlighet till lyssning. Han beskriver detta som att hans förmåga att 
uppfatta huruvida låten är färdig eller ej, blir lättare då ljudet låter som det vid ett färdigt 
scenario är tänkt.   
 
Reflektioner kring tidigare erfarenheter av reflektion av det egna musicerandet 
Daniel berättar att han ofta sjunger melodin tyst för sig själv då han spelar instrumentala 
stycken, detta som ett sätt att föra ut sina tankar till instrumentet. Han har stor vana av att 
reflektera kring det egna musicerandet, vilket ofta sker i samband med övning eller efter 
avslutad konsert. Han berättar att han efter konsert tar sig tid till att bearbeta det som hänt 
samt till att reflektera kring upplevelsen. Många gånger kan han bli störd av trevliga 
människor som kommer fram och ställer frågor kring musikutrustning, då han upplever att 
detta flyttar fokus till något som känns irrelevant för honom i samband med denna situation. 
Att reflektera över det egna musicerandet är viktigt för Daniel för att han ska känna mening 
och glädje med musiken.  
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6. Resultatanalys  
I detta kapitel sammanställs och analyseras informanternas reflektioner tillsammans. Detta 
görs först ur ett första-person-perspektiv och sedan ur ett tredje-person-perspektiv för att 
tydliggöra vad perspektiven innebär för läsaren. Efter detta följer en jämförelse av dessa två 
perspektiv där materialet kopplas till studiens frågeställningar. I detta kapitel markeras 
viktiga ord, som varit centrala i analysarbetet, i summering av första- och tredje-person-
perspektiv samt i jämförelsen mellan dessa perspektiv med fetstil, detta för att förtydliga för 
läsaren hur studien bearbetat resultatet. På så vis är syftet med detta att göra det lättare för 
läsaren att följa studiens analysarbete.  
 
6.1 REFLEKTION UR FÖRSTA-PERSON-PERSPEKTIV 
Nedan följer en beskrivning i tematisk form där analysen hämtar exempel från de tre 
informanterna. Dessa beskrivningar fördelas på underrubrikerna: Förmedla ett budskap, 
Ljudideal, Struktur och formdelar, Att uppnå mål, Speltekniska svårigheter och felspel, Att 
förlora kontrollen över sitt musicerande samt Verbalisera reflektioner. Dessa underrubriker 
har valts då det i samband med bearbetning av resultat, enligt mig, visade sig finnas 
kopplingar i deltagarnas utsagor till dem. Deltagarnas utsagor sammanställdes och 
grupperades därför utifrån dessa underrubriker, för att ge läsaren en mer överskådlig inblick i 
undersökningens analysarbete.   
 
6.1.1 Förmedla ett budskap 
Samtliga deltagare vill förmedla ett budskap eller en historia då de musicerar inför en publik. 
Både Marco och Daniel berättar att de har en på förhand bestämd tanke/tolkning eller historia 
med musiken som de vill förmedla. Daniel berättar om en inre röst som han förlänger ut till 
instrumentet medan Marco beskriver detta som att han till en början fokuserar på att följa den 
bestämda tolkningen han tillämpat stycket. I min egen utsaga berättar jag om att förmedla i 
form av det egna soundet. Genom att få fram det egna soundet då jag musicerar kan jag 
förmedla till lyssnaren vem jag är samtidigt som jag förmedlar musikens budskap. En slags 
identitetsstämpel. Många av mina reflektioner handlar om att förmedla, ge publiken en bra 
slutprodukt, där musiken framförs så som jag vill ha det. Jag beskriver tankar som i detta fall, 
då musiken som framförs är instrumental, försöker få gitarren att fylla sin funktion. Jag 
förhåller mig till helheten, den huvudsakliga tanken med min musik, och ”checkar” av de små 
delarna som håller helheten igång. På så vis blir det egna musicerandet och framträdandet så 
som jag vill att det ska vara. 
 
6.1.2 Ljudideal ur ett första-person-perspektiv 
I samband med att deltagarna reflekterar ur ett första-person-perspektiv uttrycker de åsikter 
gällande det klingande ljudet. Marco är den som främst väljer att delge detta genom att 
kommentera tonbildning, fingerfärdighet, dagsform samt instrumentet som orsak till oönskad 
ljudbild. Dessa reflektioner utgår från samspelet mellan instrument och musiker där 
ljudbilden syftar till det deltagaren upplever i direkt anslutning till instrumentet. Exempelvis, 
då musikern inte förmår att tekniskt utföra och framföra musiken som den önskar, pågrund av 
exempelvis dagsform riskeras helheten av framträdandet att bli präglat av felspel och 
missljud. Detsamma kan ske om musikern inte förmår att uttrycka och förmedla sin musik på 
den tekniska nivå den behärskar, pågrund av instrumentets kvalité. Dessa exempel framgår i 
de reflektioner och intervjuer som gjordes med Marco och Daniel. Många reflektioner 
kommenterar gitarrens klang och hur deltagarna upplever den både som klingande, med 
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hörsel och som vibrationer och rörelse, med känsel, genom gitarrens kropp och hals.  
 
6.1.3 Struktur och formdelar 
Gemensamt för deltagarna är att de beskriver musikens olika formdelar. Detta ter sig oftast i 
samband med nya övergångar mellan musikens olika formdelar och uttrycks exempelvis, 
”vers”, ”refräng” och ”från början”. Tankarna verkar vara fokuserade på att antingen komma 
ihåg formen på musiken eller att förstärka för lyssnaren vilken formdel som spelas. Även 
reflektioner som kan knytas till beskrivning av musikens struktur återfinns. Deltagarna 
beskriver tankar om hur musiken skall nyanseras eller utformas då de spelar. Dessa tankar 
speglar att spela långsammare eller snabbare, nyansera svagare eller starkare i förhoppning 
om att förtydliga/förstärka musiken för lyssnaren. 
 
6.1.4 Att uppnå mål ur ett första-person-perspektiv 
I min egen utsaga berättar jag om en stolthet över att ha uppnått mina tidigare mål. Jag fylls 
av lycka, tacksamhet och upprymdhet då jag musicerar. Jag uttrycker att min förmåga att 
hantera hantverket gör mig stolt. Många av mina reflektioner speglar tankar om att jag 
äntligen kommit en bit på väg i min kamp att nå mina musikaliska mål. Daniel berättar 
istället om summerande tankar i samband med sitt musicerande. Mot slutet av framträdandet 
summerar han det egna musicerandet och utvärderar huruvida han uppnått sitt mål. Han 
delger att han vid framträdandet ställdes inför utmaningar såsom att komma igenom stycket 
och att förmedla musikens budskap. Målet var att förmedla budskapet på ett bra sätt ut till 
publik vilket han ansåg sig ha klarat av okej.  
 
6.1.5 Speltekniska svårigheter och felspel 
Gemensamt för deltagarna är att felspel sker i samband med att musicera. Då detta sker 
flyttas fokus från det på förhand tänkta scenariot, att förmedla musiken i sin helhet på bästa 
sätt, till att hantera den nya situationen vilket syftar till att förmå att klara sig ur de 
speltekniska moment som utgör svårigheter att förmedla musikens budskap. Daniel beskriver 
detta som att hans fokus skiftar då han utsätts för speltekniska svårigheter och att detta 
påverkar förmågan att förmedla den huvudsakliga tanken, budskapet. Felspel skapar en 
irritation då den står i konflikt med förmågan att förmedla musiken. I min utsaga finns 
liknande tankar kring speltekniska svårigheter. Jag försöker förbereda mig på de tekniskt 
svåra partierna så att jag tar mig förbi dem på bästa sätt, detta för att minimera risken för 
felspel. Min förhoppning är att höja lägsta nivå på framträdandet och på så vis förmedla en 
mer önskvärd helhet. Marco delger även han tankar kring felspel. I sin utsaga verbaliserar han 
många tankar som fokuserar på att värdera det egna spelet i bra eller dåligt. Detta ter sig som 
en naturlig del av Marcos musicerande vilket ofta uttrycks i negativa ordval. Det är oftast i 
samband med tekniska svårigheter som Marco delger reflektioner under spel. Marco berättar 
att han hade en dålig dagsform vilket påverkade hans framträdande på så vis att han 
anpassade tempot samt formade tolkningen till att bli mer fri. Han berättar att han ibland kan 
fokusera så mycket på felspel och missljud så att det hämmar tanken från att gå vidare. 
Samtliga deltagare verkar uppleva speltekniska svårigheter och felspel som hämmande. 
Skillnaden mellan deltagarna ligger i sättet att hantera detta. Både jag och Daniel verkar välja 
att se förbi felspel då de väl uppstår för att snabbt hantera den ”nya situationen” och gå vidare 
för att få ihop helheten. Marco verkar till viss del göra detsamma men väljer ofta att också 
utvärdera vad som gick fel och fokusera på de smådetaljerna. Detta bidrar till att fokus på 
helhet, exempelvis att förmedla ett budskap till publiken, blir lidande. 
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6.1.6 Att förlora kontrollen över sitt musicerande 
I samband med spel verkar det, enligt Daniels utsaga, finnas ett tillstånd där felspel kan 
orsaka en upplevelse av avsaknad av självkontroll. Tillståndet skapar en oförmåga att hantera 
situationen vilket resulterar i att upplevelsen lämnar kroppen och skapar ett utifrån- 
perspektiv. Detta skulle i så fall möjliggöra för en musiker att uppleva sig själv både som 
utövare och som lyssnare, men då i ett mindre önskvärt sammanhang. 
 
6.1.7 Verbalisera reflektioner i samband med spel 
Deltagarna beskriver svårigheter att verbalisera sina reflektioner i samband med spel. Orsaker 
till detta är dels motoriska svårigheter, som att spela ett instrument och samtidigt prata, och 
dels tidsaspekten att formulera sina upplevelser, som ofta är komplexa, på kort tid. Daniel 
beskriver detta som att tankar i samband med spel ofta är subtila och involverar flera ting 
såsom upplevelse, känslor, minnen och kunskap vilket gör det svårt att med få ord hinna 
beskriva allt. Även Marco styrker detta då han berättar att det svåra inte ligger i att reflektera 
över det egna musicerandet, utan snarare att verbalisera dessa reflektioner i samband med 
spel. I min egen utsaga berättar jag att musicerandet kräver mycket fokus för att framföras 
bra, vilket bidrar till att min förmåga att tänka på ”det andra”, att verbalisera mina 
upplevelser, hämmas då detta moment också kräver mycket fokus. Gemensamt för deltagarna 
är att det sker mycket tanke i samband med det egna musicerandet men att det är svårt att 
uttrycka detta i form av ord. I samband med den uppföljande intervjun framkommer det att 
reflektion i samband med avslutat spel gav en mer rättvis bild av Daniel och Marcos 
reflektioner. De uttrycker att detta moment bidrog till eftertanke och därmed kunde de ge en 
mer heltäckande bild av de reflektioner som skett i samband med tidigare spel. Detta beror 
dels på att de motoriska svårigheterna försvinner samt att musiken flyter på bättre, vilket i sin 
tur påverkar hur informanterna reflekterar. Reflektion under spel uttrycks oftast med kort 
betänketid, vilket leder till få ordval. Då dessa ord är få kräver det att ordvalen är väl avvägda 
för att spegla alla ”subtila ting” som rymmer upplevelsen, annars riskeras delar av 
upplevelsen att gå förlorad.  
 
6.2 SUMMERING AV FÖRSTA-PERSON-PERSPEKTIV 
Här summeras deltagarnas reflektion i samband med spel för att ge läsaren en tydlig bild av 
reflektion ur ett första-person-perspektiv.  
 
Då deltagarna reflekterar ur ett första-person-perspektiv försöker de förmedla ett på förhand 
tänkt budskap. De fokuserar på att framföra musiken så som de ursprungligen tänkt. Det 
framgår att deltagarna pratar om helhet, vilket oftast syftar till att förmedla musikens tänkta 
budskap samt uppnå sina tänkta mål med musiken, samt små detaljer/delar, vilket syftar till 
andra parametrar som håller helheten vid liv exempelvis spelteknik, formdelar och musikalisk 
struktur. Att uppnå sina mål verbaliseras i form av stolthet över den egna musikaliska 
förmågan. Det finns en stolthet över att ha kommit en bit på väg i kampen om att nå de 
musikaliska målen med musicerandet. Andra tankar som kopplas till mål är summerande 
tankar där deltagarna mot slutet av framträdandet summerar det egna musicerandet och 
utvärderar huruvida de uppnått sitt mål med framträdandet eller ej.  Det framkommer också 
att det finns tydliga svårigheter med att verbalisera och delge reflektioner i samband med 
spel. Orsak till detta är svårigheter att motorisk spela, uppleva och prata samtidigt. Det blir 
ett extra moment som hämmar musicerandet. Det framgår att deltagarna har lätt för att 
reflektera under spel men att det är svårt att delge upplevelse genom tal. I samband med spel 
upplever deltagarna att de har lite tid att hinna formulera sig. Upplevelser och tankar i 
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samband med eget spel är ofta subtila och innehåller flera ”ting” vilket försvårar uppgiften 
att med få ord och kort betänketid leverera en rättvis bild av det upplevda. Särskilt svårt är 
detta moment för Marco som under en tid försökt träna bort detta pågrund av tics. Felspel är 
en del av musicerandet och informanterna berättar att fokus skiftar då felspel sker. Fokus 
hamnar på att ta sig igenom och helst förbi de speltekniska svårigheterna för att återgå till 
helheten. Speltekniska svårigheter och dess utförande verkar vara en källa till kritisk 
inställning. Deltagarna berättar att felspel skapar irritation och hämmar spelet vilket ofta 
påverkar det fortsatta musicerandet. Daniel delger även att felspel kan orsaka ett tillstånd där 
den egna upplevelsen tycks lämna kroppen och orsaka en situation där musikern förlorar 
självkontroll. Detta innebär att musikern både ser sig själv som utövare, upplevelsen av 
spel, samt som lyssnare, upplevelse som objektiv lyssnare. Detta tillstånd är ytterst 
obehaglig och grundar sig i rädsla som uppstår i samband med förlorad självkontroll. Vidare 
framkommer det att deltagarna under spel fokuserar på att minnas samt rikta musikens olika 
formdelar. De försöker att framföra musiken i ”rätt ordning” samt nyansera musikens 
struktur så att musikens olika partier blir tydliga för mottagaren. Ljudideal kommenteras 
ofta och riktas mot det klingande ljudet från gitarren samt från vibrationer och rörelse från 
gitarrens kropp och hals. Dessa reflektioner uttrycks ofta genom taktila ordval.  
 
6.3 REFLEKTION UR TREDJE-PERSON-PERSPEKTIV 
Nedan följer en beskrivning i tematisk form där exempel hämtas från de tre informanternas 
utsagor. Detta bearbetas utifrån underrubrikerna: Att uppleva det egna musicerandet genom 
lyssning, Ljudideal, Att uppnå mål samt Verbalisera reflektion vid lyssning. Slutligen 
sammanfattas deltagarnas reflektioner ur tredje-person-perspektiv under egen rubrik.  
 
6.3.1 Att uppleva det egna musicerandet genom lyssning 
Då Daniel och Marco lyssnar blir de först positivt överraskade och lite förvånade över hur det 
låter. De kommenterar att de är som att höra någonting ”nytt”, sitt eget musicerande med 
”nya öron”. De nämner ett utifrån-perspektiv där jag i min utsaga formulerar mig ”Jag tycks 
lyssna på det egna musicerandet som om det dels är mig själv jag betraktar, dels som om det 
vore vem som helst”. Detta kan kopplas till ett ”utifrån-perspektiv” som i denna studie syftar 
till ett tredje-person-perspektiv. Då de upplever sitt eget musicerande som om de vore vem 
som helst som lyssnar utgör detta ”nya öron”. Gemensamt för samtliga deltagare är att de 
reflektioner som delges i ett tidigt skede av lyssnandet fokuserar på större delar såsom helhet 
av framförandet. Dessa reflektioner syftar exempelvis till hur väl de för fram melodi eller hur 
väl de förmedlar musikens historia. Många reflektioner kommenterar helhet som ett begrepp 
för ett perspektiv. Detta perspektiv kopplas till översikt på syftet med framförandet eller 
musiken som spelas. Detta kan ta sig olika uttryck och syfta till musikens historia eller 
budskap men också till att imponera på den som lyssnar eller att bara vara ”ett med musiken”. 
Att uppleva det egna musicerandet utifrån ett nytt perspektiv ger informanterna en överblick 
över den egna prestationen vilket bidrar till nya erfarenheter. 
 
6.3.2 Ljudideal ur ett tredje-person-perspektiv 
Informanterna kommenterar ljudet då de lyssnar. Detta utgår från ljudideal samt ljudkvalité, 
där samtliga informanter anser att gitarren inte låter som de önskar. Marco berättar att detta 
påverkar hans förmåga att uppfatta och bedöma sitt musicerande. Det blir svårt att uppfatta 
exempelvis huruvida den dåliga tonbildningen beror på gitarren och inspelningen eller på 
honom själv. I min egen utsaga återges liknande tankar då jag berättar att mitt anslag 
förstärks på grund av inspelningens kvalité. Jag utvärderar det klingande materialet utifrån ett 
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ljudideal i förhoppning om att utveckla det egna musicerandet. Daniel delger att inspelningen 
låter lyxig och att detta får honom inspirerad samt att hans förmåga att veta huruvida låten är 
färdig eller inte underlättas av ett mer ”färdigt ljud”. Överlag delger jag och Daniel positiva 
aspekter av det inspelade materialet. Marco skiljer sig något då han istället verbaliserar 
smådetaljer såsom missljud och tonbildning. Marco använder till skillnad från övriga 
deltagare övervägande negativa ordval. Marco utvärderar det egna musicerandet i detalj och 
väljer ofta att fokusera på felspel och speltekniska svårigheter. 
 
6.3.3 Att uppnå mål ur ett tredje-person-perspektiv 
Genom lyssnandet svävar Daniels tankar iväg till att beskriva platser och sammanhang där 
hans musik kan tänkas framföras. I Daniels och min egen utsaga verbaliseras reflektioner som 
är kopplat till längtan att nå våra mål. Vi ger båda uttryck för starka känslor i samband med 
att vi lyssnar och starka känslor i samband med vårt sätt att musicera. Reflektionerna visar en 
underliggande längtan att nå dessa sammanhang och tänkta scenarier för att nå ut med vår 
musik. Marco använder inspelning för att lyssna på den egna prestationen som om det vore en 
”färdig CD-skiva. På så vis kan han lättare bli medveten om och när han uppnått sina mål vid 
övning. 
 
6.3.4 Verbalisera reflektioner vid lyssning 
Att verbalisera reflektioner i samband med lyssning är enligt min egen och Marcos utsaga 
lättare att genomföra än under spel. Detta beror enligt oss på våra tidigare erfarenheter av att 
reflektera över det egna musicerandet med hjälp av inspelning. Marco delger att inspelning 
möjliggör för ett mer fokuserat lyssnande. Då han inte spelar kan Marco lättare fokusera på 
att skärpa de sinnen som används i samband med att verbalisera reflektioner vid lyssning. 
Genom att rikta sina sinnen skarpare mot det klingande materialet möjliggör Marco för att 
lyssnandet blir mer insiktsfullt och detaljerat. Daniel skiljer sig något då han anser att det är 
svårt att verbalisera och samtidigt lyssna. Detta beror enligt Daniel på att lyssnandet blir 
lidande då det egna talet överröstar/skymmer musiken, vilket leder till att lyssnaren går miste 
om en del av det som klingar. 
 
6.4 SUMMERING AV REFLEKTION UR TREDJE-PERSON-PERSPEKTIV 
Här summeras deltagarnas reflektion i samband med lyssning av inspelat material, detta för 
att ge läsaren en tydligare bild av reflektionerna ur ett tredje-person-perspektiv. 
 
Då deltagarna reflekterar ur ett tredje-person-perspektiv delger de upplevelser som är starkt 
förknippade med känslor och mål. De berättar om längtan att lyckas och en längtan till att 
förmedla musiken så som de önskar. Genom att lyssna på det egna musicerandet med hjälp 
av inspelning upplever deltagarna nya saker med sitt spel. De använder begrepp som att de 
ser musiken med ”nya ögon” och upplever det med ”nya öron” ett helhets-perspektiv. Tredje-
person-perspektivet får informanterna att reflektera över musiken utifrån, objektivt. I min 
utsaga beskriver jag detta som att jag dels lyssnar och beaktar mig själv samt dels som om jag 
vore någon annan, vem som helst. Marco använder inspelning för att lyssna på det egna 
musicerandet som om det vore en CD-skiva, på så vis blir han medveten om och när han 
uppnått sina mål. Deltagarna upplever att det är lättare att verbalisera sina reflektioner då 
de enbart lyssnar. Då han inte spelar delger Marco att hans sinnen på ett skarpare sätt kan 
lyssna och fokusera på att verbalisera det klingande materialet. Detta möjliggör även för en 
mer korrekt beskrivning av det upplevda, då det egna spelandet inte flyttar fokus från detta. 
Daniel ger en annan beskrivning då han anser att talet skymmer det klingande materialet. 
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En del av materialet går honom förbi då musiken spelas samtidigt som han pratar. Att 
verbalisera reflektioner ur ett tredje-person-perspektiv kan således verka för en mer korrekt 
beskrivning av det upplevda men riskerar samtidigt att ej beskriva allt. Informanterna 
kommenterar även ljud utifrån ljudideal och ljudkvalité då de lyssnar. Två av deltagarna 
beskriver reflektioner som syftar till inspelningskvalité. Då inspelning är gjord med ett bra 
ljud, möjliggörs det för inspiration och en utvärdering om huruvida musiken är färdig eller 
ej. Detta hjälper informanterna att värdera musiken samt jämföra den med sina förebilder. 
Den tredje deltagaren Marco, verbaliserar upplevelser som kan härledas till ljudideal. Han 
beskriver detta genom att kritisera felspel samt speltekniska svårigheter.   
 
6.5 JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSTA- OCH TREDJE-PERSON-PERSPEKTIV 
Nedan följer en jämförelse mellan deltagarnas reflektioner ur ett första-person-perspektiv 
respektive ett tredje-person-perspektiv. Denna del förhåller sig och bearbetar resultatet utifrån 
tidigare underkategorier.  
 
6.5.1 Förmedla 
Då deltagarna reflekterar över sitt musicerande ur ett första-person-perspektiv beskrivs 
begrepp såsom att förmedla ett budskap eller en historia med musiken. De verbaliserar detta 
genom att beskriva budskapet/historien som en helhet i musiken. I samband med spel 
”checkar de av delmoment”, exempelvis spelteknik och att minnas formdelar, detta för att 
hålla helheten igång och därmed också öka chanserna att förmedla budskapet till den som 
lyssnar. Ett annat sätt att förklara detta är att deltagarna reflekterar över musikens syfte och 
vad de på förhand bestämt att de vill förmedla till lyssnaren. De fokuserar på genomförandet 
samt att genomföra de delmoment som utgör helheten av och hantverket att musicera. De 
förhåller sig till att spela så likt den ursprungliga planen som möjligt. Förutom att de 
beskriver samma sak i tredje-person-perspektivet beskriver de även starka känslor som är 
förknippade med att lyckas förmedla musiken och dess syfte. Helhet beskrivs som att se och 
uppleva musicerandet ur ett större perspektiv. Detta syftar till att uppleva musicerandet ur ett 
utifrån- perspektiv, ett objektivt lyssnande, som om den utövande musikern vore publik, 
vem som helst.  Skillnaden mellan första- och tredje-person-perspektiv består således i att 
deltagarna ur ett första-person-perspektiv förhåller sig till och reflekterar över att genomföra 
musicerandet och därmed förmedla musikens syfte medan de ur ett tredje-person-perspektiv 
reflekterar över huruvida de lyckats med detta.  
 
6.5.2 Speltekniska svårigheter och felspel 
Speltekniska svårigheter och felspel är en del av att musicera. Därmed behöver en musiker 
förhålla sig till detta. Ur ett första-person-perspektiv fokuserar deltagarna på att förhålla sig 
till speltekniska svårigheter på så vis att de förbereder sig på att minimera risken för felspel 
samt att ta sig igenom partiet eller att ta sig vidare. Många av de reflektioner informanterna 
väljer att verbalisera beskriver eller kommenterar speltekniska svårigheter, ofta kritiskt. 
Deltagarna beskriver att fokus flyttas från det tänkta till att hantera den nya situationen som 
uppstår vid exempelvis felspel. Ur ett tredje-person-perspektiv verbaliseras speltekniska 
svårigheter i mindre utsträckning. Informanterna reflekterar över det klingande materialet 
och kommenterar felspel då de upplever att detta tar över upplevelsen från musikens helhet. 
En av deltagarna skiljer sig något då speltekniska svårigheter och felspel även ur ett tredje-
person-perspektiv får ett stort fokus och bedöms kritiskt. Således skiljer sig perspektiven åt 
gällande speltekniska svårigheter och felspel. Ur ett första-person-perspektiv 
hanteras/förhåller sig deltagarna till speltekniska svårigheter och felspel medan de ur ett 
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tredje-person-perspektiv upptäcker huruvida speltekniska svårigheter och felspel existerar för 
mottagaren.  
 
6.5.3 Ljudideal 
Deltagarna väljer att kommentera ljudet på gitarren både i ett första- och ett tredje-person-
perspektiv. Ur ett första-person-perspektiv beskrivs gitarrljudet med hjälp av hörsel där 
gitarrens övertoner kommenteras men också utifrån hur den upplevs genom känsel. Genom 
vibrationer från gitarrens kropp och hals upplever informanterna hur gitarren känns och 
kommenterar detta, exempelvis att gitarren känns stum. Ljudideal beskrivs utifrån dels örats 
förmåga att uppfatta och bearbeta det klingande ljudet samt dels utifrån hur instrumentet 
fysiskt med hjälp av känsel upplevs. Då deltagarna delger reflektioner ur ett tredje-person-
perspektiv beskrivs ljudideal mestadels utifrån ljudkvalité.  Informanterna jämför det 
inspelade ljudet, gitarren, med hur de är vana att en gitarr låter. Dessa erfarenheter, vanan, 
utgår dels från hur gitarren upplevs då de själva musicerar samt dels utifrån hur de 
tidigare erfarit en inspelad gitarr, exempelvis genom andra artisters CD-skivor. Detta 
verbaliseras som att gitarren upplevs ”tunn” och ”plonkig”. Deltagarna beskriver reflektioner 
som kan kopplas till ljudideal utifrån hur ljudet upplevs med hjälp av hörsel samt vilka 
känslor det klingande materialet anspelar på. Således utgörs skillnaden mellan första- och 
tredje-person-perspektivet av att deltagarna ur ett första-person-perspektiv upplever och 
beskriver det klingande genom känsel, att känna. Ur ett tredje-person-perspektiv upplever 
och beskriver deltagarna istället det klingande med hjälp av känslor.       
 
6.5.4 Formdelar och struktur 
Ur ett första-person-perspektiv verbaliserar informanterna ord som kan härledas till hur 
musiken är uppbyggd genom olika formdelar. De verbaliserar formdelar som ett sätt att 
minnas låten samt som ett sätt att förtydliga formdelarna för lyssnaren. I samband med spel 
delger deltagarna även ord som kan kopplas till nyansering av musiken och musikens 
struktur. De berättar att de fokuserar på att använda exempelvis dynamik för att nyansera 
musiken och därigenom förstärka de olika formdelarnas genomförande. Detta för att 
”helhet” och ”slutprodukt” ska bli så bra som möjligt för lyssnaren.  Ur ett tredje-person-
perspektiv verbaliseras inte formdelar. Fokus ligger istället på att kommentera 
smådetaljer som utgör musikens struktur, exempelvis tonbildning, teknik. Kommentarer 
sker oftast i samband med att deltagarna upplever att de antingen misslyckats eller lyckats 
bättre med genomförandet. Det finns tydliga skillnader mellan de olika perspektiven 
gällande vad deltagarna väljer att delge. Formdelar verbaliseras i ett första-person-
perspektiv men utesluts i ett tredje-person-perspektiv. Likheter finns mellan perspektiven 
då deltagarna väljer att i båda perspektiv kommentera musikens struktur såsom tonbildning 
och spelteknik. Skillnaden utgörs genom sättet de beskriver strukturen på. Ur ett första-
person-perspektiv beskriver deltagarna vad de använder, exempelvis ”crescendo”, samt vad 
deltagarna avser med denna tillämpning, exempelvis ”att få låten att växa”.  Ur ett tredje-
person-perspektiv beskriver deltagarna istället vad som används, exempelvis tonbildning, 
utifrån när musiken växer eller då den lyssnande deltagaren hör att tonbildning ändrats. 
Skillnaden består således i beskrivningarnas tempus där första-person-perspektivet berättar 
vad som är på väg att hända medan dem ur ett tredje-person-perspektiv beskriver det som 
sker efter att det upplevda ägt rum. Detta vittnar om att ett tredje-person-perspektiv bidrar till 
nya erfarenheter av det egna musicerandet. Eftersom de genom nytt perspektiv lyssnar till 
samma klingande material men väljer att kommentera det klingande materialet på skilda sätt 
beroende på vilket perspektiv de utgår från. 
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6.5.5 Att nå mål 
Deltagarna delger ur båda perspektiven tankar om att uppnå mål. Ur ett första-person-
perspektiv uttrycks en stolthet över den egna musikaliska förmågan/hantverket, att 
förmedla musik.  Andra tankar som framkommer är att deltagaren mot slutet av sitt 
musicerande summerar genomförandet av de utmaningar den ställts inför, och utvärderar 
huruvida detta genomförts väl. Ur ett tredje-person-perspektiv svävar deltagarnas tankar 
iväg till att beskriva platser och situationer där starka känslor är förknippade med att nå 
sina mål. Deltagarna längtar och ser fram emot att uppnå målen med sin musik. Även tankar 
om att lyssnandet i samband med inspelning bidrar till att deltagaren kan fungera dels som 
utövare dels som sin egen lärare beskrivs. I förhoppning om att utveckla sitt musicerande 
vid övning använder deltagarna inspelning för att uppnå sina musikaliska mål.   
 
6.5.6 Att verbalisera 
Deltagarna beskriver svårigheter med att verbalisera sina reflektioner i samband med spel. 
Orsak till detta är svårigheten att motoriskt spela, uppleva och prata samtidigt. De berättar 
att talet motoriskt hämmar deras musicerande. Informanterna upplever och reflekterar mycket 
ur ett första-person-perspektiv, men har svårt att beskriva dessa subtila tankar på ett rättvist 
sätt. Reflektioner kommenteras ofta kortfattat med ett fåtal ord och beskriver endast en del av 
det upplevda. Ur ett tredje-person-perspektiv upplever deltagarna att det är lättare att 
verbalisera sina tankar eftersom det extra momentet, att spela, uteblir. De berättar att 
verbaliseringen i samband med lyssning blir närmare den sanna upplevelsen. Informanterna 
får bättre möjligheter att formulera sig vilket bidrar till att de ord de väljer att delge på ett 
bättre sätt beskriver det upplevda. I ett tredje-person-perspektiv hämmas upplevelse, vid 
lyssning, av att talet skuggar det klingande materialet. Då lyssnaren pratar går en del av det 
klingande materialet som spelas samtidigt förlorat. Hur informanterna beskriver sina 
upplevelser av att musicera ter sig på olika vis beroende på vilket perspektiv de utgår från. Då 
det egna spelet uteblir kan deltagarna lättare fokusera på att formulera och beskriva sina 
upplevelser, vilket möjliggör för en mer omfattande beskrivning av det upplevda då 
informanterna utgår från ett tredje-person-perspektiv. Likheter mellan perspektiven finns 
då det enligt Daniel ur båda perspektiven hämmar antingen det upplevda eller det egna 
spelet. Viss likhet i informanternas ordval kan skönjas då de ur båda perspektiven väljer att 
formulera sig kortfattat genom enkla ord eller kortare kommentarer.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att få inblick i hur lärare och tillika musiker reflekterar över 
det egna musicerandet ur ett första-person-perspektiv respektive ett tredje-person-perspektiv. 
Studien behandlar även på vilket sätt reflektion av det egna musicerandet med hjälp av 
inspelning kan verka som ett komplement till reflektion under spel, genom att lärare och 
tillika musiker reflekterat över det egna musicerandet ur ett första-person-perspektiv. I deras 
reflektioner, ur detta perspektiv, delges upplevelser kring att förmedla ett budskap, ljudideal, 
struktur och formdelar, att uppnå mål, speltekniska svårigheter och felspel, att förlora 
kontrollen över sitt musicerande samt verbalisera sina reflektioner. Genom att använda 
metoden stimulated recall får deltagarna tillgång till ett tredje-person-perspektiv på det egna 
musicerandet och de delger i samband med detta upplevelser kring att uppleva det egna 
musicerandet genom lyssning, ljudideal, att uppnå mål samt att verbalisera lyssning. 
Inspelning som verktyg för reflektion kan användas som ett hjälpmedel för att få tillgång till 
fler perspektiv vilket möjliggör synliggörandet av fenomenet att musicera och därmed ny 
kunskap. 
 
7.1 SAMMANFATTANDE TANKAR KRING JÄMFÖRELSE AV 
PERSPEKTIVEN 
Nedan följer en sammanfattande text som belyser skillnader och likheter som framkommit i 
den tidigare jämförelsen mellan första- och tredje-person-perspektivet. 
 
Studien har fått inblick i hur lärare och tillika musiker reflekterar över det egna musicerandet 
ur ett första-person-perspektiv respektive ett tredje-person-perspektivet. Det framkommer att 
det finns skillnader mellan hur deltagarna reflekterar i de två perspektiven. Ur ett första-
person-perspektiv beskriver deltagarna det klingande genom känsel, att känna. De upplever 
det klingande dels med hjälp av hörseln men också genom instrumentets vibrationer och 
rörelse, vilket syftar till att känna. Det är örats förmåga att uppfatta och bearbeta det 
klingande materialet, i detta fall gitarren, och genom känsel känna rörelse och vibrationer 
från gitarrens kropp och hals som tillsammans bildar den klingande upplevelsen. Ur ett 
tredje-person-perspektiv upplever och beskriver deltagarna istället det klingande med hjälp av 
känslor. De beskriver det klingande materialet utifrån ljudkvalité. De beskriver ljudet på 
gitarren utifrån hur de upplever den och jämför detta med hur de är vana att en gitarr låter. 
Vanan syftar till hur gitarren klingar då de själva musicerar samt hur de är vana att en gitarr 
låter på inspelning. Deltagarna beskriver detta samt vilka känslor det klingande materialet 
anspelar på. Detta kan förstås som känsla till skillnad från att känna. Andra skillnader mellan 
perspektiven kan urskiljas då deltagarna delger tankar om att förmedla. Ur ett första-person-
perspektiv fokuserar informanterna på att förmedla ett syfte med musiken. Deltagarna 
förhåller sig till en tänkt plan och ett genomförande av detta. Då de musicerar vill de 
minimera risken för felspel och ta sig igenom speltekniska svårigheter på ett så bra sätt som 
möjligt då detta annars riskerar att störa musikens syfte. Ur ett tredje-person-perspektiv 
delger deltagarna istället huruvida de lyckats med detta genomförande. De använder ett 
utifrån- perspektiv, ”nya öron”, för att se det egna musicerandet som om de vore vem som 
helst som lyssnade och utifrån detta bedöma huruvida de lyckats med att förmedla musikens 
syfte eller ej. Vidare visar studien att deltagarna upplever det som svårt att verbalisera och 
delge det upplevda då de samtidigt musicerar, detta då det är motoriskt svårt att prata och 
spela samtidigt. Ur ett tredje-person-perspektiv och med hjälp av inspelning upplevde 
deltagarna att de lättare kunde formulera och beskriva sina upplevelser, detta då det egna 
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spelet uteblir. Då deltagarna reflekterar ur ett första-person-perspektiv delger de tankar om 
musikens olika formdelar samt musikens struktur. Detta görs som sätt för deltagarna att 
minnas formdelarnas ordning samt för att nyansera musiken och förtydliga detta för 
lyssnaren. Deltagarna delger vad de använder samt vad de avser med denna tillämpning, 
exempelvis ”att få låten att växa”. Ur ett tredje-person-perspektiv beskrivs inte formdelar. 
Musikens struktur beskrivs istället genom vad som används utifrån när något händer i 
musiken, exempelvis att musiken växer eller att tonbildning ändras. Detta kan förklaras som 
att det sker tankar i efterhand snarare än på förhand. Deltagarna delger vidare att 
verbaliseringen i samband med lyssning blir närmare den sanna upplevelsen, samt att de får 
bättre möjligheter att formulera sig. Detta bidrar till att de ordval de väljer att använda på ett 
bättre sätt beskriver det faktiskt upplevda.  
 
Studien visar även likheter mellan de två perspektiven. Informanternas ordval kan kopplas 
till samma kategorier som tidigare. Även om det skiljer sig något mellan vad de väljer att 
delge inom dessa kategorier så visar studien att deltagarna ur båda perspektiven väljer att 
beskriva tankar om att förmedla och uppnå mål. Informanterna försöker uppnå sin på förhand 
satta målsättning gällande musiken och de pratar om vikten av att förmedla ett budskap som 
ett av målen. Musikens budskap är även den på förhand bestämd och deltagarna förhåller sig 
till detta både då de spelar och då de lyssnar. Deltagarna utvärderar i båda perspektiven 
huruvida de anser sig klarat av att förmedla musikens tänkta budskap ut till publik. 
Närliggande de förmedlande tankarna finns tankar om att uppnå mål. Deltagarna beskriver ur 
båda perspektiven reflektioner som kan kopplas till mål som de vill uppnå med musiken. 
Även om det skiljer sig något mellan perspektiven hur deltagarna beskriver tankar gällande 
mål finns likheter då deltagarna beskriver tankar om längtan och stolthet med musicerandet. 
Båda perspektiven får informanterna att reflektera över de uppsatta mål de satt och hur det är 
eller vore att uppnå dem. 
 
7.2 DISKUSSION UTIFRÅN TIDIGARE STUDIER 
Här diskuteras tidigare forskning och bakgrund i relation till denna studie. Detta görs genom 
underrubrikerna att reflektera över det egna musicerandet, inspelning som verktyg för 
perspektiv samt musik som mål, medel eller produktion. 
 
7.2.1 Att reflektera över det egna musicerandet 
I denna studie delger deltagarna tankar om musikens helhet. Tankarna syftar till att förmedla 
musikens syfte och att uppnå de mål deltagarna på förhand satt med sin musik. Att se det 
egna musicerandet, se hela fenomenet, i sin helhet kräver möjlighet till perspektiv och 
reflektion. I denna studie delger deltagarna att inspelning hjälper dem att få överblick på vad 
som ”faktiskt händer” då de musicerar. De berättar om ett utifrån-perspektiv där de erfar det 
egna musicerandet som om de likväl vore vem som helst. Berrio et al. (2003) skriver att 
inspelning möjliggör för elev och lärare att lättare reflektera och analysera över elevens spel 
då de får tillgång till samma klingande material. Deltagarna i min studie visar att tredje-
person-perspektivet bidrar till att de kan reflektera och analysera över det klingande 
materialet dels som utövaren själv men också dels som om de vore sin egen lärare. Att se sitt 
spel utifrån bidrar till att vi ser våra brister såsom felspel samt hur vi hanterar speltekniska 
svårigheter på ett mer objektivt sätt. Grenholm (2009) skriver att inspelning bidrar till en 
objektiv lyssning och analys vilket underlättar för reflektion av det egna musicerandet. Även 
Johannesson (2010) belyser hur inspelning möjliggör för synliggörandet av musikaliska 
problem vilket stämmer överrens med vad deltagarna i denna studie upplevt. I samband med 
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ett tredje-person-perspektiv upplever deltagarna att de upptäcker huruvida speltekniska 
svårigheter och felspel existerar för mottagaren eller ej. Att använda inspelning i form av 
stimulated recall verkar, med bakgrund av detta, vara en bra metod för både lärare och 
musiker då metoden möjliggör för musikalisk utveckling. Även om dessa studier samt min 
egen inte kan ses som en absolut vedertagen sanning så ger de inblick i metodens potential till 
musikalisk utveckling. Därmed kan inspelning verka som ett verktyg för reflektion av det 
egna musicerandet. Genom ett tredje-person-perspektiv kan utövaren tolka och analysera 
musikupplevelser genom reflektion, vilket gynnar både skolans mål med undervisning likväl 
som den egna musikern. Således uppfyller tredje-person-perspektivet, med hjälp av 
inspelning, många av de kriterier skolans läroplaner tillhandahåller, vilket skulle vara svårt 
att uppnå med enbart ett första-person-perspektiv. 
 
7.2.2 Inspelning som verktyg för perspektiv 
Ferm (2004) skriver att människans sätt att beskriva världen påverkar hur hon ser och förstår 
den. Att förstå vår omvärld och fenomenet att musicera kräver en förståelse för vår 
otillräcklighet. Genom att använda fler perspektiv för att synliggöra musicerandet kan 
människan förmå att få se mer av det som visar sig. Likt tankemodellen (se s.11) som 
beskrivs under teoretiska utgångspunkter kan musicerandet skådas från fler perspektiv med 
hjälp av inspelning, då detta utgör ett nytt perspektiv, se streckade linjer. Även om 
människans otillräcklighet bidrar till att hon inte ser allt kan vi genom olika perspektiv se 
mer. Berrio et al. (2003) skriver att musikalisk utveckling gynnas av fler perspektiv och att 
detta medför en mer realistisk självbild av det egna musicerandet. Deltagarna i min studie 
delger också tankar där inspelning bidrar till att synliggöra hur det objektivt låter, alltså hur 
mottagaren/publiken uppfattar musicerandet. I synnerhet fungerar metoden stimulated recall 
väl för informanterna då de genom att prata om det klingande materialet också synliggör och 
förstår fenomenet att musicera genom hur de beskriver detta. Likt Ferms (2004) tankar kring hur 
människans uppfattning om världen kan påverkas av hur hon väljer att beskriva den, delger 
deltagarna i min studie liknande tankar. Då informanterna reflekterar över det egna musicerandet 
verbaliserar de tankar och upplevelser som de själva säger att de tidigare inte haft. Under 
genomförandet har de genom att verbalisera det upplevda fått ny kunskap då de tydliggjort för sig 
själva vad det upplevda innebär. Att reflektera över det upplevda och då även verbalisera detta, 
hjälper således att konkretisera de subtila tankarna för deltagarna och begreppsliggöra 
upplevelsen som annars riskerar att förbli subtila. 
 
7.2.3 Musik som mål, medel eller produktion 
Kan det vara så att hur människan tänker kring musik påverkar hur hon reflekterar över det 
egna musicerandet? Med bakgrund till Lidén (2007) och Varkøy (2013) bör människans sätt 
att se på och förstå aktiviteten, att musicera, påverka hur hon väljer att reflektera över det 
egna musicerandet. Musikelever med höga ambitioner bör till en högre grad använda sitt 
musicerande som produktion än de musikelever som spelar för nöjes skull. Då musikelever 
med höga ambitioner reflekterar över det egna spelet bör de ha mer vana av detta samt att de 
reflekterar och förhåller sig till nyttotänkande mål. Deltagarna i denna studie är samtliga 
utbildade vid högre musikutbildningar och de har alla höga ambitioner med sitt musicerande. 
I studien framgår det att deltagarna har stor vana av att reflektera över det egna musicerandet 
både ur ett första-person-perspektiv och ett tredje-person-perspektiv vilket ligger i linje med 
det Lidén (2007) beskriver. Deltagarna berättar likt eleverna i Lidéns text om drömmar om att 
bli artister och att bli erkända av publik vilket bidrar till att dessa människor gynnas av att 
förhålla sig både till ett första-person-perspektiv likväl som ett tredje-person-perspektiv. I 
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informanternas utsagor framgår det upplevelser som kan kopplas till Varkøys (2013) tankar 
om mål och produktion. I min egen utsaga delges det att jag fylls av en känsla av upprymdhet 
över min förmåga att musicera. Detta får mig ofta att vilja musicera då jag trivs med att vara i 
musiken vilket kan förstås som att jag delvis musicerar som en aktivitet som liknar Varkøys 
mål. De tankar som informanterna delger och som kan kopplas till viljan att få ut sin musik 
till lyssnaren och att bli artist ligger i linje med Varkøys tankar gällande produktion. En 
misstanke om att deltagarna ser berömmelse och bekräftelse som nyttogörande och att detta 
påverkar deras sätt att reflektera och utvärdera det egna musicerandet speglas. I min studie 
verbaliserar deltagarna många tankar som kan härledas till en vilja att lyckas och uppnå sina mål 
med musiken. Dessa tankar handlar om att få ut sin musik till en publik genom inspelning eller 
genom att förmedla den live. Deltagarna berättar om längtan att framföra musiken felfritt på en 
scen live inför en publik. Min tolkning är att deltagarna drömmer om att bli artister, att bli 
erkända på ett eller annat sätt av en publik. Lidén (2007) styrker detta då han skriver att 
människor kan ha olika anledningar och ambitioner till varför de musicerar och att många elever 
som musicerar har drömmar om att bli artister eller låtskrivare. Som verksam musiker bör det 
falla sig naturligt att vilja få ut sin musik då detta möjliggör för ekonomisk inkomst och därmed 
för ett fortsatt artisteri. Min egen uppfattning gällande deltagarnas längtan att uppnå sina mål är 
att det döljer sig andra ting och mål bakom dessa. Det kan tänkas finnas en längtan efter att bli 
erkänd, bekräftad, få ett kändisskap och därmed bli rik som ligger som ett huvudsakligt mål där 
musicerandet och musiken fungerar likt Varkøys (2013) tankar om musik som produktion. 
Varkøys tankar ter sig dock något inrutat. Som professionella musiker förhåller vi oss inte enbart 
till en av Varkøys mål, medel och produktion utan snarare till flera. Då jag läser Varkøys text får 
jag bilden av att allting fungerar och hör antingen till det ena eller det andra. Finns inte möjlighet 
till att ingå i flera kategorier samtidigt? Mål bör vara det som driver en musiker att musikaliskt 
öva och fokusera på sig själv och den egna förmågan. Min uppfattning är att det är det som bidrar 
till att deltagarna i denna studie delger reflektioner som syftar till en egen vinning och en egen 
tanke så som sound och tonbildning. Samtidigt behöver en musiker förhålla sig till vad andra 
anser då detta är en förutsättning för ekonomisk inkomst. Skulle det vara så att musiken enbart 
fungerade som medel eller produktion skulle reflektionerna snarare skildra fokus enbart på vilken 
vinning och nytta musicerandet bidrar till. Med detta vill jag säga att som musiker kan vi förstå 
och se musiken på olika vis. Genom sättet vi förhåller oss till musik kan vi påverka hur vi 
reflekterar över densamma.    
 
7.2.4 Slutdiskussion kring inspelning, fenomen, reflektion och perspektiv 
Att reflektera över det egna musicerandet i samband med spel är svårt och för att förstå hela 
fenomenet att musicera behöver vi se fenomenet från flera perspektiv. Inspelning kan enligt 
mig som forskare verka som ett komplement för reflektion under spel. Genom att reflektera 
över inspelat material delar jag Berrio et al. (2003) tankar om att detta bidrar till att vi tillåts 
vara både utövande musiker samt kritisk analytiker. Detta leder till förståelse av den egna 
förmågan och en mer nyanserad och realistisk självbild som är viktig för att utvecklas som 
musiker. Att förstå på vilka sätt att musicera uppenbarar sig för människan kan hon erfara 
och förstå dess existens. Denna erfarenhet får människan genom att bearbeta det upplevda 
vilket reflektion är en bra metod för. Att reflektera över det egna musicerandet utifrån ett 
första- samt ett tredje-person-perspektiv möjliggör för en mer heltäckande bild av fenomenet. 
Därför kan inspelning verka som ett komplement till reflektion av det egna musicerandet 
under spel.  
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7.3 METODDISKUSSION 
 
7.3.1 Genomförandet 
Genomförandet av denna studie har fungerat väl men varit svårt. Jag har lärt mig att det är 
väldigt viktigt att informera deltagarna på rätt sätt så att de är införstådda med genomförandet 
och vad studien syftar till. Även då jag tydligt förklarade de olika momenten för 
informanterna upplevde jag att de hade svårt att känna sig fria då de inte riktigt förstod vad 
som förväntades av dem. En anledning till detta kan ha varit min närvaro i rummet. Kanske 
upplevde deltagarna Marco och Daniel min närvaro som forskare snarare än som publik vilket 
då påverkade dem negativt då de förväntades agera annorlunda gentemot hur det normalt sett 
agerar. Detta kan vara en av anledningarna till varför jag vid flertalet tillfällen fick förklara 
ytterligare vad de skulle göra för att de skulle känna sig trygga. Valet av musik var ytterligare 
något som visade sig viktigt för att klara av genomförandet. Deltagarna valde musik som de 
kände till väl så att svårigheterna att motoriskt prata och spela samtidigt minimerades. En av 
deltagarna valde dock till en början ett för svårt stycke vilket slutade med att vi fick avbryta 
och börja om. Kanske hade jag kunnat förhindra detta genom att förbereda dem på momenten 
genom en ”testrunda” där de kunde få känna sig fram och hitta lämpligt material men 
pågrund av tidsbrist gjordes inte detta. 
 
7.3.2 Metodval 
Valet att använda mig själv som en av deltagarna i studien har emellan åt varit problematiskt. 
Det är ibland svårt att skilja mellan mig som forskare och mig som deltagare vilket riskerar 
att påverkar resultatet. Som deltagare har jag insyn i mitt forskarjag och dennes tankar vilket 
riskerar att jag som deltagare formar genomförandet av undersökningen så att den ska passa 
mig som forskare. Tanke med att använda mig själv i studien var att få en djupare insikt i 
ämnet och att förhålla mig till den fenomenologiska tanken att som forskare själv vara i 
upplevelsen. Detta fungerade överlag positivt då jag upplever att min insyn i ämnet gav 
studien en djupare inblick i studiens syfte. Att använda fler deltagare utöver mig själv 
grundar sig i att jag anser att en studie med enbart mig som deltagare blir bristfällig då den 
riskerar att bli vinklad till vad forskarjaget vill åt. Exempelvis i Leijonhufvuds (2011) 
avhandling som liknar min studie har hon enbart utgått från henne själv. Visserligen valde 
Leijonhufvud att till skillnad mot mig och min studie genomföra undersökningen vid flera 
tillfällen vilket tillför mer pålitlig datainsamling. Dock ser jag en risk med att enbart utgå från 
sig själv då studien riskerar att sakna ett bredare perspektiv på upplevelse av det egna 
musicerandet. Att enbart vara ensam blir inte tillförlitligt nog för att ge läsaren en djupare 
förståelse för hur olika perspektiv påverkar det egna musicerandet. Jag valde därför att 
genomföra undersökningen på två deltagare utöver mig själv för att bredda möjligheterna för 
fenomenet att musicera.  
 
Tankar kring urval har florerat då jag upplever det som svårt att urskilja de olika 
perspektivens utsagor åt. Samtliga deltagare har sedan tidigare stor vana av att reflektera över 
det egna musicerandet både vid spel och genom lyssning. Detta har gjort att studiens 
analysarbete haft svårigheter att urskilja vad som hör specifikt till första- respektive tredje-
person-perspektiv då deltagarna ibland förhåller sig till dem samtidigt. De formulerar ordval 
som gör att jag som forskare anar en förståelse hos deltagarna för båda perspektiven. De 
förhåller sig exempelvis, i samband med moment ett, dels till hur de själva upplever det egna 
musicerandet men även hur de tror att andra upplever detsamma. Å andra sidan kan 
problematik urskiljas oavsett urval då svårigheter att mäta reflektioner likt denna studie alltid 
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kommer finnas. Hade studien använt oerfarna musikelever hade problem kring reflektion 
uppstått. Studien hade då riskerat att allt för få reflektioner verbaliserats då dessa elever 
saknar erfarenhet av att reflektera över det egna musicerandet. 

 
7.4 KRITISKA TANKAR SOM UPPKOMMIT UNDER ARBETETS GÅNG 
Det finns en problematik med att använda begreppen reflektion, tanke samt upplevelse då det 
svenska språket har svårt att beskriva och urskilja vad begreppen syftar till. Detta kan liknas med 
svårigheten att skilja mellan det engelska begreppet experience som syftar till både erfarenhet 
likväl som upplevelse. Detta är något jag valt att använda synonymt i studien då jag inte har 
någon lösning på problemet. I tidigare studier, som behandlar inspelning som verktyg, används 
begrepp reflektion och upplevelse ofta utan att förklaras vad de syftar till. Detta har försvårat mitt 
arbete med att få inblick i begreppet reflektion och på vilket sätt reflektion av det egna 
musicerandet, med hjälp av inspelning, kan verka som ett komplement till reflektion under spel. 
Då begreppet reflektion används i Johannesson (2010) studie Inspelning för reflektion befäst inte 
begreppet utan används snarare något slentrianmässigt, vilket kan bero på avsaknad av tidigare 
forskning eller tidsbrist att djupare gå in i begreppets innebörd. Min förhoppning med att beskriva 
reflektion och perspektiv som begrepp och hur de tillämpats i denna studie, är att på så vis fylla 
några av de luckor jag upplevt att tidigare forskning haft. Kanske kan dessa beskrivningar tillföra 
nya tankar kring användandet av begreppen och gynna vidare tillämpning för vidare forskning.  
 
7.5 MUSIKPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Hur kan denna typ av kunskap användas i instrumentalundervisning? 
Tidigare forskning belyser områden där inspelning kan användas som ett verktyg för 
undervisning såsom inspelning för kreativitet, dokumentation, reflektion och utveckling. Att 
som elev lära sig att utvärdera och analysera det egna spelet är bra för egen musikalisk 
utveckling och går i linje med Skolverkets (2011) tankar om att elever ska lära sig att 
analysera och tolka musikupplevelser. Att skapa det som Berrio et al. (2003) kallar för 
realistisk självbild och gemensamt klingande material för utvärdering är viktigt, vilket 
informanterna i min studie också belyser. Genom att erfara det egna musicerandet från flera 
perspektiv får deltagarna nya erfarenheter och därmed ny kunskap. Deltagarna uttrycker att 
de får möjlighet att med hjälp av inspelning uppleva vad som ”faktisk låter” vilket kan 
kopplas till och styrker Berrio et al. (2003) tankar om att inspelning bidrar till en realistisk 
självbild. Som lärare är det viktigt att veta hur och på vilket sätt en lärares tankar och då i 
synnerhet kritik kring en elevs musicerande bör läggas fram. Marco berättar i sin utsaga att 
hans reflekterande har verkat hämmande för hans musikaliska utveckling då utvärdering av 
det egna spelet utmynnat i negativa tankar. Orsaken till detta är enligt Marco att han genom 
sina tidigare lärare lärt sig att förhålla sig kritiskt till det egna musicerandet. Läraren har 
enligt min tolkning gett Marcos musicerande ett andra-person-perspektiv och valt att ofta 
kommentera felspel och brister. Detta har i sin tur lett till att Marco lärt sig att lägga mycket 
av sitt fokus på smådetaljer såsom tonbildning och speltekniska svårigheter. Som lärare är det 
viktigt att veta hur en elevs potentiella kunskap ska förvaltas annars riskerar läraren att likt 
Marcos utsaga hämma den egna utvecklingen då elever ofta tenderar att vilja bli som sina 
lärare. Marco har genom inspelning lyckats skapa ett tredje-person-perspektiv på det egna 
musicerandet och därmed fått möjlighet till att bli sin egen lärare. Detta har gett honom 
insikter i hur väl smådetaljer hörs och huruvida det är värt att fokusera på i samband med spel 
och lyssning.  
 
Deltagarna i denna studie musicerar alla på en högre nivå, de är vana att reflektera över det 
egna spelet och de är samtliga lärare. Studierna i bakgrundskapitlet förhåller sig till 
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undersökningar som utförts på elever som musicerar på en lägre nivå och som inte har samma 
erfarenhet av reflektion i samband med spel. Resultatet i denna studie kan vara till hjälp för 
instrumentalundervisning på så vis att studien ger inblick i hur reflektion i samband med de 
olika perspektiven ter sig. Som lärare är det viktigt att känna till olika vägar till kunskap samt 
hur olika människor lär sig. Genom vetskapen om hur inspelning kan användas som ett 
verktyg för att ge ett tredje-person-perspektiv på det egna musicerandet för eleven, kan 
läraren ge eleven nya möjligheter till att värdera och reflektera över sitt musicerande. Vi 
behöver förhålla oss till båda perspektiven för att nå en bättre undervisning. Som medveten 
pedagog kan läraren välja att stanna upp i var och en av perspektiven för att möta eleven och 
dess förståelse av det egna musicerandet. Som lärare har vi ett andra-person-perspektiv på 
elevens musicerande medan eleven har ett första-person-perspektiv på detsamma. En elev 
behöver möta lärarens perspektiv och översätta dennes tankar till vad tankarna innebär ur ett 
första-person-perspektiv. Det finns därmed en risk som lärare att eleven inte förstår lärarens 
tankar då de pratar utifrån olika perspektiv. Som lärare kan jag hjälpa eleven till förståelse för 
ett utifrån-perspektiv med hjälp av inspelning. Inspelning som verktyg kan därför bidra till att 
elev och lärare möts och därmed till en djupare insikt av det egna musicerandet.    
 
7.6 VIDARE FORSKNING 
Då området är relativt outforskat vore det intressant med studier som går djupare in i 
människors upplevelse av det egna musicerandet i samband med spel. Ett sätt att göra detta är 
att göra en longitudinellstudie där forskaren följer exempelvis musiker, elever eller lärare 
under en längre tid. På så vis kan studien undersöka reflektion i samband med spel och i 
samband med stimulated recall vid flera tillfällen och jämföra huruvida reflektioner förändras 
eller påverkas över tid. Då denna studie förhåller sig till ett fenomenologiskt synsätt vore det 
intressant om vidare forskning studerade liknande metodval som denna studie men utifrån 
andra teoretiska utgångspunkter. 
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