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Sammanfattning 
I detta självständiga arbete utforskar jag min egen lärandeprocess i en komposition för violin, 
flöjt och piano. Studien utgår utifrån ett designteoretiskt perspektiv och grundar sig även i lit-
teratur och forskning inom ämnet komposition och musikskapande. Denna självstudie baserar 
sig på observationer från flera videofilmade, ljudinspelade och loggbokförda kompositionstill-
fällen under höstterminen 2017. Resultatet är indelat i tre olika faser av kompositionsproces-
sen: Kompositionens början, Utvecklingen av kompositionen och Slutskedet av kompositionen. 
I resultatet presenteras svaret på mina frågeställningar om vilka resurser jag använder när jag 
skriver musik och hur själva kompositionsprocessen ser ut för mig. I diskussionen sätts dessa 
resultat i relation till vald litteratur, forskning och det designteoretiska perspektivet.  
 
Nyckelord: komposition, designteori, lärandeprocess, videoobservation, loggbok 
 
	

Abstract  
In this self-study, I explore my own learning process while writing a composition for violin, 
flute and piano. The study is based on the perspective of design theory and is also based on 
literature and research in the subject of composition and music-making. This self-study is also 
based on observations from several video, sound and log recorded compositional events dur-
ing autumn 2017. The result chapter is divided into three different stages of the process of the 
composition: The beginning of the composition, The development of the composition and The 
final phase of the composition. The result answers the two research questions and the purpose 
of this study: What resources do I use when writing music and how the actual process of my 
composition takes place. In the discussion, these results are set in relation to the selected liter-
ature, research and the design theory perspective. 
 
Keywords: composition, design theory, process of learning, video observation, log record 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där jag beskriver mitt intresse för mitt musi-
kaliskt gestaltande projekt och det problemområde jag tänkt ta mig an. Därefter presenteras 
studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

1.1 Inledande text  
Under hela mitt liv har jag hållit på med musik. Min pappa är gitarrist och mina bröder har 
också spelat gitarr och trummor och själv har jag sjungit i kör och spelat fiol sedan jag var sju 
år gammal. Jag har studerat på musikgymnasium och efter det studerat klassisk violin på folk-
högskola för att sedan bli antagen till musiklärarutbildningen. Musik har alltså följt med mig 
genom livets alla skeden och ju äldre jag blir desto mer intresserad blir jag kring musikens 
bakgrund och egentliga uppbyggnad. Under senare år intresserar jag mig mer och mer för 
komposition och för kunskapen de stora kompositörerna hade, att de kunde skriva sådana fan-
tastiska verk som än idag går rakt in i hjärtat. När jag själv försökte komponera tog det alltid 
stopp efter några takter. Var det brist på fantasi? Var det brist på kunskap eller saknades det 
tekniker jag behövde för att kunna färdigställa ett verk? Mitt problemområde handlar om hur 
jag kan färdigställa ett verk och förmågan att komma vidare i mitt komponerande när jag har 
kört fast. I detta musikaliskt gestaltande projekt vill jag skriva ett stycke för piano, violin och 
tvärflöjt. Jag vill skriva för dessa instrument, dels för att känna mig hemma i mitt eget instru-
ment, violinen, men även att utmana mig i instrument som jag inte kan spela själv. Fokus i 
detta projektet kommer att kretsa kring vilka strategier och tekniker jag använder mig av när 
jag komponerar. Använder jag mig av kompositionstekniker jag lärt mig, improviserar jag 
hela stycket eller kommer inspirationen kanske i en dröm. Jag vill ta reda på hur jag egentli-
gen bär mig åt när jag ska skriva ett stycke musik.  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Som blivande musiklärare är det viktigt att jag kan se och sätta mig in i mina elevers behov 
och kunna hjälpa dem i sitt lärande utifrån bästa förmåga. Detta kan jag göra ifall jag granskar 
mig själv hur jag gör i min egen läroprocess. Att verkligen forska om hur mina egna strate-
gier, tekniker, hur resurser och redskap ser ut och vilka jag använder, kan hjälpa mig att hjälpa 
mina elever. I min tidigare utbildning har jag komponerat stycken men jag har aldrig blivit 
riktigt nöjd och jag har alltid försökt att följa de regler jag lärt mig inom komposition och ar-
rangering. Detta har varit användbart men även begränsande då min inspiration till musiken 
jag skrev blev lidande och på grund av detta kunde jag inte komma vidare i komponerandet 
som jag hade önskat. Det har alltså varit ett problem för mig att kunna komma vidare i mitt 
musikskapande utan större hinder och med lätthet. Med den här studien vill jag framför allt ta 
reda på hur min arbetsprocess ser ut i mitt komponerande och vilka tekniker jag egentligen 
använder. Jag vill forska om hur min struktur egentligen ser ut samt när jag har svårt att 
komma vidare i mitt skrivande, ta reda på vad jag kan göra för att få inspiration att utveckla 
musiken vidare utanför ramarna. Därför vill jag nu komponera ett stycke för piano, violin och 
tvärflöjt och på vägen försöka lägga regler och dylikt åt sidan för att undersöka vilka strate-
gier och tekniker jag använder baserad på den kunskap jag har inom mig och vad jag gör när 
idéerna avtar. Jag hoppas att denna studie kan bidra till att andra intresserade kan få upp ögo-
nen för vilka vägar det finns att ta när det kommer till en situation liknande min egen samt att 
skapa en medvetenhet om hur kompositionen kan utvecklas vidare med hjälp av olika resurser 
beroende på var i kompositionsprocessen kompositören befinner sig. 
 
Mitt syfte med denna självstudie är att undersöka min egen skapandeprocess i mitt kompone-
rande av ett stycke för piano, en tvärflöjt och en violin. 
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Detta syfte ska jag uppfylla genom att i denna studie svara på två frågeställningar: 
1. Vilka semiotiska resurser används, på vilket sätt används de och hur bidrar de till min kom-
position och min skapandeprocess? 
2. Hur ser min kompositionsprocess ut från tomt blad till färdigt verk? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund om kompositionsområdet, tidigare forskning 
inom komposition och en förklaring av mitt valda teoretiska perspektiv vilket studien kommer 
att utgå ifrån.  

2.1 Områdesorientering  
Enligt Smith Brindle (2002) är lärandet av komposition ett diskutabelt problem och inom mu-
sikyrket finns det två uttalade åsikter i frågan. Den ena är att komposition inte kan bli utlärt 
och den andra är att komposition faktiskt inte borde läras ut. Genom hela boken skriver förfat-
taren utifrån sina egna erfarenheter om att studera komposition. Han letade efter stimulans 
och uppmuntrande i sin utbildning inom ämnet men skriver att han endast kände sig avskräckt 
och frustrerad. Vidare skriver Smith Brindle om att boken är riktad till studenter som fortfa-
rande lär sig och behöver hjälp för att komma över de första hindren och ett tips som han ger 
till musiker som redan har kommit en bit på vägen är att lära känna så mycket musik som 
möjligt, exempelvis läsa mycket partitur, studera hur musiken är uppbyggd och varför, så kan 
dessa musiker använda sig av vilka tekniker de vill. Musik av andra kompositörer kan ge in-
spiration till nya idéer.  
  
Smith Brindle (2002) skriver i ett senare kapitel om hur en kompositör kommer igång med 
sina första idéer och vilket upplägg och metoder som kan vara fördelaktiga. Han skriver om 
vikten av att ha en klar vision över vad man egentligen vill skriva och inte lita blint på att in-
spiration ska komma ned som en klar blixt från himlen utan att, för att motverka frustration 
över att inte komma på något, göra konkreta beslut redan från början. Vilka instrument vi vill 
skriva för, vilken typ av musik, hur många satser och i vilken form ska musiken ha är några 
komponenter som Smith Brindle menar att kompositören i fråga kan bestämma redan innan 
komponerandet börjar. Genom att redan ha bestämt vad som ska göras presenteras precisa och 
definierade problem vilka ofta kan bli lösta av färdigheter inom olika tekniker även om resul-
tatet inte är idealiskt och behöver förbättras senare.  
 
En annan viktig faktor som måste finnas när komponerandet av ett verk påbörjas är att för 
mycket detaljer i det första kompositionsstadiet kan bli en barriär enligt Smith Brindle (2002). 
Om musiken är melodisk bör vi endast tänka på melodin och skriva ned en stor del av det me-
lodiska temat innan vi börjar tänka och hantera harmoniken, att bearbeta harmoniken för tidigt 
kan störa det melodiska flödet. Samma metod kan appliceras ifall harmoniken är det musika-
liska temat i sin komposition, att som kompositör ha en klar vision och en tydlig plan för hur 
kompositionen kommer att se ut innan detaljarbetet påbörjas. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
I en sammanställning av flera års forskning beskrivs komposition som begrepp och aktivitet 
utifrån flera olika synvinklar och tankar. Sammanställningen består av 52 kapitel som är 
skrivna utav olika författare som recenserar både experimentella och teoretiska perspektiv 
utav dessa forskare och experter. En av dessa författare är Impett (2009) som refererar till en 
studie av Sloboda (1985) som observerade att definitionen av begreppet komposition och dess 
innebörd inte är så lätt och människor inte är överens över den kulturella definitionen, inte ens 
inom den kontextuella samtida kulturen här i västvärlden. Inom traditionella villkor kan det 
förstås som en aktivitet som är bundet till konstgjorda företeelser av det musikaliska verket av 
en kompositörs persona. Utifrån en studie utav Brown (2003) har det även observerats att 
komposition är minst studerad och minst välförstådd av alla musikaliska processer samt att 
det inte finns någon väsentlig litteratur att granska. Samtidigt finns det de som menar att även 
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om det finns ett växande intresse för musikkunskap så har det inte gjorts några framsteg när 
det kommer till att förstå kompositionen i sig. Fantasin till att komponera ett musikaliskt verk 
skriver Impett vidare om utifrån studier av Damasio (1999) och Thagard (2006). De båda me-
nar i någon mening att komposition kan ses som en aktivitet bestående av att hörsel, gehöret 
och estetiska föreställningar ger varandra respons. Det finns alltså fysiska och subjektiva in-
tryck som samtidigt är aktiva. Impett refererar till en senare studie utav Sloboda (2005), en 
studie som visar att en kompositör kan använda sig av redan etablerade mallar inom kompo-
sition, t.ex. en sonatform eller en fugaform. Istället för att sitta och komma på helt själv hur ett 
komponerat verk ska låta och konstrueras i sin helhet, kan kompositören istället anpassa sina 
musikaliska idéer till en färdig form. Detta för att redan från början få en klar översyn om hur 
verket kommer att ta sig till uttryck i sin helhet. Detta är relevant till denna självstudie då min 
egen kompositionsprocess undersöks. Använder jag en färdig mall och har en bild över hur 
stycket kommer låta redan ifrån början eller komponerar jag helt utan ramar och gränser? 
 
Frågan om varför vi skriver musik har besvarats av flera olika parter och det finns åtskilliga 
åsikter i om varför och för vad musiken skapas: 
 

I	believe	that	a	real	composer	writes	music	for	no	other	reason	than	that	it	
pleases	him.	Those	who	compose	because	they	want	to	please	others,	and	
have	audiences	in	mind,	are	not	artists.	(Impett,	2009,	s.	404)	

 
Alkenäs (2014) har skrivit en magisteruppsats med huvudsyftet att studera sin kompositions-
process och synliggöra en specifik fas i ett specifikt konstnärligt utvecklingsarbete. Detta un-
dersöker Alkenäs genom att svara på tre frågeställningar som berör den kreativa processen, 
den musikaliska kvalitén av den auditiva produkten och metoden för att dokumentera kompo-
sitionsprocessen. Alkenäs bedrev undersökningen genom att observera och analysera videoin-
spelningar och verbala protokoll. Alkenäs bedrev studien och själva komponerandet via olika 
tekniska verktyg så som dator, filmkamera och notskrivningsprogram. I resultatet av studien 
tas det upp att den kreativa kompositionsprocessen rör till exempelvis kombinationen av audi-
tiva och visuella intryck, den forskande processens påverkan på den konstnärliga processen, 
tidsåtgång och de hinder samt möjligheter som de tekniska verktygen utgjorde, som han an-
vände sig för att genomföra kompositionen och forskningen. Alkenäs beskriver också i sitt re-
sultat hur tidsåtgången sett ut under den kreativa processen där det blev synligt att inspelning 
och bearbetning hade en stor del men den största delen, 33% av tidsåtgången faktiskt gick till 
att spela om kompositionen. Vidare i resultatet skriver Alkenäs om hur miljön visade sig ha 
en stor betydelse för den kreativa processen. Alkenäs menar att varje kompositör är en del av 
en större kontext och i denna kontexten ryms till exempel kulturella influenser, sociala nät-
verk, auditiva och visuella intryck, tekniska förutsättningar och färdigheter etc. Alkenäs forts-
ätter att beskriva detta i sin diskussionsdel och menar då att den kontext en kompositör befin-
ner sig i har alltså en stor påverkan på den kreativa processen och detta kommer att ge sig till 
känna i kompositionen. Att en kompositör är präglad av sin sociala miljö och kultur och utgår 
i någon mening utifrån den redan från början. Alkenäs skriver att komposition är idag ett 
mångskiftande begrepp och att förr var en kompositör hänvisad att dokumentera ned sina mu-
sikaliska tankar och idéer med hjälp av papper och penna. Idag utförs en stor del av kompone-
randet med hjälp av teknik så som ljudinspelningar, notskrivningsprogram etc. där idéerna 
kommer i en kontext och kompositören får ett direkt auditivt gensvar på sina idéer, oavsett an-
talet instrument kompositören skriver för utan att behöva kunna behärska att spela instrumen-
ten själv. 
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Folkestad (1996) har gjort en avhandling där han under en tre års-period låtit unga människor 
mellan 15–16 år komponera varsin datorbaserad komposition. Meningen med detta var för att 
undersöka kompositionsprocessen steg för steg och detta resulterade i att ungdomarna kompo-
nerade i olika strategier. I Folkestads resultat beskrivs hur dessa olika strategier antingen är 
vertikala eller horisontella. Med horisontell komposition menas då att kompositionens process 
börjar med att skapa melodin, harmoniken och formen av kompositionen från början till slut. 
Motsatsen till vertikal komposition är när musiken skapas sektion för sektion och de olika 
sektionerna är klara för alla instrument innan arbetet går vidare till nästa sektion. Han menar 
då att i den horisontella kompositionen är komposition och arrangering två separerade proces-
ser men i den vertikala kompositionen ses komposition och arrangering som en process. Fol-
kestad upptäckte att de olika sätten att komponera avgjorde vilken typ av karaktär musiken till 
slut fick.  

2.3 Teoretiskt perspektiv  
I detta delkapitel presenteras det teoretiska perspektiv som ligger som grund för arbetet. Det 
perspektiv jag har valt som ska genomsyra studien är designteori och multimodalitet. Detta 
perspektiv ligger som sagt som grund för arbetet och framför allt för reflektioner och analyser 
av mitt musikaliska gestaltande projekt. Jag har valt att använda mig av det designteoretiska 
perspektivet på grund av att jag vill kunna konkretisera arbetet som annars lätt kan bli lite ab-
strakt. Med ett designteoretiskt perspektiv kan jag fokusera på vilka teckenskapande resurser 
som påverkat mig och som jag använt mig av men även på vilka sätt de skapar förutsättningar 
för mig i mitt lärande i min egen kompositionsprocess. 

2.3.1 Designbegreppet 
Selander och Kress (2010) menar att begreppet design traditionellt sett handlar om att forma 
idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt. De menar även att design innefattar 
aspekter av kombinationen av funktion och estetik. Under senare årtionden även börjat prata 
om interaktiv design alltså där den som designar gör det i kooperation med dem som ska an-
vända produkten. Vidare beskriver Selander och Kress hur design är ett sätt att kunna skapa 
något nytt eller omskapa något och använda det på ett nytt sätt, att det handlar om att lägga till 
något i världen som inte fanns där tidigare. Selander och Kress menar att design förändrar 
världen och att design inte enbart handlar om form och estetik i största allmänhet utan dessa 
komponenter påverkas även av omdöme och smak, alltså med en social mening. Författarna 
visar sedan på att design handlar om att forma objekt men också villkor för olika kommuni-
kationer.  
 
Selander och Kress (2010) beskriver vidare att didaktisk design står då för formandet av soci-
ala processer och för att skapa bra förutsättningar för lärande där enskilda individer kan re-
designa information i sin egen process. Läraren kan ses som en designer som designar under-
visningen genom att planera, arrangera lektioner och även genom att utvärdera arbetet. En di-
daktisk design är dock något som inte endast är kopplad till skolan utan till flera andra olika 
situationer. Selander och Kress menar att design för lärande är alla de olika arrangemang för 
lärande som kan framställas i olika sammanhang exempelvis i lagar och förordningar, skol-
byggnader, läromedel av olika slag och hjälpmedel som kan underlätta lärande. Det finns då 
även förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske och utgångspunkten i detta är nya me-
ningsskapande kommunikativa handlingar. 
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2.3.2 Tecken, meningsskapande och multimodalitet 
Selander och Rostwall (2008) beskriver att tecken och teckensystem är den sammanbindande 
länken mellan individ och kultur. Utifrån detta perspektiv kan lärande ses som en ökad för-
måga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt, en ökad förmåga att använda sig av 
och utveckla teckensystem och medier som finns åtkomliga. Kempe och West (2010) skriver 
att människan genom hela historien har skapat och använt sig av signaler för att kunna dela 
olika upplevelser med varandra. Dessa signaler har sedan formats till olika typer av symbo-
liska tecken som har olika innebörder och relationer inom ett visst system. Dessa teckensy-
stem kallas också för semiotiska resurser och med det menas, enligt Kempe och West, funkt-
ionella resurser som människor använder sig av i kommunikation och meningsskapande. 
Dessa olika tecken och teckensystem kan vara både språkliga, materiella och kroppsliga så 
som talet, texter, film och musik. Alla dessa ting menar Selander och Kress (2010) har dock 
inte någon betydelse i sig utan dessa får en mening och en betydelse utifrån deras sociala sam-
manhang som de skapas och används i.  Teckensystem är alltså något som agerar som olika 
semiotiska resurser och utifrån detta kan resurserna bära fram olika former av budskap och 
mening. Vidare beskriver Selander och Kress att olika resurser skapas och används i ett soci-
alt sammanhang och även om en viss resurs inbjuder till en aktivitet exempelvis som en fot-
boll, är den preparerad med massor av sociala normer och innebörder. Vi vet att vi brukar 
sparka på en fotboll för det är så resursen har använts i många situationer och sammanhang vi 
har varit involverade i och det är på detta sätt objektet, fotbollen, får en innebörd. Denna inne-
börd är dock något som kan förändras över tid och resursen kan ha en helt annan innebörd i 
andra länder och i andra sociala strukturer. I detta arbete handlar det om att kunna skapa en ny 
produkt, ny musik som formas dels av mig själv men också i den praxis jag själv befinner mig 
i en praxis inom västerländsk konstmusik som jag som kompositör har formats genom mina 
erfarenheter. Detta leder också till att designen på musiken kommer att vara i kooperation 
med de som kanske lyssnar på den och som befinner sig inom samma kultur och praxis. 
 
Kempe och West (2010) beskriver närmare att den kommunikation vi för med varandra i alla 
samtal och i alla lärande situationer innefattar flera teckensystem som arbetar tillsammans 
med varandra för att kunna kommunicera fram olika typer av budskap. Dessa kombinerade 
teckensystem kallas för multimodala och all kommunikation kan på något sätt ses som multi-
modal, även den kommunikation som de olika teckensystemen har med varandra. I en kom-
munikativ situation används då alltid olika ensembler av olika semiotiska resurser som till-
sammans formar villkoren för meningsskapande. En lärare kan till exempel designa sin under-
visning och bedriva den både genom talet, bilder och texter men också via gester och övrigt 
kroppsspråk förmedla information till sina elever. På så sätt kan det enligt Kempe och West, 
med enkelhet ses hur flera olika teckensystem, semiotiska resurser, jobbar tillsammans och 
bildar meningsskapande.  

2.3.3 Representation och transformation 
En representation är en process som består av tecken som formas i en bestämd situation. Detta 
skriver Selander och Kress (2010) tar sin utgångspunkt i redan befintliga representationer som 
olika semiotiska resurser, plockar ut centrala delar ut dessa för att sedan forma ihop dessa till 
en ny bild, en ny design, alltså en ny representation. Vidare skriver Selander och Kress om 
transformation och att detta ses som ett sätt att omgestalta och bearbeta information, alltså att 
re-designa något. Detta kan ta sig i uttryck genom att exempelvis läsa en text för att sedan 
analysera texten, beskriva den vidare eller att texten omvandlas till exempelvis en sång istäl-
let. I detta fall menar författarna att det kan talas om gestaltning genom ett nytt medium, vil-
ket kallas för transduktion. Detta innebär att tecken kan omgestaltas från ett tecken till ett an-
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nat tecken exempelvis från text till sång. Denna transformationsprocess sker alltid i en kom-
munikation mellan människor. Teckensystem bearbetas och omgestaltas så att informationen, 
representationen, får en ny innebörd och en ny mening. Detta kan vara av vikt att känna till i 
en lärandesituation då olika teckensystem skapar olika former av mening och de representat-
ioner som till exempel en lärare väljer skapar olika förutsättningar för elevens meningsskap-
ande och lärande, i detta fall olika förutsättningar för hur kompositionen och slutprodukten 
kommer att låta och se ut. 
  



 12	

3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras de valda metoderna för studien samt designen av studien, hur 
materialet har bearbetats och analyserats.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
Här beskrivs mina valda metoder för studien, ljud- och videoinspelning och loggbok.  

3.1.1 Ljud- och Videoobservation 
Videoinspelningar och ljudinspelningar rymmer enligt Bjørndal (2005) två huvudsakliga för-
delar men att även dessa metoder har sina brister. Den första och den främsta fördelen som 
Bjørndal nämner är att genom videoinspelning konserveras observationer av ett pedagogiskt 
ögonblick som annars kan gå förlorat. Med det menar Bjørndal att vårt begränsade minne inte 
påverkar situationen och den stunden kan observatören gå tillbaka till och iaktta om och om 
igen. Den andra fördelen är att en video- eller ljudinspelning innehåller en stor detaljrikedom 
som på grund av denna metod blir bevarad. Varje gång någon tittar på materialet har det skap-
ats en ny chans att upptäcka eller se någonting nytt som observatören inte lagt märke till förut 
och på så sätt kan det skapas en djup förståelse för komplicerade samspel i den valda situat-
ionen. Bjørndal menar även att det uppstår en möjlighet att observera sig själv vilket kan leda 
till en ökad förståelse för hur andras synsätt på det observatören gör fungerar.  
 
Förutom dessa två stora fördelar med video- och ljudinspelning menar Bjørndal (2005) att det 
också finns begränsningar som kan vara avgörande för resultatet. En inspelning är enligt 
Bjørndal aldrig en kopia av verkligheten. Vi är vana i vår kultur att tro att en inspelning med 
både ljud och bild visar verkligheten, till exempelvis i filmer med bevismaterial i olika krimi-
nella handlingar, i dokumentärer och så vidare men enligt Bjørndal är det av största vikt att 
inse att representationer i form av ljud- och videoinspelningar utgör endast ett begränsat och 
färgat urval ur en dokumenterad situation. Dessa begränsningar kan delas upp i två kategorier: 
operatörens begränsningar och teknikens begränsningar. Operatörens, alltså den som filmar 
eller tar upp ljudinspelningen, påverkar genom till exempel placering av mikrofon och kame-
ran, vilket i sin tur styr vilka bilder och ljud som registreras. Detta är avgörande för vilken in-
formation som lyfts fram och vilken information som hamnar i bakgrunden eller till och med 
uteblir. Bjørndal beskriver hur teknikens begränsningar består av att en kamera egentligen 
bara kan fånga två av våra sinnen: synen och hörseln. Viktiga sinnesstämningar så som smak, 
känsel och lukt kommer aldrig att registreras när dessa ändå kan vara av vikt i den dokumen-
terade situationen. Ljud kan även bli missvisande beroende på tekniken som används då vissa 
frekvenser förstärks medans andra försvaga, vilket inte kanske speglar verkligheten. Jag vill 
använda mig av både enskilda ljudinspelningar och videoinspelningar trots dessa nackdelar då 
operatörens och teknikens begränsningar inte kommer att hindra mig att få fram de observat-
ioner jag kommer att fokusera på i denna studie. 

3.1.2 Loggbok 
En loggbok är det sätt som kan vara det enklaste och det minst tidskrävande som kan använ-
das för att skriva ner sina observatorier enligt Bjørndal (2005). Vidare beskriver Bjørndal 
loggbokens syfte att genom en skriftlig reflektion kunna skapa en djupare förståelse av något 
som skett. Bjørndal menar också att vi människor inte med lätthet åsidosätter tid för reflektion 
men med loggboken sätts det på ett systematiskt sätt av tid till detta ändamål. Bjørndal näm-
ner flera olika anledningar till att ett loggboksskrivande kan främja lärande, till exempel att 
skapa ett djupare medvetande och förståelse för det som vi redan kan och vet, att vi människor 
gör mycket utav automatik och genom att skriva ner det gör det mer tillgängligt för analys. 
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Vidare beskriver Bjørndal att det finns olika former av loggboksskrivande, till exempel en 
ostrukturerad loggbok och en strukturerad loggbok, och i den här studien har jag använt mig 
av en ostrukturerad loggbok.  
 
En ostrukturerad loggbok har både fördelar och nackdelar men jag valde den metoden för att 
dess fördelar passar bra ihop med hur jag ville att min studie skulle bedrivas. Enligt Bjørndal 
(2005) håller en ostrukturerad loggbok observatören öppen för att upptäcka saker som en ob-
servatör kan vara helt eller halvt omedveten om eller att upptäcka saker som observatören inte 
har tagit sig tid till att fundera över. Den ostrukturerade loggboken kan dock vara svår och 
krävande att analysera i efterhand och det är lätt att det blir mycket text så att det kan vara 
svårt att finna mönster i det skrivna.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras valet av mitt musikaliskt gestaltande projekt, mina val av dokumen-
terade situationer och genomförandet av dessa samt bearbetningen och analysen av doku-
mentationen.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Det musikaliskt gestaltande projekt jag har valt att utforska är mitt komponerande av ett 
stycke för piano, violin och tvärflöjt. Jag vill komponera färdigt ett stycke och ta reda på hur 
jag går till väga när jag ska komponera och se hur det stycket utvecklas från tomt notblad till 
färdigskrivet verk.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Detta musikaliskt gestaltande projekt har pågått i en 3 veckors period under hösten 2017. Mitt 
projekt har varit att komponera ett stycke för piano, violin och tvärflöjt. Jag har jag dokumen-
terat alla de tillfällen jag har arbetat med kompositionen men jag har dokumenterat olika situ-
ationer på olika sätt. Jag har använt mig av videoinspelning vid de tillfällen som jag sitter vid 
ett piano i ett övningsrum på musikhögskolan Ingesund. Jag har också använt mig bara av 
endast ljudinspelning då jag efter några gånger med videofilm tyckte att jag fick fram det jag 
ville få fram när jag enbart spelade in ljudet från pianot. Andra situationer där jag har kompo-
nerat har jag använt mig av ljudinspelning och loggboksskrivande. Dessa situationer är när jag 
sitter vid datorn för att föra in mina idéer i notskrivningsprogramet men också när jag kompo-
nerat där på plats där ljud- och videoinspelning inte har varit optimalt eller givande. Under 
dessa 3 veckor arbetade jag med kompositionen två timmar varje vecka som var utspridda un-
der veckans dagar med arbetspass på ungefär 20 minuter.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Mina videoinspelningar gjordes med min mobiltelefon som jag placerade på ett notställ så att 
den tydligt kunde filma pianotangenterna, mina händer och mitt notblad på pianot. Kvalitén i 
videofilmerna kunde ha blivit bättre ifall jag hade använt en separat filmkamera men jag 
tyckte att det var en fördel att kunna få tillgång till materialet på ett enkelt sätt direkt efter pas-
set. De olika filmerna är cirka 15–20 minuter långa och filmerna är inspelade i olika övnings-
rum på musikhögskolan Ingesund. På liknande sätt är det med mina ljudinspelningar där jag 
även då använde mig av min mobiltelefon med en ljudinspelningsapp och placerade telefonen 
en bit ifrån pianot så att ljudnivån inte skulle bli för stark. Även dessa ligger tidsmässigt runt 
15–20 minuter vardera.  
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Loggboken har jag skrivit på en av skolans datorer i ett worddokument där jag skrivit ner 
mina reflektioner om vad jag har gjort under passet framför datorn. Denna dokumentation har 
varit en ostrukturerad loggbok just för att vara öppen för vad som skett och att kunna anteckna 
det på ett smidigt sätt. Jag valde att använda mig av loggboken vid min process framför datorn 
då jag tyckte att det var lättare att skriva ner vad jag gjorde istället för att endast filma mig 
själv framför en dator.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Jag har använt mig av mina videofilmer, ljudinspelningar och loggboksanteckningar när jag 
har gjort min transkription. Att transkribera handlar om att överföra information från ett teck-
ensystem till ett annat enligt Bjørndal (2005). Det handlar vanligtvis om att överföra verbala 
utsagor och eventuellt icke-verbalt beteende från en ljud- eller videoinspelning till text. I min 
transkription handlar det om att överföra uppfattningar om vad som syns på videon, hörs på 
ljudinspelningen och läses i loggboken till en text där allt står nedskrivet. Jag skriver ned vad 
jag gör, vad som händer, var jag är, vilka resurser som används. Bjørndal menar att den stora 
fördelen med att göra denna transkription är att vissa aspekter av kommunikationen kan fram-
träda på ett tydligare sätt, det blir lättare att få en överblick av de mönster det dokumenterade 
tillfället uppvisar och troligen kommer observatören att se och upptäcka saker som annars 
hade förbisetts. Bjørndal talar också om en nackdel med att transkribera och det är att det är 
ett mycket tidskrävande arbete. Om tiden är knapp bör den transkriberande istället begränsa 
sig till att bara transkribera kortare sekvenser av det som finnes mest intressant.  
 
Det första jag gjorde under min transkription var att göra anteckningar om vad som hände i 
alla de dokumenterade tillfällena. Jag gjorde en så kallad löpande observation. Detta gjorde 
jag för att få en tydligare bild över var det kan finnas intressanta moment eller tillfällen som är 
värda att titta lite extra på och vad i filmerna som har ett intressant underlag för vidare funde-
ring och analys. Efter att ha gjort detta valde jag ut fem olika dokumenterade situationer. En 
videofilm från kompositionsprocessens absoluta start, två stycken ljudinspelningar, även dem 
i början av processen men där en musikalisk idé redan hade skapats samt två loggboksanteck-
ningar där arbetet vid datorn och med ett notskrivningsprogram har stor betydelse och där res-
terande av kompositionen har tagit form.  
 
Det jag fokuserade på i det analyserade materialet var dels vilka resurser som används, hur jag 
använder dessa och på vilka sätt de bidrar till kompositionen men även hur formen på min 
process kommer fram, i vilken ordning jag gör saker och på vilket sätt. Jag har valt att lyfta 
fram dessa aspekter utifrån ett designteoretiskt perspektiv för att lätt kunna synliggöra en på-
gående tanke- och kreativ process. Jag fokuserade på att försöka urskilja vilka resurser som 
används i vilken del av kompositionsprocessen och försökte att hitta en anknytning som band 
resurserna och processen samman. Vilka resurser använde jag mig av i det inledande stadiet 
av kompositionen och har dessa resurser bytts ut eller ändrats på vilket sätt de används senare 
i kompositionsprocessen. Jag ville ta reda på vilka resurser som var avgörande och viktiga för 
kompositionen och skapandeprocessen samt hur och när de var viktiga.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
I denna studie är det endast jag som har deltagit i de dokumenterade situationerna utan att 
andra personer har involverats. Detta innebär att jag inte har behövt fundera över etiska över-
väganden. Ifall jag hade involverat fler personer i mina observerade och dokumenterade situ-
ationer skulle jag behövt ett informerat samtycke som Kvale och Brinkmann (2014) skriver 
om i den kvalitativa forskningsintervjun. Informerat samtycke betyder enligt Kvale och 
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Brinkmann att de personer som eventuellt skulle delta i undersökningen skulle informeras om 
syftet med undersökningen, hur undersökningen är upplagd och vilka fördelar eller risker som 
kan vara förknippade med medverkandet. Personerna i undersökningen skulle också ha rätt att 
avsluta sitt deltagande när som helst. 
 
Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) skriver i boken Examensarbetet i lärarutbild-
ningen om databearbetning och tillförlitlighet. Författarna diskuterar noggrannheten av mät-
ning av dokumenterade situationer. De drar liknelser mellan hur en tumstock mäter längd på 
föremål och observationer som mäter uppfattningar och beteenden. Noggrannheten av en re-
flekterad dokumentation är nyckeln till en god och tillförlitlig observation. Samtidigt nämner 
de att olika observatörer ser vad som händer utifrån lite olika synvinklar. Då jag i denna studie 
endast har observerat dokumenterade situationer av mig själv utifrån en löpande observations-
metod är noggrannheten väl applicerad.  
 
Precis som Bjørndal (2005) beskriver finns det också nackdelar med videoinspelningar som är 
den metod jag har använt mig av. Han menar att exempelvis placeringen av kameran eller 
mikrofonen styr vilken information som lyfts fram. Då det endast jag som agerar i de doku-
menterade situationerna, enbart jag som tittar på filmerna och bearbetar materialet så jag har 
sett till att få med all den information som är relevant för denna självstudie. Kvale och Brink-
mann (2014) skriver om validitet och reliabilitet. Detta handlar då om giltighet och den san-
ning och riktighet i ett yttrande som denna studie är. I detta arbete handlar det då om vikten av 
att den forskning som gjorts och presenterats är sanningsärligt gjord. Jag anser att detta arbete 
är tillförlitligt och giltigt då arbetet grundar sig på tidigare forskning och utifrån ett teoretiskt 
perspektiv. Jag har varit noggrann i arbetet, i analyser och dokumenterade situationer. De re-
sultat som har framkommit i studien av mig själv om forskare och observatör, skulle kunna få 
ett liknande utfall ifall en annan observatör skulle analysera och bearbeta mina dokumentat-
ioner.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av mina analyser av det transkriberade videomaterialet. 
De dokumenterade situationerna skedde genom antingen videoinspelning, ljudinspelning eller 
via loggboksanteckningar. Vilka som används när tas också upp i de olika teman som present-
eras. Resultaten presenteras i form av tre olika teman som utgör kapitlets huvudrubriker: Bör-
jan av kompositionen, utvecklandet av kompositionen och slutskedet av kompositionen. 

4.1 Början av kompositionen 
I denna första del av resultatet beskrivs hur början av kompositionsprocessen och begynnelsen 
av min komposition växer fram. Fokus i detta stycke är hur jag använder mig av olika resurser 
för att skapa ett musikaliskt tema, ett ”frö” som sedan får tillåtas att gro vidare i komposit-
ionen.  

4.1.1 Det musikaliska temat 
I min första dokumentation, min videofilm, berättar jag för kameran att jag kommer att skriva 
ett stycke för piano, flöjt och violin. Jag säger att stycket ska börja i tonarten d-moll för att se-
dan modulera till en durtonart. Jag hade alltså redan i mitt huvud en tanke om hur stycket 
skulle formas och låta. Efter jag har berättat det för kameran sätter jag mig vid ett piano i ett 
av musikhögskolans övningsrum och börjar att utforska de olika tangenternas karaktärer och 
klangfärger. Detta testande och lekande vid pianot blir alltså en resurs för att genom improvi-
sation hitta något musikaliskt som faller mig i smaken. I detta blir även gehöret tillsammans 
med pianot en viktig resurs för vilka toner och klanger som skulle passa ihop för att utforska 
hur olika ackord och toner skulle leda vidare till andra. Jag börjar sedan att fatta tycke för en 
enkel rörelse i pianot med enstaka sammansatta toner som leder ner till tonarten D-moll. Jag 
provar mig fram och enligt min transkription får jag fram ett tema bestående av en bestämd 
rytm och ackord i min högra hand på pianots tangenter, vilket sedan kommer att prägla kom-
positionens karaktär och form. I denna dokumentation sker alltså all tankeverksamhet och utö-
vande vid ett piano som tydligt visar sig som en viktig resurs för mitt musikskapande. Detta 
tema som jag kom på såg då ut såhär: 
 

 
Figur 1. Bilden illustrerar det första utkastet till ett harmoniskt/rytmiskt musikaliskt tema.  

4.1.2 Skapandet av en melodi 
I min andra dokumentation, vilket är en ljudinspelning, är leken och improvisationen även där 
en avgörande resurs för hur stycket kommer att fortgå. Enligt min transkription nynnar jag på 
en melodi jag hade i huvudet. Jag hade tänkt på min första musikaliska idé ovanför för att se-
dan nästa dag hitta en melodi. Denna melodi improviserades inte fram vid ett piano i ett öv-
ningsrum som den tidigare idén hade gjort utan denna kom till mig under en sen kväll när jag 
hade valt att lyssna igenom det jag hade spelat in från dagen innan. Den enda resurs förutom 
improvisationen var då min egen röst och kroppsliga faktorer, även gehöret spelar in här. Just 
improvisation och lekandet eller testandet som resurs har visat sig i mina analyser ha varit av 
stor vikt vid den inledande fasen i min kompositionsprocess. Denna lek som resurs går ut på 
att testa olika rytmiska grupperingar tillsammans med olika tonhöjder som sedan varieras och 
justeras på olika sätt tills det har utvecklats till något konkret som jag uppfattar som estetiskt 
fint eller passande. Melodin som presenteras nedanför föddes alltså i samband med det förra 
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exemplet från kompositionen. Detta visar starkt på att för mig bidrar leken eller improvisat-
ionen till skaparglädje och till nya idéer. Trots att melodin inte skapades i ett övningsrum vid 
ett piano eller något annat instrument är pianot enligt mina transkriptioner en viktig resurs i 
mitt skapande då det var där den första musikaliska idéen skapades och gav nya idéer plats att 
gro. Detta är den melodi som skapades i en relation till föregående bild: 
 

 
Figur 2. Bilden illustrerar det första utkastet av kompositionens melodiska huvudtema.  
 

4.2 Utvecklandet av kompositionen 
I detta delkapitel beskrivs de resultat jag har fått fram genom min analys av transkriptionerna 
på de ljudinspelningar och loggboksanteckningar som dokumenterades i vidareutvecklingen 
av det musikaliska temat och melodin. Jag har här valt att fokusera på gehöret och tidigare er-
farenheter som två viktiga resurser för att kunna fortskrida mitt komponerande. I detta stadie 
av kompositionen är även datorn och notskrivningsprogrammet två avgörande resurser som 
används för att kunna kombinera mina musikaliska idéer och påbörja byggandet av de olika 
delarna.  

4.2.1 Komponerandet vid datorn 
I mina transkriptioner har jag mer gått ifrån leken som resurs och istället tagit mina tidigare 
kunskaper och datorn till hjälp. Jag befinner mig nu istället framför datorn med ett tillhörande 
midi-klaviatur och notskrivningsprogram uppe på skärmen. Jag tar upp ett nytt projekt i pro-
grammet Finale och skriver in att stycket ska gå i d-moll och taktarten är i 4/4. Detta hade jag 
redan konstaterat när jag spelade in mina tidigare idéer till kompositionen men detta är första 
gången då dessa faktorer blir bestämda och satta på papper. Jag börjar att mata in pianostäm-
man i programmet för att sedan lägga till den melodi jag hade kommit på. Melodin hade jag 
tidigare uttryckt med rösten som resurs men valde nu istället att lägga melodin i violinstäm-
man och på så sätt sker det en transduktion då gestaltandet sker genom ett nytt medium, violi-
nen. Den mest dominerande resursen i detta skede och egentligen genom hela kompositionen 
blir mitt gehör, alltså mitt inre öra för musik som bestämmer hur noterna ska låta. Jag, med 
hjälp av gehöret, uppfattar att melodin tillsammans med pianot låter uppstaplat och fyrkantigt 
och beslutar mig för att ändra om lite i melodistämman. Detta sker återigen med leken och 
testandet som resurs på pianot men i en mindre utsträckning än tidigare. Melodistämman blev 
snarlik men enligt mig passade den bättre ihop med pianots rörelser och med hjälp av datorn 
blev det också en enkelhet att lägga till pianots vänstra hand som komplement till högerhan-
den. Med melodin i violinen och det första harmoniska temat i pianot såg styckets början nu 
ut såhär: 
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Figur 3. Bild tre illustrerar samma fyra takter som föregående bilder men med justeringar i melodislingan och 
med tillägg i pianot.  
 
Enligt mina transkriptioner av min loggbok bestämmer jag mig för vid denna dokumenterade 
situation en första skiss på hur formen av stycket ska se ut. En melodi som vandrar i de olika 
instrumenten, det lilla ”frö” som jag först skrev ska vara återkommande i olika skepnader, en 
rörligare del i mitten som modulerar till en dur-tonart för att illustrera de två känslovärldarna 
som stycket handlar om: ångest och hopp. Jag börjar att lägga till några toner i flöjten utan vi-
dare eftertanke för att sedan gå in på den rörligare delen där mina egna erfarenheter och kun-
skap blev en betydande resurs. Jag använder mig av olika tekniker som komplementärrytmik, 
kunskapen om olika harmoniska förlopp och andra tekniker jag redan kände till. I denna del 
kan det då synas att det är mer eftertanke och kunskap om ämnet som är de stora resurserna 
med hjälp av midi-klaviaturen och datorn än i det tidigare skedet av kompositionen. Även det 
direkta gensvaret från notskrivningsprogrammet blev viktigt i denna del då jag direkt kunde 
höra hur de olika stämmorna lät när de spelades tillsammans utan att behöva hitta någon som 
fysiskt kan spela flöjt eller piano. Datorn gav mig också stora förutsättningar till att skriva så-
dant jag själv inte kan spela på exempelvis pianot på grund av mina begränsade färdigheter på 
det instrumentet. Alltså, datorn och notskrivningsprogrammet tillsammans med mitt gehör 
gav mig möjlighet att lyssna, se, ändra till något mer tillfredsställande och direkt få svar på 
mina ändringar men även att kunna höra hur det jag har skrivit i noter låter i rätt tempo, karak-
tär, nyanser och form.  
 
4.2.2 Det tar stopp 
I detta skede av kompositionen tar det stopp som så många gånger förr. Enligt mina tran-
skriptioner sitter jag vid datorn och försöker att skriva vidare i stycket och det som fanns från 
början som gjorde att det gick så lätt att komma på och skriva in direkt finns numera inte 
kvar: inspirationen och fantasin. Jag fann mig, enligt min loggbok, sitta vid datorn med midi-
klaviaturen framför mig och försökte komma på hur stycket skulle fortsätta. Vid denna tid-
punkt hade jag skrivit ungefär en och en halv sida med noter men det jag hade skrivit senast 
lät, enligt mitt gehör och tycke, tråkigt och platt. I en senare dokumenterad situation sitter jag 
återigen i ett övningsrum och klinkar, leker, vid pianot då jag också kommer på hur jag vill att 
stycket ska låta härnäst. Här syns det tydligt att miljöombytet från en dator till ett övningsrum 
med ett riktigt piano var väsentligt för mig att komma vidare och för inspirationen. Jag hade 
redan bestämt i formen att stycket skulle modulera till en dur-tonart men ändå fann jag det 
svårt att komma på hur det skulle låta när jag satt framför en dator. Leken och pianot blev 
återigen viktiga resurser men även rummet och miljön blev intressanta resurser i detta skede 
då jag kom på hur det skulle låta i dur-delen och även hur modulationen skulle låta. I en se-
nare dokumenterad situation kan jag läsa i min transkription att jag sitter vid datorn för att i 
notationsprogrammet föra in noterna som jag hade kommit på vid pianot i övningsrummet. I 
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detta läge är i princip hela kompositionens form klar och alla de stora delarna av komposit-
ionen finns på plats på notraderna.  

4.3 Slutskedet av kompositionen 
Här beskrivs det sista arbetet på mitt stycke. Dels att sätta ihop olika partier, lägga till toner i 
de olika instrumenten för att fylla ut men också att lyssna igenom, analysera och rätta till det 
sista för att få det att låta precis som jag vill. Det fokus som presenteras i denna resultatdel är 
på de resurser som använts och visat sig vara betydelsefulla samt hur processen såg ut när jag 
färdigställde stycket, utifrån min analys från mina transkriptioner av loggboken.  

4.3.1 Sammanställa och montera  
I mina transkriptioner kan jag avläsa att i slutskedet av kompositionen arbetade jag mycket 
med att försöka bygga ihopkopplade passager mellan de stora bitarna musik jag redan hade 
skrivit. Att bygga linjer mellan de skisser och idéer jag skrivit in och få det till en helhet. Frå-
gan som ställdes var hur jag skulle kunna bygga ihop en del med en annan, det vill säga hur 
jag skulle få början, mitten och slutet av kompositionen att föras samman med varandra. En-
ligt mina transkriptioner åstadkom jag detta genom mina tidigare kunskaper om harmoniska 
förlopp, ledande melodier eller karaktärsmässiga drag som övergripande resurser tillsammans 
med synen, att kunna se vad som händer i noterna och kunna se ackorden som bildas. Enligt 
mina transkriptioner skriver jag upp vilka ackord som tonerna jag redan skrivit bildar. Jag kol-
lar på ackorden i slutet på en av delarna och i början av nästa del och väljer att lägga in en 
ackordföljd bestående av tre ackord som skulle leda fint över till nästa del. Dessa ackord läg-
ger jag i form av skiftningar i pianokompet och låter violinen och flöjten vara tysta. Detta 
märks tydligt innan stycket övergår i den nya dur-tonarten. Här används datorn och notskriv-
ningsprogrammet som resurser för att skriva in noterna i partituret men det är främst mina ti-
digare kunskaper och erfarenheter som ligger till grund för hur jag väljer att åstadkomma 
detta sista arbetet med stycket. Mitt seende, den visuella resursen spelar också roll och har 
egentligen gjort det genom hela arbetsprocessen. Den används genom att kunna se noterna 
som skrivs, se tangenterna på pianot och att se alla stämmor uppställda under varandra. Allt 
detta sker då i samverkan med gehöret som är den överordnande bedömningsresursen. De två 
resurserna är då i en ständig kommunikation med varandra. Det är genom gehöret som mina 
felspelningar uppmärksammas och som de fula eller konstiga passagerna som inte passar in 
tillsynliggörs. Det är med synen som jag kan ringa in problemen och titta närmare på vad jag 
har skrivit och även korrigera tonerna tills de stämmer överens med det jag vill höra. Det är 
mina erfarenheter och tidigare kunskaper som jag använder mig av när den sista biten i 
stycket komponeras. Mina erfarenheter och tidigare kunskaper tar sig då till uttryck genom 
nya medier och nya teckensystem som i detta fallet är en ny komposition. Leken och testandet 
används inte i lika hög grad i detta slutskede som innan och pianot används egentligen bara 
till för att mata in tonerna i notsystemen. 

4.3.2 Korrekturläsning och finslipning 
När alla toner har skrivits in i noterna och jag känner mig nöjd över vad jag hör och ser är det 
dags för att finslipa det sista. Med det menas att tillsätta dynamik, artikulationer, korrekturläsa 
och lyssna att allt låter till min belåtenhet. Enligt mina transkriptioner har jag redan innan haft 
en föreställning om hur och var det ska höras olika dynamikskillnader eller artikulationer ge-
nom mitt inre öra, mitt gehör. Detta innebär att med gehöret har jag kunnat höra dynamiken 
inom mig innan de hörts från notskrivningsprogrammet, att jag har kunnat komponera till viss 
del utan några fysiska redskap och istället endast med gehöret i kommunikation med tidigare 
kunskaper. Enligt mina transkriptioner väljer jag att sätta en ganska stark dynamik på de stäl-
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len där det är som mest rörliga noter i stycket och lite mjukare och svagare dynamik och arti-
kulation på de ställen där noterna ligger mer vilsamt eller stilla. Vilken dynamik eller artiku-
lation som sätts var blev utefter vad som jag ansåg var viktigt att höras mest. När exempelvis 
flöjten har melodin valde jag att sätta en starkare dynamik för den stämman än för fiolstäm-
man och vise versa. Dynamiken och artikulationen förändrades även utefter vilken karaktär 
jag ville ha på de olika delarna. Där det var mer vilt och rörligt i noterna desto mer artikulat-
ion med accenter och starkare dynamik blev det. Efter att gjort det korrekturläste jag partitu-
ret. Jag spelade upp stycket i notskrivningsprogrammets uppspelningsfunktion för att läsa och 
lyssna igenom partituret om och om igen för att försäkra mig om att allt lät och såg rätt ut. Jag 
lyssnade och tittade även igenom varje stämma för sig för att upptäcka ifall det fanns några 
konstigheter med krångliga intervall eller liknande problem som skulle kunna ta sig till ut-
tryck när musiken förflyttas från datorn till riktiga instrument och riktiga musiker. Seendet 
och gehöret har egentligen varit sammankopplade resurser genom hela arbetsprocessen från 
början till slut men det är först i nu detta slutskede som detta blir mer påtagligt då gehöret i 
tidigare stadier ändå har varit den mest övergripande resursen. Efter detta sista arbete med 
kompositionen kände jag mig belåten och klar. Den här sista arbetsprocessen var för mig extra 
viktig för att få stycket att låta som jag hade tänkt mig. Artikulation och dynamik var två vik-
tiga komponenter för att sätta karaktär och sinnesstämning till stycket.  

4.4 Sammanfattning 
Som resultatet visar har min kompositionsprocess skett i olika stadier och i olika skeden: kom-
positionens början, kompositionens utveckling och slutskedet av kompositionen. I de olika sta-
dierna används liknande resurser men i olika hög grad beroende var i arbetsprocessen jag be-
finner mig. Kompositionens början beskriver hur en liten bit av musik faktiskt skapas och 
som blir startskottet för resten av processen och kompositionen. I kompositionens utveckling 
beskrivs hur stycket bearbetas och utvecklas till en form där stora delar av musiken kompone-
ras. I slutskedet av kompositionen samlas alla idéer i ett dokument för att kunna färdigställas 
och finslipas genom att bygga linjer mellan de olika delarna och tillsätta dynamik och artiku-
lation för att sedan korrekturläsa hela stycket.  
 
Under huvudrubriken kompositionens början finns det flera underrubriker, det musikaliska te-
mat och skapandet av en melodi. Under det musikaliska temat växer det första avgörande te-
mat fram genom två essentiella resurser, nämligen den fysiska resursen pianot och lekan-
det/testandet som stod i relation med gehöret som resurs. Första tonerna av kompositionen 
skapades med hjälp av dessa resurser. Utan dem skulle inte resultat av hela kompositionen 
vara sig likt. I den andra underrubriken i samma kapitel förklaras just pianot och leken som 
viktiga resurser men också kommunikationen mellan dessa teckensystem och gehöret och hur 
gehöret är avgörande för vad som jag väljer att föra in i kompositionen och vad som uteläm-
nas.  
 
I den andra övergripande huvudrubriken, kompositionens utveckling finns också två underru-
briker: komponerandet vid datorn och det tar stopp. I den första underrubriken beskrivs det att 
gehöret och datorn blir viktiga resurser för att kunna utveckla musiken i detta stadie men 
också i kombination med tidigare kunskaper. I detta skede av processen är det också första 
gången som tonerna skrevs om till noter i notskrivningsprogrammet på datorn då jag innan 
bara hade spelat in mina idéer med en ljudinspelningsapp. Noterna skrevs in i programmet via 
ett midi-klaviatur. Här blir det gehöret som blir den övergripande bedömande resursen då jag 
nu får direkt gensvar på det jag har skrivit. Jag kunde nu för första gången höra hur alla instru-
ment lät tillsammans utan att ha kunskapen i om hur de instrumenten fysiskt spelas på riktigt. 
Detta ledde till att jag direkt med mitt gehör kunde uppfatta och ändra saker som inte lät som 
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jag hade föreställt mig och bekräfta det som faktiskt gjorde det. Melodin jag hade kommit på 
tidigare fördes in i violinstämman och flöjtstämman utvecklas i relation till violinstämman 
och pianot. Lekande och testande fanns med även i denna del men i mycket mindre omfatt-
ning än tidigare. I denna del var det en mindre del av lekande och testade och en större del av 
eftertanke och tidigare kunskaper i ämnet. 
 
I den andra underrubriken, det tar stopp, beskrivs det hur min inspiration och kreativitet ten-
derar att avta. Resultatet av detta blev att jag fann ett miljöombyte viktigt för att komma vi-
dare i kompositionsprocessen och jag fann mig själv ännu en gång sittande vid ett fysiskt pi-
ano i ett övningsrum. Där kunde nya idéer och tankar få gro med åter igen leken som resurs.  
 
I den tredje och sista huvudrubriken, slutskedet av kompositionen, beskrivs hur arbetet gått till 
när den större delen av kompositionen var klar. I den första underrubriken, sammanställa och 
montera, beskrivs hur de sista bitarna i stycket komponeras med hjälp av mina tidigare kun-
skaper och seendet. Här var det dags att komponera fina linjer eller passager som kunde binda 
ihop de större delarna till ett komplett verk. Gehöret fanns också som en resurs här och har 
egentligen funnits med i hela arbetsprocessen, antingen som en överordnande resurs eller som 
en resurs som används i bakgrunden. I detta skede av kompositionsprocessen var leken och 
testandet mindre intressant. Resurser som datorn och notskrivningsprogrammet används också 
under hela skedet.   
 
I den andra underrubriken, korrekturläsning och finslipning, beskriver jag det absolut sista ar-
betet med hela kompositionen. Det tillkommer dynamikförändringar, artikulationer och jag 
gör flera korrekturläsningar. Här blir det extra tydligt att gehöret och seendet tillsammans med 
datorn och notskrivningsprogrammet har en stark kommunikation med varandra. När jag läser 
noterna spelas musiken samtidigt upp i hörlurarna på mig och på så sätt är de båda resurserna 
lika aktiva i samma tid.  
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras de resultat som har framkommit i denna studie i relation till den bak-
grundslittaratur och det teoretiska perspektiv jag har haft som utgångspunkt för detta arbete. 
Sedan presenteras mina egna reflektioner och arbetets betydelse. Detta kapitel avslutas sedan 
med några idéer om fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten.   

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att mina tidigare kunskaper kan ses som en viktig resurs för att binda 
ihop olika delar av stycken men även i kompositionens början där förkunskaper om musik 
hjälper mig att besluta om tonart, form och föreställning om resultatet. Smith Brindle (2002) 
skriver att det kan vara av värde att lära känna så mycket musik som möjligt: studera upp-
byggnaden i olika musikstycken, läsa mycket partitur och hämta inspiration av andra kompo-
sitörer. Troligtvis har jag inspirerats av musik jag har lyssnat på och kanske till och med spe-
lat tidigare och har på så sätt influerats av andra kompositörer som har bidragit till att mitt 
stycke låter precis som det gör och att även mina tidigare kunskaper och intressen är i en kon-
text till den klassiska västerländska konstmusiken. 
 
I mitt resultat beskriver jag hur jag, innan jag börjar spela på pianot, hade bestämt mig för 
vilka instrument jag skulle skriva för. Jag visste att jag ville att musiken skulle vara i en speci-
fik form med olika modulationer och så vidare. Detta arbete i början av kompositionsproces-
sen stämmer överens med vad Smith Brindle (2002) beskriver. Smith Brindle beskriver flera 
olika tips och tricks för hur en kompositör kommer igång med sina första idéer: vikten av att 
ha en klar vision över vad kompositören vill skriva och inte lite blint på inspiration ska 
komma från var som helst. Mitt resultat stämmer överens med Smith Brindles teorier kring 
detta och jag tror att det har hjälp mig till en stor del då jag inte längre behövde fundera över 
det och vela fram och tillbaka över olika beslut. I resultatet beskriver jag också min frustration 
när det tar stopp och att jag lyckas komma vidare i mitt komponerande tack vare lekandet, el-
ler inspirationen utav den miljö jag fann mig i och inte genom konkreta beslut. Mitt resultat 
skiljer sig då från vad Smith Brindle skriver om, att den frustration kompositören kan känna 
över att inte komma på någonting som då kan motverkas genom att göra konkreta beslut redan 
från början.  
 
I mitt resultat framkommer det att istället för att skriva alla stämmor på en gång och färdig-
ställa varje takt med massor av detaljer, skrev jag istället en stämma i taget och kompletterade 
med de andra stämmorna efter hand. Smith Brindle (2002) nämner också att för mycket detal-
jer i första kompositionsstadiet kan bli en typ av barriär för att komma vidare och detta är vi 
utefter mitt resultat eniga om. Detta är även något som tas upp i Folkestads (1996) empiriska 
studie där han fann två sätt ungdomarna i studien komponerade på: horisontellt och vertikalt. 
Jag skulle inte säga att det är lätt att placera mitt eget komponerande helt i någon av dessa 
sätt. Min kompositionsprocess har visat sig vara uppdelad i olika stadier dock mer flytande än 
att processen i sig skulle kunna placeras in direkt i ett sådant fack. Jag har arbetat mycket med 
att skriva ned bitar, fraser och idéer som jag senare i efterhand kopplat ihop så av vad jag kan 
se av mitt resultat använder jag mig lite av både horisontellt- och vertikalt komponerande.  
 
I resultatet framkommer det att gehöret är det som avgör om jag tycker någonting låter bra el-
ler dåligt och som bestämmer vad jag vill ta med i min komposition. Ifall jag har skrivit en 
fras som enligt mig låter fult eller inte passar in är det för att det inte stämmer överens med 
mina subjektiva föreställningar över hur det bör låta och se ut. Allt jag har skrivit och korrige-
rat till det bättre är på grund av att hörseln (gehöret) och de estetiska föreställningarna ska 
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stämma överens. Dessa ger varandra ständig feedback och ligger i grunden för allt jag skriver 
egentligen. I resultatet framkommer det hur gehöret är den överordnande beslutande resursen 
men egentligen bara i samband med mina subjektiva föreställningar. Detta är något som Im-
pett (2009) skriver om. Impett menar att komposition kan ses som en aktivitet där hörsel och 
estetiska föreställningar ger varandra respons och feedback, att det är just både fysiska och 
subjektiva intryck som är aktiva tillsammans och samtidigt. Detta stämmer överens med hela 
kompositionsprocessen. Att subjektiva föreställningar skulle kunna vara en resurs eller ett 
teckensystem hade jag tidigare inte funderat över i min egen kompositionsprocess men efter 
att ha läst vad Impett skriver om saken känns det självklart. 
 
Det har också visat sig i resultatet att vad som har varit viktigt och avgörande för komposit-
ionsprocessens fortsättande och en av dessa aspekter har varit miljön. Då menar jag inte bara 
om miljön som i vilket rum jag sitter i, även om det spelade stor roll i detta arbete, utan också 
vilken social miljö jag befinner mig i så som vilken social miljö och vilken kultur jag här-
stammar från och vistas i. Alkenäs (2014) skriver hur miljön har en stor betydelse för den kre-
ativa processen. Alkenäs menar att varje kompositör är en del av en större kontext och i denna 
ryms exempelvis kulturella influenser, sociala nätverk, auditiva och visuella intryck, tekniska 
färdigheter och förutsättningar. Jag som kompositör är präglad av alla dessa faktorer redan in-
nan något kompositionsarbete har påbörjats. Detta blev avgörande för hur mitt stycke kom att 
låta och se ut. Kompositionen skulle med all säkerhet resultera i någonting annat ifall jag ex-
empelvis vuxit upp i en annan del av världen med annan social kultur, kultur och miljö. 
Denna kontext bidrar också till att mina estetiska subjektiva föreställningar är beroende av 
vad jag har lyssnat på under uppväxten samt, vad jag har erfarit, upplevt och varit med om un-
der hela mitt liv. Denna kontext rymmer också auditiva och visuella intryck och detta blev 
väldigt påtagligt när jag tvingade mig själv att byta miljö för att komma vidare i mitt arbete, 
från ett midi-klaviatur till ett riktigt piano och från ett rum med en dator till ett övningsrum 
med känslan av att musik kan skapas här.  
 
Denna studie har utgått ifrån ett designteoretiskt perspektiv. Selander och Kress (2010) be-
skriver hela designbegreppet som att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny 
produkt. De menar att design även är ett sätt att skapa något nytt eller omskapa något och 
kunna använda det på ett nytt sätt, att lägga till något i världen som inte fanns där tidigare. I 
och med att jag har skrivit ett stycke har jag i någon mening skapat något som inte fanns där 
tidigare men samtidigt omskapat. Musik har funnits lika länge som människan i någon me-
ning och på så sätt är min komposition endast en re-design, en omskapelse särskilt då jag i 
mitt resultat skriver om att jag drar nytta av tidigare kunskaper. Dessa tidigare kunskaper har 
jag då transformerat till min egen representation men som egentligen baserar sig på transform-
ationer av andra kompositörers representationer. Ifall jag ska dra det ännu längre är det mina 
gamla lärares representationer av kompositörers representation och deras musik vi studerat 
som jag har transformerat till min egen representation som tar sig i uttryck genom olika typer 
av teckensystem och resurser så som noter och pianot. Det som egentligen är helt nyskapat är 
hur jag har satt tonerna och noterna i olika grupperingar på olika platser. Det är nyskapande i 
och med att jag har gett tonerna en mening i den kontextuella världen jag befinner mig i.  
 
I mitt resultat är det tydligt hur olika semiotiska resurser ständigt är multimodala även ifall 
kommunikationen i detta fall endast sker inom mig själv eller med de resurser jag använder i 
min lärprocess. Precis som Kempe och West (2010) beskriver är det multimodala teckensy-
stem som gör villkoren för meningsskapande. Kempe och West skriver även att i en kommu-
nikativ situation används alltid olika ensembler av olika semiotiska resurser som tillsammans 
skapar mening. Exempel på detta är när jag skriver om hur mitt gehör och mitt seende alltid är 
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i en kommunikation med varandra och som alltid är med och har varit det genom hela proces-
sen. Även dessa kroppsliga resurser är i kommunikation med mina estetiska föreställningar 
och med andra fysiska resurser så som pianot eller datorn i detta fall.  
 
5.2 Egna reflektioner 
Denna studie har varit intressant på så sätt att jag har fått klarhet i hur jag faktiskt går till väga 
när jag ska komponera musik. Sättet som lyfts fram i resultatet är hur det faktiskt ser ut i 
många av de situationer då jag skrivit musik men denna process och de resurser jag använt i 
denna studie kan mycket väl ändra sig eller utvecklas till en framtida komposition. Jag har 
aldrig tidigare reflekterat över hur jag går till väga mer specifikt även om jag har lärt mig 
olika tips och tricks i tidigare lärosituationer. Jag har alltid tänkt att en kompositör går sin 
egen väg och använder det sättet att komponera som passar just den individen men som det 
synliggörs i mitt resultat så är det ganska mycket i min kompositionsprocess som stämmer 
överens med den litteratur och forskning jag har granskat. Jag har alltid tänkt att det är svårt 
att lära någon skriva musik då all musik låter olika och det finns obegränsade möjligheter men 
inser nu att jag alltid kan använda mig av dessa ramar jag faktiskt har använt mig av för att 
fördelaktigt kunna begränsa mig. Jag skulle också säga att det faktiskt är väldigt intressant att 
alla resurser jag använt mig av hänger ihop på ett sätt och hur allt grundar sig på i vilken kon-
text jag befinner mig och lever i. Jag inser nu att jag är väldigt präglad av min omgivning och 
hur alla resurser och teckensystem jag använt mig av i denna studie har skapats och använts, 
fått mening, inom samma ramar jag befinner mig i. Det har dock varit svårt i denna studie att 
hitta litteratur och forskning om komposition där det ges ett rakt och enkelt svar på vad kom-
position faktiskt är och hur musikskapande faktiskt går till. Jag har valt att studera ett ämne 
som är subjektivt då kompositionen i någon mening kommer inifrån och bara tar sig till ut-
tryck genom olika resurser och teckensystem. Det designteoretiska perspektivet har varit rele-
vant och viktigt i denna studie då jag ville konkretisera och tydligt kunna se hur jag skriver 
musik men det hade också varit meningsfullt ifall denna studie hade utgått från ett fenomeno-
logiskt perspektiv. Jag hade genom ett fenomenologiskt perspektiv kunnat fokusera på hur 
musiken faktiskt uppstår inom mig, särskilt när musik enligt mig är väldigt nära kopplat till 
känslor och hur jag erfar saker.  

5.3 Arbetets betydelse 
Arbetets betydelse för min egen del har varit viktig och det har hjälpt mig att komma till flera 
bra insikter om min egen lärande- och skapandeprocess. Detta kan också vara en god grund 
för mig som lärare. I och med att jag har gjort denna studie där jag verkligen har granskat mig 
själv och min process kan jag med enklare medel hjälpa mina framtida elever. Detta arbete 
har öppnat nya vägar för mig som lärare att kunna se hur mina elever kan arbeta i deras läran-
deprocesser. Det har berikat mig med kunskapen om att elever kan ha olika förkunskaper om 
ämnet och olika idéer och estetiska föreställningar som kommer att spela stor roll i deras kom-
positionsprocesser. Användandet av olika resurser är bundna till situationen men också bundet 
till individen och hens sociala miljö och kultur. Detta arbete belyst hur viktig reflektionen 
över sitt eget arbete är och det är genom reflektionen nya kunskaper och lärdomar kan ta sin 
plats. Jag hoppas att detta arbete också kan bli intressant för andra lärare och lärarstudenter 
som, likt mig själv, har haft svårt att medvetenhetsgöra sin kompositionsprocess. Jag hoppas 
att genom detta arbete kunna bidra till reflektion och tanke om komponerande och skapande 
av musik.  
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5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Då jag flera gånger i denna studie har betonat vikten av tidigare erfarenheter, estetiska före-
ställningar och miljön som alla grundar sig i vilken kultur och social kontext man befinner sig 
i, hade det varit väldigt intressant ifall denna studie hade gjorts av någon i en annan kultur. 
Det vore intressant att se hur resurser används och hur en kompositionsprocess hade sett ut för 
en student i till exempelvis Indien eller Malaysia för att se skillnaderna eller likheterna. Att se 
en liknande studie där förutsättningarna är annorlunda med både den visuella och auditiva 
miljön, den sociala miljön, kulturen vilken studenten är uppväxt i och hur allt detta tar sig till 
uttryck i en komposition. Troligtvis hade resultatet blivit helt annorlunda och även hela for-
men på själva studien. 
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