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Sammanfattning  
Syftet med denna självobservationsstudie är att utforska tillvägagångssätt vid instudering av 

sång utifrån ett textfokus. I detta arbete beskrivs huvudsakligen tre metoder för sig och 
när de används kombinerat. Metoderna till instudering är lyssna, rösten och skriva.  
Studien är baserat på sociokulturellt perspektivet samt annan relevant information om 
instudering. Metoden som används i arbetet är videor från övningstillfällen samt 
loggbok som antecknats efter varje övningstillfälle. Studien är baserad på mig själv där 
jag under två veckor fört 14 loggboksinlägg och två videoinspelningar när jag aktivt 
arbetar i 20 minuter per inlägg under hösten 2017. I resultatet visas hur jag använt de 
tre metoder som är min röst, skrift och hörseln som användes vid instudering av två 
olika sånger. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till bakrundskapitlet.   
 
 
Nyckelord: kulturella redskap, Instudering, loggbok, sång, videoobservation, 
sociokulturellt perspektiv, text, röst,  
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Abstract 
This self-observation purpose is to find new ways to learn song with text focus. 
The study presents three different methods for them self and when they are integrated 
in each other. The methods that been used is listening, The voice and writing. The study 
is based on Sociocultural perspective and other relevant research when it comes to 
studding songs. the method I’ve used for this study is video recording when I practise 
and notes from practise sessions. For two weeks, I gathered information and 14 practice 
sessions with two films. One session was 20 minutes each and was gather autumn 2017. 
Later on, in the result I will present how I used these three methods which are voice, 
writing and listening which I used to learn the two-different song. At the end the result 
will be discussed to the earlier research.  
 
Keywords: Culture Tools, studding, logbook, singing, video observation, sociocultural 
perspective, text, voice   
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1.1 Inledande text  
Föreställ dig att du bor i ett litet hus med 7 andra människor och du är den enda som 

praktiserar musik varje dag, i detta fall sång. Sången  

är någonting som personerna i din omgivning har irriterat sig på under en längre period vilket 

gör att du inte kan sjunga särskilt mycket. Vad skall du göra om du inte får sjunga? Denna 

situation var min vardag i över 20 år, men jag hade möjlighet att gå iväg för att öva i andra 

lokaler. Denna tanke kom till mig när jag kom att tänka på människor som inte har tillgång till 

att gå iväg och behöver hitta ett sätt att öva sång utan att sjunga på ton.  

Tankarna omkring instudering med just sång kom främst till liv när jag själv satt med 10 nya 

sånger som skulle vara instuderade på en vecka och jag redan efter 45 minuters övning 

började bli trött i rösten. 

 

En intressant aspekt när det kommer till sång är att oftast så berättar sångaren en dikt eller 

tolkar en karaktär i en historia. Skulle en sångare som arbetar med instudering på textfokus få 

en bättre förståelse för musiken eller ej? Detta ville jag utforska genom att arbeta med 

instudering där jag är forskningsobjektet. 

 

Området som jag har valt att utforska är instudering av sånger. Huvudmålet är inte att lära sig 

texterna utantill utan att utforska olika instuderingsmetoder. Forskning i sånginstudering är 

lite begränsad och på grund av detta har jag intresserat mig för hur skådespelare instuderar en 

text. Det är intressant att jämföra och eventuellt hitta likheter mellan teater/skådespel och 

sång. Opera är en form som är kombinerat av musik och teater och därmed ett intressant 

område att utforska. Som lärare är det viktigt att ha många olika metoder för att vägleda en 

elev mot ett mål och därmed viktigt för mig som framtida lärare att ha vetskap om många 

olika metoder i framförallt instudering. 

 

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Som sångare är det problematiskt att öva i längre perioder. Sångare som direkt börjar med att 

sjunga ett stycke på ton kan uppleva instuderingsperioden som hård och kan belasta rösten i 

onödan. Som tidigare nämnt har en sångare en text att förhålla sig till och även språk som 

kanske inte är en sångares modersmål. Hur kan en sångare arbeta med texter och musik utan 

att sjunga? I denna Studie undersöks instudering i sång utan att sjung och hur arbetet kan se 

ut. 

Syftet med arbetet är att utforska tillvägagångssätt vid instudering av text, som en 

utgångspunkt, i nya musikstycken utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka kulturella redskap används och hur används de vid instudering av två sångtexter med 

fokus på textinstudering och lärandet av dessa 

2. Hur påverkar textmaterialet instuderingen? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer en områdesorientering inom området instudering där olika relevanta 

begrepp kommer presenteras och sedan tidigare forskning inom instudering. För att vara 

precis när det kommer till instudering så kommer fokus i min text att ligga på text och 

metoder som inte rör att sjunga på ton. Sist i kapitlet kommer det sociokulturellt perspektivet 

presenteras som studien utgår ifrån. 

 

2.1 Områdesorientering 
Det finns olika sätt att arbeta med en sång utan att sjunga. Elliot (2009) tar upp en strategi hur 

en person kan arbeta med textligt uttryck. Hon beskriver att arbeta med dikter som inte är för 

långa som kan fungera som text-instudering. Första gången en person läser en dikt, skriver 

Elliot, gäller det att inte ha höga förväntningar på hur det kommer att gå. Därefter kan arbetet 

med hur andningen, fraseringen och uttryck i texten börja. Prosodiska element är ett begrepp 

Elliot beskriver som handlar om betoningar i fraser. De prosodiska elementen som beskrivs är 

1. Tempo, 2. Pausering, 3. Emfas, 4. Tonalitet, 5. Tidsfaktorn och 6. Rösten. 

 

1. Beroende på vad som händer i dikten påverkas hur snabbt som en person läser den. 

Om någonting spännande eller intresseväckande händer, som en person blir jagad av 

vargar blir det nästan naturligt att läsningstempot ökar. 

2. När en fras är slut eller diktläsaren behöver luft görs pauser eftersom en dikt kan 

innehålla många fraser. För att skapa spänning kan uttryckspauser göras mitt i ord för 

att väcka intresse. 

3. Emfas innebär betoning på viktiga ord i fraser och det behöver möjligtvis inte vara 

bara ett ord i en fras. 

4. Språk som har en varierande frasmelodi kan ge uttryck för hela fraser eller enskilda 

ord som är viktiga i en fras.  Detta kallas att använda sig av tonglidningarna i språket. 

5. Ett ord kan få stor betydelse beroende på hur en person läser det. Att läsa ett ord 

långdraget med tidigare nämnda faktorer kan väcka mer intresse. 

6. Hur en dikt läses upp med rösten kan vara avgörande hur en åhörare uppfattar. Att 

använda rösten till att beskriva vad som beskrivs känslomässigt i en text är avgörande 

vad åhöraren upplever. 

 

Clark (2002) tar upp hur inlärningen av en operamonolog i detta fallet kan studeras in. 

Eftersom ett arbete med en monolog eller en text inte innefattar sång utan användandet av sin 

talröst anser Clark att det finns svårigheter med memorering av textmaterial. Clark beskriver 

att många sångare upplever ett problem när det kommer till att lära sig texter utan sång. För 

att lättare memorera texter anser Clark att en person behöver titta på hur den lär sig andra 

saker i sin vardag. Detta kan som exempel vara att skriva ner, säga någonting högt för sig 

själv eller dela in i fraser/delar. Clark Skriver att på ett dramainstitut föreslår en lärare vid 

namn Evan Yionoulis att det är viktigt att finna mening i en text/en karaktär. Vad finns för 

viktiga aspekter i en monolog? Finns det bakomliggande fakta om vad som möjligtvis har 

hänt (om det är en opera till exempel)? För vem är monologen (publik eller en 

motspelare/motkaraktär). 

 

Oren L. (Brown, 1996) förklarar hur en sångare på bästa sätt kan finna sin röst utifrån klassisk 

sångteknik. En intressant aspekt berör han när det kommer till instudering och hur en person 

övar in ett nytt stycke. Som de tidigare författarna nämner tror också Brown på att arbetet med 

texten utan att beröra sångens melodi är minst lika viktigt som att öva sången sjungandes. Han 
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nämner att vid memorering av texten så hjälps personen av att notera texten på ett papper. 

Han anser att först och främst skall arbetet med texten vara näst intill perfekt innan en person 

börjar med att sjunga på vokaler, addera konsonanter och andra aspekter när det kommer till 

faktisk sång. 

  

Utifrån ett annat perspektiv när det gäller inlärning av texter och hur arbetet ser ut arbetar 

skådespelare mycket med text. Friberg (2014) beskriver att när han får en ny pjäs som skall 

instuderas försöker han läsa den som en spännande bok för att väcka sitt eget intresse över 

pjäsen. Han beskriver att den första genomläsningen är för att få en överblick på historien. 

Senare i hans process läser han mer analytiskt och kritiskt för att finna viktiga fraser. En 

intressant aspekt som han berör senare är att han berättar att lära sig sin roll utantill inte är 

problemet. problemet är att memoreringen sker genom att manuspappret sätter sig i 

minnesbilden samtidigt som återspegling sker av texten. Detta kan jämföras med en sångare 

som memorerat en sång och under framförandet ser sångaren noterna framför sig inne i sitt 

eget huvud. Friberg tar upp att han senare använde en metod som var mer långsam. Genom att 

låta texten komma till honom genom vad som sker innan och mer sätta fraserna i kroppen i 

det kollektiva arbetet. Detta kan dras som en jämförelse att en sångare låter musiken fästa sig 

för att sedan finna texten genom musiken. 

Andra metoder som han tar upp är som tidigare nämnt skriva ut texten men även att spela in 

sig själv eller någon som läser upp texten. Genom att höra texten genom sig själv eller andra 

kan vara till stor hjälp för minnet om det gäller en person med skrivsvårigheter. En annan 

metod är att läsa texten baklänges parallellt med läsning på normalt vis. Detta beskriver 

författaren som ett sätt att arbeta för att undvika att en person ser textpappret som en inre bild. 

 

Arder (2001) tar upp intressanta aspekter när det kommer till övning. Hon menar att vid 

instudering av en ny sång är det viktigt att vänja sig vid den innan en person/elev börjar 

sjunga den. Genom att via ett piano spela meloditonerna och markera orden ges en person en 

helhetsbild av hur sånger är uppbyggd. Om sången är på ett språk som inte är bekant nämner 

även Arder att översättning är ett starkt verktyg när det kommer till instudering. Genom att 

översätta en sång kan det ge förståelse och ett helhetsintryck.  

2.2 Tidigare forskning inom området 
Gaunt och Hallam (2009) Skriver att det finns huvudsakligen två tillvägagångssätt att 

instudera och lära sig nya musikstycken. Den första teorin handlar om ett analytiskt sätt att 

lära. Genom att lyssna på musik och läsa historien bakom varför stycket är skrivet och 

planlägga en avancerad tolkning av stycket. Den andra teorin handlar om att istället för att 

lyssna och analysera musiken gå via institutioner som till exempel skola. Att aktivt välja att 

inte ta influenser av inspelningar av stycken påverkas inte tolkningen av influenser av andra 

musiker. 

 

Ginsborg (2004) beskriver vid instudering av en sång har både texten och melodin betydelse 

för inlärningen. Separera texten och melodin vid instudering kan ge en mer träffsäkerhet vid 

ett framförande. Eftersom musiken och texten ofta hänger samman kan bara textinstudering 

stärka förståelsen för stycket och lika med att enbart instudera melodin. Vid instudering av en 

tysk lied till exempel är texten hämtad från en tysk dikt ursprungligen. Genom att kunna 

dikten på ett sätt som innebär att en person skulle kunna läsa sig den flytande utan att blanda 

in melodiska aspekter. Genom detta sätt kan instuderingen av lieden underlättas vid 

memorering eftersom text och musik hänger samman. 
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Vid instudering av en sång eller ett stycke utgår många musiker utifrån en notbild. Att utgå 

utifrån en notbild anser Ginsborg (2004) ger mer träffsäkerhet vid memorering utav stycket 

eftersom många följer notbilden i huvudet. På detta sätt kan en musiker lätt söka fram den fras 

eller textrad som personen söker undvika att memoreringen blir upphackad. 

 

Ginsborg (2004) beskriver ett verktyg som är mycket viktigt för de musiker som använder sig 

av notation i musik är att få en bild hur ett stycke låter i huvudet utan att se på en fysisk 

notation. Skillnaden mellan att spela/sjunga så att det hörs och att lära sig genom att läsa och 

bygga upp ett ”inner sound” och känslan till stycket beskriver Ginsborg som att läsa ett stycke 

eller en text högt respektive tyst i huvudet. Ginsborg poängterar att de musiker som är 

beroende av att lära sig musik utantill från papper är nästan beroende av att lära sig stycket 

mentalt i huvudet. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

2.3.1 Kulturella redskap 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser människan världen med olika redskap som kan vara 

fysiska eller språkliga. Säljö (2005) presenterar Vygotskij teori om att människan lär sig och 

bär med sig kunskap via kulturella redskap. Genom ett papper och en penna kan en människa 

få hjälp att komma ihåg ett recept på en maträtt till exempel. Genom att ha skrivit ner receptet 

på pappret behöver inte en person komma ihåg receptet utan kan ta till sig kunskapen när 

personen har behov utav den. Säljö (2005) menar att språkliga och fysiska redskap kan skilja 

sig från olika kulturer. I Sverige till exempel har vi hjälpmedel som datorer, skrivblock och 

andra notationshjälpmedel för att skriva ner information som kan vara nödvändig. Vi har lärt 

oss att bruka dessa hjälpmedel i skolan, hemmet och andra sammanhang i vår uppfostran. En 

person som till exempel kommer ifrån en plats där skrivspråk inte används vet kanske inte hur 

en penna skall brukas.  

 

2.3.2 Mediering 
Att bruka kulturella redskap menar Säljö (2005) att en människa medierar via redskap. 

Begreppet mediering betyder att människan med hjälp av kulturella redskap förstår sin 

omvärld och agera i den. Språket är medfött skriver Säljö (2005) och är någonting som 

människan har tillskillnad från andra djur. Däremot begrepp och termer är någonting som 

människan måste lära sig att behärska. Ett diagram är ett begrepp som en människa inte 

behärskar vid födseln utan måste via socialisering och kulturen där diagram är ett begrepp 

förstås. När en person förstår och kan bruka begreppet diagram kan detta redskap vara till 

hjälp att mediera i ett kulturellt och socialt sammanhang en person befinner sig i. Säljö (2014) 

nämner att Vygotskij modell som är utformad som en triangel som kan sammafatta hans teori. 

Respons, stimulus och medierande redskap är de begrepp som finns i triangelns tre hörn. Säljö 

menar att en människa inte upplever världen direkt utan tänker i omvägar som triangeln visar 

med sina tre hörn. En människa reagerar inte direkt på världen och vad som finns runt 

omkring (stimuli) utan tänker och agerar utifrån olika kulturella redskap (Medierade redskap) 

för att förstå eller lösa en respons/reaktion. 

 

2.3.3 Appropriering 
Säljö (2014) menar att när en människa lär sig att förstå sin omvärld och hur kulturella 

redskap används genom appropriering, som betyder att tillägna sig omvärlden Mycket av vad 

ett barn lär sig i början av sitt liv som att språkligt uttrycka sig, cykla och andra saker som 

finns i omgivningen. Dessa saker kallar Säljö (2014) kunskap som indirekt mediering. Typen 

av kunskap som när en person kommunicerar och lär sig om hur socialisering och interaktion 

mellan människor är ett exempel på indirekt mediering. Däremot kunskap som vi erhåller via 
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skola eller liknande institutioner har Säljö valt att kalla vetenskapliga begrepp. Säljö (2014) 

beskriver att Vygotskij kategoriserade kunskap utifrån två olika områden nämligen vardagliga 

respektive vetenskapliga begrepp. Exempel på ett vetenskapligt begrepp är addition. I 

vardagen stöter vi inte på detta begrep och behöver söka oss till intuitioner som skola. Detta 

menar Säljö (2014) att vetenskapliga begrepp är kunskap som människor lär sig i skolan. 

Läraren i skolan blir en kunskapsförmedlare till människor i deras sätt att förstå sin 

omgivning och Appropriera sin omvärld. 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras de metoder som används i studien, materialet samt genomförandet 

av studien. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod/er 
I detta avsnitt presenteras de metoder som används i studien som är loggboksföring och 

videoupptagning. 

3.1.1 Videoobservation 

Användandet av Video har med tiden blivit mer lättillgängligt än vad det tidigare har varit. 

Bjørndal (2005) menar att inspelningsmoduler kan fånga en mycket nära bild av vekligheten 

även med budgetkameror. Användandet av videoobservation kan underlätta om reflektion 

skall göras på till exempel en undervisningssituation. Läraren har fullt fokus att bedriva 

undervisningen och har många bollar i luften på samma gång. Bjørndal (2005) beskriver att i 

denna situation kan läraren titta tillbaka och kan se saker som personen aldrig annars skulle 

sett eftersom människans minne är begränsat vad gäller hur mycket som kan hanteras på en 

och samma gång.  

 

Bjørndal (2005) beskriver att en videoinspelning inte är en kopia av verkligheten. Detta 

beskrivs med två huvudfaktorer 1. Operatörens begränsningar, 2. Teknikens begränsningar. 

Beroende på placeringen på videokameran begränsas inspelningen vad som visas. Till 

exempel om videokameran filmar en persons ansikte visas inte resten av kroppen som kan ha 

en påverkan på helhetsintrycket. Ljudet påverkas också beroende på placeringen av 

videokameran. Någonting som uppfattas som bra ljudnivå kan i en inspelning vara för mycket 

eller för litet.  

Tekniken begränsningar är till exempel att bara ett fåtal sinnen speglas i videoinspelningen.  

Lukt, smak och känsel är sinnen som inte visar sig i en videoinspelning. Till exempel en 

lärare som skall spela in en klass på tjugo personer som skall ha en öppen dialog med läraren. 

Kameran är placerad i ett hörn där alla personer syns. Beroende på hur stark eleverna pratar 

och hur långt ifrån kameran de är kommer vissa inte höras. Biljud som videokameror tenderar 

till att ta upp är också en teknisk begränsning. 

 

3.1.2 Loggbok 

loggbok är ett dokumentationsmedel som kan användas i reflekterande syfte efter till exempel 

en undervisningssituation. Detta skriver Bjørndal (2005) att loggböcker är ett tidseffektivt 

redskap för att redogöra för undervisningssituationer. Loggböcker kan till exempel ge oss 

klarhet över saker som när i stunden kan ses som olösbara. Loggböcker kan föras på olika sätt 

beskriver Bjørndal (2005) antingen strukturerad eller ostrukturerad är exempel på detta. En 

ostrukturerad loggbok innehåller ingen struktur av vad som sker utan vad personen som 

skriver upplever utifrån situationen. Denna loggbok är positiv eftersom loggbokskrivaren inte 

begränsar sig inom satta ramar och kan därmed finna saker som annars skrivaren inte 

reflekterat över om ramar funnits. Nackdelar med denna loggbok är att eftersom det inte finns 

någon struktur bortsett från datum och exempelvis tid när loggboken fördes blir det därmed 

svårt att se ett specifikt mönster över en längre period. Mönster kan vara svårt att finna 

eftersom innehållet varierar. En sammanställning av en reflektion eller ett problem i en 

ostrukturerad loggbok över en period kan vara mycket tidskrävande på grund av varierande 

innehåll och läsaren behöver i stort sett läsa hela loggboken. 
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En strukturerad loggbok beskriver Bjørndal (2005) som en loggbokstyp som kan läggas upp 

på olika vis. Ett exempel på en strukturerad loggbok är om loggboksskrivaren utgår ifrån ett 

metakognitivt perspektiv.  

 

1. hur upplevde jag lektionen? 

2. vad gjorde jag? 

3. Vad tog jag med mig från lektionen? 

 

Detta är exempel på frågor som en strukturerad loggbok kan utgå ifrån. När loggboken förs 

på ett strukturerat sätt kan specifika känslor och problem enkelt synliggöras och enkelt 

avläsas över en period av tillfällen. 

 

3.2 Design av studien  
I detta avsnitt presenteras projektet som studien grundar sig i, När dokumentationen fördes, 

vilka som deltagit i studien samt genomförandet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Projektet som valdes att utforska var att instudera två sånger med metoder som inte hade sång 

med toner. Detta innebar att jag använde mig av att lyssna på inspelningar, läste upp texten 

högt, skrev ner texten och andra moment som inte innehöll faktisk sång. Projektet valdes för 

att få nya perspektiv på hur sånger kan instuderas på andra sätt än att sjunga. Genomförandet 

av projektet skedde under två veckor, vid olika tidpunkter, där på dygnet där två tillfällen 

videodokumenterades. Upplägget på projektet var att under tjugo minuter varje dag använda 

sig av metoder för instudering.   

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

De situationer som valt till dokumentation har varit när jag suttit på olika platser där jag utfört 

projektet. Projektet har inte varit under situationer där andra människor är utan situationer där 

jag är själv. Varför jag har valt dessa situationer är för att projektet handlar om hur jag eller 

någon annan person skall kunna arbeta med sånger på egen hand med hjälpmedel. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Projektet genomfördes vid olika tidpunkter på dygnet och under fjorton dagar i följd. Varje 

forskningstillfälle var tjugo minuter långt och var forskningen genomfördes varierade. De 

platser som forskningen genomfördes var till exempel i min lägenhet vid skrivbordet, 

uppehållsrummet på Syddanska musikkonservatoriet, olika övningsrum och i Indonesien på 

Bali. Inspelningarna av min studie gjordes på två olika sätt eftersom de två 

videoinspelningarna hade olika fokus. Den första inspelningen var kameran fokuserad på 

mina händer och skrivblocket som jag använde. Det andra tillfället var kameran mer i en 

helhetsvinkel där jag är i helbild. Loggboksdokumentationen skedde direkt efter varje pass 

utifrån tre frågor som lyder: 

1. Vad har jag gjort 
2.  Vilka kulturella redskap jag använde jag? 
3. Hur upplevde jag tillfället?  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

De två videofilmerna i min studie som var två stycken skilde sig från varandra eftersom den 

ena filmen var inspelad i början av processen och den andra i slutet. Första gången jag 
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studerade filmerna tittade jag inte efter små detaljer, utan utifrån mina forskningsfrågor. Det 

jag uppmärksammade var att det första tillfället filmades bara mina händer, mobilen och 

noterna samt skrivblocket medans det andra tillfället var ur ett större perspektiv. Någonting 

som jag upptäckte i den andra filmen var att det skilde sig i hur långt jag kommit med stycket. 

Jag kollade på vilka kulturella redskap som jag använde under processen och de redskap som 

skiljde sig var att jag använde fler olika redskap vid det andra tillfället. 

 

Analysen av loggboken gjorde jag generellt. Jag läste igenom loggboken utan att skriva några 

anteckningar. Eftersom jag hade strukturerat min loggbok utifrån tre frågor var det lätt att se 

händelseförloppet. 

 

Jag försökte hitta känslor och verktyg som filmerna hade speglat och visat. Jag upptäckte att i 

början av instuderingen använde jag mig av en eller två olika metoder på 20 minuter medans 

senare i processen använde jag mig av många fler. Jag uppmärksammade också att skillnaden 

i vilka metoder jag använde beroende på om det var det svenska stycket eller den tyska 

stycket varierade inte alls utan jag använde samma upplägg bortsätt från översättningen från 

tyska till svenska. 

 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 

tillförlitlighet 

I Detta arbete har jag utgått från mig själv men tagit hjälp av två personer i genomförandet av 

min studie. Eftersom de inte aktivt deltar i studien behöver jag inte ta ställning till etiska 

överväganden. Johansson och Svedner (2010) beskriver att examensarbeten skall byggas på 

hänsyn och respekt mot deltagande i en studie. Deltagarna skall få en beskrivning på vad 

arbetet skall användas till, vilka som kommer se arbetet och att deras anonymitet skall vara ett 

faktum om en person begär detta. I denna studie har pianoackompanjatören krävt att hen skall 

vara anonym och att namnet inte ska vara med i studien. Personen har medgett att 

informationen får användas och har godkänt användandet av det som personen givit till 

studien. 

 

Kvale (2009) beskriver att deltagare i en studie ska få information om vad de säger ja till. En 

viktig aspekt som även tas upp är att personen/personerna i en studie skall ha rätten att dra sig 

ur studien oavsett hur långt in i studien det är. Den andra deltagaren i min studie har samtyckt 

med att inte vara anonym och personens namn får publiceras. Eftersom jag har använt en 

röstinspelning och personens röst har upptagits uppkommer en problematik om personen 

skulle vilja vara anonym. Detta skulle leda till att jag ej skulle kunna använda mig av 

materialet i studien. 

 

Studien som jag har gjort baseras på mig själv men eftersom mina kunskaper i pianospel och 

språklig bearbetning inte är ”dom bästa”  har jag valt att fråga personer utifrån om hjälp.   
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i instuderingsprocessen baserat på analyseringen av 

loggboken och filmerna. De olika temana delas in i tre övergripande metoder (röst, skriv och 

lyssna) som sedan slås samman i en rubrik (4.4) samt hur jag påverkas av de olika 

instuderingsmetoderna positivt respektive negativt.  

 

4.1 instudering med fokus på skrivandet 

4.1.1 Den svenska sången  
Inledningen av studien skiljer sig från senare delen i hur mycket och vad som hanns med på 

ett 20 minuters pass. Till exempel den första dagen av studien hann jag enbart skriva ner 

sångtexten på ett papper två gånger medans den sjätte dagen hann texten skrivas ner 3 gånger 

på hälften av tiden. någonting som jag uppmärksammade var att jag aldrig använde mig av 

enbart skrift under 20 minuter utan jag hade fler moment med. Ett pass där jag upplevde det 

positivt att skriva var nionde december: 

 
  Jag upplevde det som att skriva ner texten hjälpte mig direkt med 
instuderingen. Redan när jag skrev ner texten en andra gång kunde jag enkelt 
memorera och komma ihåg vad som skulle komma härnäst 
(loggboksanteckning 2017-12-09). 

 

Detta var emot slutet av instuderingsperioden som jag upplevde detta. Ett mönster som jag 

uppmärksammade var att jag aldrig gjorde passen vid samma tillfälle på dygnet. De gånger 

som jag gjorde passet tidigare på dagen var ofta mer produktiva än pass senare på kvällen.  

Hur jag gick tillväga när jag använde mig av papper, penna och skrivblocket var att få ner 

texten fysiskt på ett papper. Till skillnad från den tysta texten behövde jag inte använda mig 

av en översättning eftersom mitt modersmål är svenska. 

 

4.1.2 Den tyska sången  
Jag började på samma sätt med den tyska sången som den svenska att jag skrev ner texten i 

mitt anteckningsblock. Däremot hade språket en påverkan i min instuderingsprocess eftersom 

jag inte behärskar tyska så att jag enkelt kan göra en översättning utan jag behövde 

hjälpmedel i form av lexikon: 

 
Eftersom jag bara har studerat tyska ett halvår och inte intensivt upplevde jag 
detta som lite svår. Inte nog med att tyskan är svår som det är blir det inte 
lättare med att många av orden inte finns i ordlistan eftersom dikten är 
relativt gammal (loggboksanteckning 2017-12-13). 
 

Jag upptäckte att i arbetet med denna sången som är på ett annat språk använde jag mig 

mycket mer av att skriva ner texten. Jag lade också märke till att generellt tog det längre tid att 

anteckna och inte på grund av att texten var längre eftersom texterna var ungefär lika långa. 

 

På denna sång, den tyska, filmade jag två tillfällen där jag arbetade med sången. Första 

filmtillfället arbetade jag med översättning. Filmvinkeln var enbart att mina hände syntes. Jag 

arbetade med att skriva översättningen under originalnoten. Jag använder mig av min Ipad 

också för att skriva in ord som jag inte förstod innan jag antecknade. 
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Varför jag valde att använda mig av filmer på den tyska sången var för att tyska är ett språk 

som jag inte behärskar på samma sätt som svenska. Jag valde att enbart filma den tyska 

sången och att det skulle ske i början av instuderingen och slutet.  

 

4.2 Instudering med lyssningsfokus  

4.2.1 Den svenska sången 
Ett mönster som jag upptäckte av att enbart använda mig av inspelningar var att de gånger där 

jag enbart använde mig av att lyssna hade jag sämre koncentration än om jag hade noter 

framför mig. Jag använde mig av tre typer av inspelningar: 

1. Studioinspelningar på Spotify 
2. Enbart pianostämman 
3. Enbart röst. 

Jag delade in passen i delar där jag tog dessa tre moment för sig. Däremot ett pass använde 

jag mig endast av inspelningen på Spotify: 

 

Idag har jag lyssnat på en inspelning av ”Majvisa” i 20 minuter utan att ha 

tittat i noterna (2017-12-06)  

 

Det var enbart ett pass i hela studien som innehöll att jag enbart använde mig av att bara 

använda hörseln som metod till instudering. 

 

4.2.2 Den tyska sången 
Arbetet med den tyska sången var liknande som den svenska att jag hade dessa tre olika 

lyssningsalternativ som jag använde mig av. Ett mönster som jag uppmärksammade var att 

jag sällan ändvände mig av enbart inspelningar i lyssningssyfte. De gånger där jag lyssnade 

rakt igenom sångerna var i förberedande syfte till en annan metod. Ett exempel är när jag 

skulle försöka att hitta rätt uttal lyssnade jag igenom enbart textinspelningen. När det 

handlade om musikaliska aspekter eller när jag inte ville störas av en annan sångares 

fraseringar använde jag mig av inspelningen med enbart pianokompet. 

 

Användandet av enbart ”lyssnade ” som metod uppmärksammades också i videofilm två 

(2017-12-18). Här är det väldigt tydligt att jag använder mig av hörseln i förberedande syfte. I 

videoinspelningen så använder jag mig av röstinspelningen för att förbereda mig inför att jag 

själv skall uttala och använda min röst. När jag senare skall säga texten till inspelningen 

förbereder jag mig genom att lyssna igenom inspelningen med bara pianokomp en gång innan 

jag börjar med rytmläsningen. Hörseln som resurs har ett språngbrädefunktion i studien. Ett 

mönster som jag ser är att hörseln alltid förbereder inför andra moment. Detta eftersom jag i 

ett par tillfällen börjar med att lyssna på antingen pianoinspelning, röstinspelning eller 

inspelningar med både röst och piano.   

 

4.3 instudering med hjälp av rösten 
4.3.1Den svenska sången 
Att inte använda sig av rösten var svårt i denna studie. Beroende på om det gällde egna 

kommentarer till det jag gjorde eller att jag mumlade med till inspelningar. Jag fokuserar på 

de tillfällen där jag aktivt använde min röst medvetet. Jag använde min röst på två 

övergripande sätt: 

 

1. Läsa upp texten utan tempoangivelse  
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2. Läsa upp texten med tempoangivelse 

 

Beroende på hur långt jag kommit i instuderingen varierade användandet av dessa två sätt. 

Eftersom jag inte hade jobbat med sången innan kunde jag inte rytmisera på ett bra sätt vilket 

gjorde att jag använde mig av att läsa utan tempo. Längre in i instuderingen använde jag mig 

mer av att läsa upp texten i tempo. 

 

Ett mönster i användandet av rösten som verktyg var att jag använde mig av den varje dag 

undantag av en den 6/12–2017.  

 

4.3.2Den tyska sången 
Ett mönster som jag upptäckte när jag arbetade med den tyska sången att jag genomgående 

använde mig av enbart rösten utan andra moment inblandade. Exakt som i den svenska sången 

använde jag mig av rösten vid uppläsning av texten. Det kunde se ut på så sätt att jag först 

lyssnade på sången för att få eventuellt uttal på plats. Jag mixade även i denna sången med att 

säga texten i tempo respektive utan tempoangivelse. 

 

Användandet av rösten som metod gör jag i första och andra videotillfället. Vid det första 

tillfället använder jag rösten som resurs genom att säga texten i delar. Jag lyssnar först på en 

inspelning där bara texten sägs och pausar för att sedan uttala på egen hand. Efter detta uttalar 

jag utan stöd och läser sången som en dikt utan tempoangivelse. Ett mönster som jag ser i det 

första och andra tillfället är att jag säger texten som en dikt innan jag blandar in andra 

resurser. Omedvetet har både första och andra videotillfälle exakt samma uppbyggnad. 

Uppbyggnaden är att jag lyssnar igenom stycket innan jag börjar med andra moment. 

 

4.4 kombinerad instudering (röst, skriva och lyssna) 
4.4.1 Den svenska sången 
Projektets mål har varit att stäva mot att försöka kombinera olika inlärningsmetoder och 

försöka få ett effektivt instuderingssätt. Jag har använt mig av tre huvudsakliga metoder men 

jag har i största delen av studien inte kombinerat dessa. Studiens första dag använde jag mig 

av röst och skrev samtidigt. Jag använde mig av rösten som stöd till skriften. Det innebar att 

jag sa ordet samtidigt som jag skrev: 

 
Andra genomskrivningen gjorde jag på följande sätt att jag sa det som skulle 
skrivas samtidigt som jag skrev det. Långa ord fick ett onaturligt uttal 
(loggboksanteckning 2017-12-05). 
  

Ett mönster som jag uppmärksammade var att upplevelsen av ett pass var alltid mer positivt 

när jag gav mig själv möjligheten att kombinera mina valda metoder. När jag använde mig av 

olika metoder samtidigt hade jag friheten att kombinera hur jag ville använde metoderna 

tillsammans. Ett exempel på när jag använde mig av många moment var   den 8/12–17. Här 

använde jag mig av att samtidigt som jag lyssnade på inspelningen med en sångare på Spotify 

läste jag upp texten. I samma pass använde jag mig av pianostämman där jag läste upp texten 

på rytm för att sedan göra lika med inspelningen med bara sångtexten. Under detta pass hade 

jag alltså använt mig av allt inspelningsmateriel samtidigt som jag läste upp texten. 

 

Eftersom svenska är mitt huvudspråk kunde jag snabbt kombinera olika metoder eftersom 

språket har jag sedan innan. Detta ledde till att jag kombinerade ganska snabbt det textliga i 

kombination med röst. Jag behövde inte jobba med översättning eller öva på uttal. 

Användandet av textinspelningen var inte så frekvent eftersom jag redan visste hur texten 
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skulle uttalas. Däremot påverkades jag negativt av att det var en kvinnlig sångerska på 

inspelningen som gjorde att jag inte kunde referera på samma sätt som om det skulle varit en 

man som sjöng eftersom den kvinnliga sångerskan sjunger en oktav över vad jag själv skulle 

sjunger. 

 

4.4.2 Den tyska sången 
Till skillnad från den svenska sången började jag inte använda flera metoder samtidigt förrän i 

senare delen av studien. Det var först en vecka in i studien som jag tydligt ser detta i 

loggboksanteckningarna. Det mönster som jag kan se är att om jag bortser från de dagarna som jag 

gjorde översättningen ser tidslinjen ungefär lika ut som den svenska sången. När jag började 

kombinera metoder med varandra såg jag ett samband med att övningspassen alltid började med 

att jag lyssnade på antingen pianoinspelning, röst eller Spotifyinspelningen. Däremot en av 

dagarna lyssnade jag enbart på pianoinspelningen samtidigt som jag skrev ner texten: 

 
 Jag skrev ner texten samtidigt som jag lyssnade på en inspelning där en 
pianist spelade pianostämman utan någon som sjöng. Det gick fyra 
genomspelningar innan jag hade skrivit ner hela texten (2017-12-17). 
 

Denna metod använde jag mig också i den svenska texten på samma sätt men skillnaden 

mellan hur lång tid det tog varierade. Det tog ca 10 minuter att skriva ner den tyska texten 

medan den svenska texten enbart tog 5 min. Jag uppmärksammade också att metoderna var 

placerade i ungefär samtidigt i respektives instuderingsfas. 

 

Ett mönster som jag även upptäckte i arbetet med den tyska sången var att desto tryggare jag 

blev ju mer kombinerade metoder använde jag mig av. Den 16 december var första gången 

som jag började kombinera mig av olika metoder och därmed två dagar ifrån studiens slut. Jag 

beskrev i min loggbok att jag börjar behärska texten så jag kan läsa den med ett flyt. Det 

språkliga är någonting som jag fortfarande pointerar som svårt:  

 
Uttalet sitter ganska bra men jag halkar ibland på vissa tyska uttalsljud som 
kommer efter varandra i en fras (2017-12-16). 
 

I det första videotillfället hade jag som sagt valt att bara filma mina händer. Detta gjorde att 

jag hade det svårt att se kroppsliga mönster mellan min första film och den andra filmen. I den 

första filmen använder jag mig inte av kombinerade metoder utan de tre valda metoderna 

utfördes var för sig. Hur väl jag kände till uttalet i min första film var markant mer 

främmande än min andra film. Jag snubblar på uttalet, får spola tillbaka röstinspelningen och 

det tar flera minuter innan jag har tagit mig igenom hela stycket. När jag upplevde att det kom 

ett svårare ord lutade jag mig närmare noten för att få en ”klarare bild”.  Detta skiljer sig från 

det senare videotillfället där jag börjar på samma sätt att jag använder mig av röstinspelningen 

och uttalar efter röstinspelningen. Skillnaden som ses är att de moment som jag behövde 

upprepa flera gånger vid det första tillfället inte längre behöver lika mycket tid för samma 

resultat och att kroppshållningen är mer stilla än vid det första tillfället. 

Vid det första videotillfället har jag en penna i min hand under hela videon och ser tydligt ett 

mönster hur jag rör den beroende på hur jag upplever situationen. När jag upplever att det är 

svårt och samtidigt som jag lutar mig fram viftar jag mer med pennan samt snurrar den. 

Däremot om jag upplever det lite lättare gör jag bara små rörelser. Pennan är konstant i rörelse 

under hela filmen. 

 

Vid det andra videotillfället har jag ingen penna men kroppen visar andra tecken på hur jag 

upplever de olika metoder som jag använder. När jag upplever att jag inte gör rätt blundar jag 
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kraftigt och vrider på huvudet. När jag upplever att jag gjort fel stoppar jag det som jag håller 

på med till exempel läser till en inspelning och går över på ett nytt moment istället undantag 

den första genomläsningen. 

En skillnad som kan ses mellan det första tillfället och det andra är hur min uppmärksamhet 

riktas. Vid det första tillfället är jag ensam i ett rum och vid det andra sitter en person i samma 

rum men utanför bilden. Vid det andra tillfället tittar jag åt det håll som personen sitter när jag 

till exempel gör fel eller om personen rör sig. Vid det första tillfället är uppmärksamheten 

däremot nästa alltid riktad till skrivblocket och vid få tillfällen olika delar av rummet men jag 

kan inte uppfatta något mönster i var och hur jag tittar. 

 

4.5 sammanfattning 
De tre olika metoderna som jag använde vid instudering hade ett fokus i vad för strategier och 

verktyg som jag brukade vid inlärning av nya sånger. Resultatet visar att användandet av 

metoderna används både enskild och kombinerat. De verktyg som brukades i resultatet var: 

Rösten, Penna, Papper, note och lyssningsexempel.  

 

Metoden där skrivandet låg i fokus sågs ett tydligt mönster att introduktionen av båda 

styckena började med att jag skrev ner texten. Det var också tydligt att efter ett par dagar när 

samma metod användes igen såg jag att effektiviteten hade ökat i hur mycket som jag hann 

med på ett pass. Beroende på när passen utfördes såg jag också att detta påverkade hur 

effektivt arbetet gick. I båda texterna såg instuderingen ungefär lika ut med att efter samma 

tidsperiod började jag kombinera skrivandet med andra metoder och verktyg. 

 

Tydligast var det hur jag använde mig av hörseln som metod och verktyg och variationen i 

vad jag använde mig av för materiel. De olika inspelningar som jag använde var: Olika 

inspelningar på Spotify, Enbart pianoutdrag och texten uppläst som en dikt. Under de 14 

dagar studien pågick var enbart dag två som bara innehöll enbart lyssningsexempel. 

Upplevelsen från det passet var inte positivt vilket resulterade till att jag inte använde mig av 

det igen.   

  

Användandet av rösten som metod och verktyg var svårt att undvika. Även om jag försökte 

aktivt att inte använda rösten gjordes detta nästan alltid omedvetet. I och med detta använde 

jag indirekt rösten till alla andra metoder och verktyg i studien. Det var två huvudsakliga 

användningsområden med rösten: med eller utan puls. 

 

Målet med studien var att hitta metoder och redskap för instudering samt användningen av 

dessa. Kombinationer av verktyg har jag i princip använt mig av hela studien. I resultatet 

beskrivs olika kombinationer som jag fann under studien som: Röst-skriva, Röst-lyssna och 

Skriva-Lyssna. Dessa kombinationer använde jag på ett ungefär lika mycket på båda sångerna 

som jag brukade i studien. 

 

I de 14 dagar som studien pågick jobbade jag 6 dagar med den svenska sången och 8 dagar 

med den tyska. Resultatet i hur långt jag kom med respektive sång var likvärdigt. I och med 

att det tog längre tid med den tyska sången skiljde sig sångerna i hur lång tid arbetet med 

respektive sång tog.   
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5 Diskussion 
I detta kapitlet presenteras arbetets diskussion. Först diskuteras arbetets resultat i förhållande 

till den litteratur som valt och egna reflektioner. I den senare delen presenteras vad för 

betydelse arbetet har haft samt fortsatta forskningsområden.  

5.1 Resultatdiskussion 
I Resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till den litteratur som tas upp i 

bakrundskapitlet. Diskussionen kommer delas in i tre teman: Rösten, lyssningsfokus och 

skrivfokus samt egna reflektioner. De olika teman kommer ha innehåll från varandra men 

utgå från rubriken. 

 

5.1.1 Rösten 
Elliot (2009) lyfter fram hur dikter kan hjälpa sångare vid instudering av nya sångtexter. När 

jag utförde studien använde jag mig av att läsa upp sångtexten som en dikt. Elliot tar upp att 

pausering inträffar antingen när en fras tar slut eller helt enkelt när luften tar slut. När jag 

arbetade med instudering där jag först lyssnade på inspelningen där enbart texten lästes upp 

för att sedan säga texten själv. Med hänvisning till Eliot så skapades en naturlig paus i 

uppläsningen av dikten eftersom jag pausade inspelningen i fraser. En intressant aspekt var de 

gånger jag läste upp texten samtidigt som inspelningen. I och med att jag påverkades av 

inspelningens fraseringar hade jag svårt att jämföra eftersom jag efterliknade inspelningen. 

En annan punkt som Elliot berör är hur tempon används vid läsning av dikter. I inspelningen 

av enbart röst i båda sångerna läses de om men skiftande tempon. När det kommer fraser som 

är mer laddade kan tempot höjas. Detta är inte fallet då jag använder en inspelning av toner 

eftersom då följer jag med notvärdena. Däremot påverkas intensiteten i hur jag läste beroende 

vad som hände i musiken. 

 

Enligt Elliot (2006) teori om de sex prosodiska elementen som påverkar åhöraren hur hen 

uppfattar intrycket av hur en person läser en dikt, speglar sig i mitt resultat, där jag påverkas 

starkt av vad jag hör. När jag använde mig av enbart röstinspelningar efterliknar jag hur 

texten läses upp och när jag hör inspelningar av sångerna efterliknar jag fraseringar med min 

egen röst. 

 

 

 

5.1.2 Lyssningsfokus 
Att arbeta med en sång genom att lyssna sig till materialet på olika sätt beskrev jag lite i förra 

avsnittet, att en person kan påverkas av vad den hör. Arder (2001) beskriver att genom att få 

en kännedom om en sång i hur den låter kan underlätta instuderingen. Till exempel att 

använda pianot och spela meloditonerna eller få en helhet i sången genom att spela den. I 

Studien använde jag mig inte av piano utan jag använde mig av förinspelat material. På en av 

inspelningarna var enbart pianot inspelat. Genom att enbart lyssna på pianostämman fick jag 

en inblick hur sången lät och som Arder beskriver en större inblick om hur sången var 

uppbyggd.  

Arder (2001) pratar om översättning som ett bra verktyg till förståelse av sångtexten beroende 

på om det är ett språk som en person inte pratar. Jag hade dessvärre inte tillgång till materiel 

där översättning fanns som jag kunde lyssna på och kan därmed inte reflektera runt vilket 

resultat det hade fått.  
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Säljö (2014) beskriver att kunskap som man lär sig i tidig ålder är indirekt medierad kunskap. 

Detta visar sig tydligt eftersom jag redan kan svenska och därmed förstår inspelningen av den 

svenska sången som jag lyssnade på. Däremot den tyska texten måste jag använda mig av 

kunskap som jag fått via skolan alltså vetenskapliga begrepp eftersom jag aldrig har haft tyska 

i min vardag men om jag hade varit uppvuxen i Tyskland hade detta varit indirekt medierad 

kunskap.  

 
5.1.3 Skrivfokus 
Brown (1996) beskriver att när en text av olika anledningar skall instuderas kan det vara 

positivt att skriva ner texten på ett papper. I studien använde jag mig mycket av att skriva ner 

text på papper och översätta originaltext till modersmål. I loggboken visar sig en klar 

förbättring i hur mycket jag kommer ihåg av det jag skriver. I början av studien måste jag titta 

på texten för varje ord medans senare kommer jag ihåg flera fraser.  

Detta resonemang poängterar även Friberg (2014) som också menar att skriva ner materiel 

kan vara en hjälp. Skillnaden Friberg och Brown är att de kommer från olika konstområden. 

Friberg pratar om hur han själv som skådespelare arbetar med texter och Brown mer utifrån 

klassisk sångteknik. 

 

I Skrivprocessen använder jag mig av olika kulturella verktyg för att mediera kunskap som 

jag skall ta till mig. Säljö (2005) menar att språket är medfött men begrepp är någonting som 

människan måste lära sig. Via papper och penna kan jag skriva ner texten och därmed behålla 

kunskapen visuellt. Tyska språket är någonting som jag inte behärskade och använde därmed 

Verktyg/redskap i form av ordböcker för att kunna översätta till mitt modersmål och därmed 

mediera kunskapen.  

 

5.1.4 egna reflektioner. 
Tidigare har jag aldrig reflekterat över hur mycket av instudering av sånger som innehåller 

tonal sång. Som Brown (1996) beskriver att text, melodi och andra aspekter till en sång skall 

sitta perfekt innan en person börjar arbeta med att sjunga. Nästan alla de författare som jag har 

i bakrundskapitel är eniga om att när en person börjar arbeta med att sjunga skall allt 

däremellan sitta perfekt. 

Personligen började jag sjunga i senare delen av mitt liv och har därmed inte reflekterat i 

någon större utsträckning över att det finns många andra aspekter av sång än att sjunga.  

 

5.2 Arbetets betydelse  
Arbetet med denna studie har varit intressant och verkligen gett nya perspektiv på hur jag i 

framtiden kommer arbeta med sång. Betydelsen av att genomföra ett arbete där jag under en 

kortare period studerar mig själv har varit lärorikt. Jag har sett brister och styrkor i mitt 

tålamod till exempel. Det har betytt mycket att jag fick möjligheten att utforska mig själv som 

både studieutförare och antecknare. Att hitta nya sätt att ta till sig kunskap är någonting som 

jag personligen alltid söker. Vad gör du som sångare om du är sjuk, sitter på ett tåg eller inte 

fysisk kan sjunga? Genom att utforska har jag fått några svar och hittat nya metoder på hur jag 

i framtiden skulle kunna arbeta både som sångare och lärare. 

 

Om jag ser vad detta arbete betyder för mitt framtida yrkesval som lärare finns det många 

positiva aspekter. Jag upplever att jag har befäst mer kunskap om hur instudering kan se ut 

och hur mycket tid som krävs. Personligen upplever jag att desto fler verktyg och metoder jag 

har till att lära ut ett specifikt ämne, desto mer har jag att ge  till framtida elever. 
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Elever som är osäkra på att sjunga och inte vill göra detta till en början kan dessa metoder 

som jag studerat vara en övergång till att börja sjunga. Om eleven har en låt till exempel och 

har gjort en noggrann förberedelse med de metoder som jag har använt är förhoppningsvis 

chansen större att eleven faktisk sjunger även om sången är ny.  

 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
I denna studien har jag utgått från mig själv och mitt lärande. Vidare skulle det vara intressant 

om fler personer skulle genomfört studien där de deltagande hade samma förutsättningar för 

att kunna jämföra mitt resultat. Ett område som jag inte utforskade i min studie som skulle 

vara intressant är att också inkludera sång på ton. 

Någonting som jag inte utforskade tillräckligt var fler olika alternativ till instudering. Jag tog i 

huvudsak tre olika teman Skriv, röst och lyssna. Det skulle vara intressant att försöka vidga 

och finna nya metoder på vad som kan användas vid instudering av en sång. 

 

En annan intressant aspekt är i vilken ålder forskningsgruppen är. Till exempel om studien 

skulle gjorts på elever som är tio år kanske ett främmande språk inte är aktuellt och 

skrivförmågan kan vara begränsad i hur effektivt de kan notera. Finns det andra alternativ till 

metoder som skulle vara lämpliga till de som är yngre. Om studiegruppen är sex år är 

skrivalternativet inte ett alternativ och kan sexåringar instudera utan att faktiskt sjunga? Detta 

är områden som skulle vara intressant att utforska i min roll som blivande lärare. 

 

Att hitta nya perspektiv till sin egen utveckling är alltid positivt oberoende av vilket 

instrument som en person spelar. Därför tycker jag att instrumentalister och sångare borde 

någon gång stanna upp och reflektera över hur instuderingsprocessen ser ut. Möjligtvis 

behövs inte en stor studie göras utan ibland bara en enkel reflektion på hur en persons 

instudering ser ut. 
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