
Omdöme om musicerande Förslag till förbättring
 
Ni ska nu ge varandra omdömen i hur ni 
spelar musik och sedan komma med 
förslag som ska förbättra ert musicerande. 
Gör så här: 

Bilda grupper om 3 personer. Ni behöver: 

- Varsin dator 
- 2 gitarrer 

Ställ upp en dator så att den kan filma de två som ska spela ihop. 

Elev 1 och 2 tar varsin gitarr. Ni ska nu spela Fix You tillsammans. Den ena ska 
spela ackorden och den andra ska spela basen. Vem som gör vad avgör ni själva. 
Det går bra att känna lite på låten själv innan ni spelar tillsammans. 

När ni är redo (öva max 5 min innan) så sätter elev 3 igång kameran och elev 1 och 
2 spelar tillsammans igenom början på Fix You. Det blir [C - Em - Am - G] 2 gånger 
rakt igenom. Basen och gitarren ska spela samtidigt. 

Elev 3 ska nu skriva ner på sin egen dator vad elev 1 och 2 gör bra respektive 
dåligt och lite förslag på hur elev 1 och 2 skulle kunna förbättra sitt framförande. 
Säg inte detta rakt ut, elev 3 ska hålla det för sig själv. Det går bra att spela igenom 
låten igen om elev 3 vill ha mer tid att skriva. 

Sedan så gör ni samma procedur fast ni byter plats så att alla tre får spela med 
varandra. Exempelvis först elev 1 och 2, sedan elev 1 och 3, sedan elev 2 och 3. 

När alla har skrivit ett varsitt omdöme så pratar gruppen ihop sig om vad varje elev 
behöver tänka på i sitt spelande. Ge varandra feedback (positiv kritik) och hjälp 
varandra att få låten att låta bra ihop i alla tre konstellationerna. När ni är nöjda 
med resultatet så spelar ni in alla tre grupperna igen. Gruppen får sedan 
sammanfatta skriftligt (en skriver, alla tre diskuterar) hur de gjorde för att förbättra 
varje individs spelande och hur de gjorde för att få låten att låta så bra som 
möjligt. 

         Alla filmer och omdömen mailas till marc.linder.@piltradsskolan.se


