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Sammanfattning  
 
I detta konstnärliga utvecklingsarbete sätts instuderingen av ett nytt kammarmusikverk för 
flöjt och sopran av Catherine Hoover under lupp. Syftet är att skapa, undersöka och beskriva 
kreativa metoder för att studera in och interpretera kammarmusik. Arbetet har en konstnärlig, 
fenomenologisk ingång, vilken grundar sig i vår väl förankrade kunskap och erfarenhet av 
konstnärligt skapande, där vi utgår från vårt inifrånperspektiv. 
 
Några metoder och förhållningssätt som växte fram var: 
Promenadsamtal 
Förutsättningslöst prövande 
Läsa och skriva tillsammans 
Improvisation 
 
I diskussionen tas bland annat vikten av närvaro, tillit och mod upp. 
Nyckelord: Kreativitet, textinterpretation, vildskrift, repetitionsteknik, haiku.  
 
 
Abstract  
 
In this artistic development work, we search for more creative methods to rehearse chamber 
music.  
Keywords: Creativity, interpretation of text, quick writes, rehearsal technique, haiku. 
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Inledning  

Vår erfarenhet av processen runt att studera in ett nytt stycke musik är att vi och många andra 
musiker inledningsvis gärna uppehåller oss med att få grepp om själva tonmaterialet. Det kan 
till exempel handla om att få en översiktlig bild av melodi och harmonik, eller om att förankra 
toner och fraser både i kropp och minne. Först när tonerna sitter någorlunda börjar vi ägna oss 
åt gestaltningen – att ge musiken liv. Vad händer om vi med hjälp av fantasi och kreativitet 
redan från början försöker närma oss tonmaterialet på ett mer konstnärligt sätt?  Kanske 
behövs det en portion mod och nyfikenhet för att i inledningsfasen kunna fokusera på det som 
för oss är kärnan i musicerandet - att gestalta? I detta konstnärliga utvecklingsarbete sätts 
instuderingen av ett nytt kammarmusikverk under lupp, för att leta efter mer kreativa metoder 
i repetitionsarbetet.  

Vi, Ia Hultén och Ann Elkjär, undervisar i klassisk sång respektive flöjt på Musikhögskolan 
Ingesund. Under 2017 fick vi möjlighet att ägna oss åt ett gemensamt konstnärligt 
utvecklingsarbete. Vi har båda musicerat i en mängd olika konstellationer och sammanhang, 
men aldrig tillsammans. En av idéerna vi ville undersöka i detta projekt var processen runt 
instudering och musicerande i en mindre kammarmusikensemble.  
 
I vanliga fall brukar våra respektive processer för att studera in ett nytt kammarmusikverk i 
korthet gå till ungefär så här: 
 
Ia: Jag har lite olika tillvägagångssätt beroende på vilken typ av musik och text det gäller. 
Oftast börjar jag dock med att titta igenom notbilden för att försöka få en uppfattning om 
musikens karaktär. Jag läser igenom texten och går igenom sångstämman – omfång, 
tessitura1 och själva melodin. I nästa skede fokuseras på texten och tolkningen av denna. 
Därefter sitter jag vid pianot och försöker få en uppfattning om melodik och harmonik i 
relation till text och till sången som helhet. Tekniskt svåra passager lokaliseras och övas in. 
Instuderingen och interpretationen får sedan växa fram hand i hand, där jag växelvis går 
mellan mindre delar och större helheter.  
Vid repetition med pianist läggs mycket fokus på samspel. Vi pratar lite, sjunger igenom 
stycket i sin helhet och i olika delar - tolkar och försöker hitta ett gemensamt förhållningssätt.  
När det till exempel gäller tonsatta dikter som Lieder och Romanser, interpreteras texten i 
förhållande till notbild så att tonsättarens texttolkning och musikaliska intentioner kan 
förstås. Vi diskuterar omväxlande med att stycket spelas igenom i sin helhet och i olika delar. 
Inledningsvis söker vi oss fram för att bli förankrade i tonmaterialet, för att så småningom 
försöka hitta varandra i förståelsen av text och musik. Fokus flyttas från att sjunga och spela 
rätt toner och rytm, till att lyssna och följa varandras musikaliska avsikter gällande 
exempelvis dynamik, agogik, eller artikulation. 
Inför konserter med lite förberedelse- och repetitionstid, handlar repetitionerna ofta mycket 
om notläsning, att spela och sjunga rätt och att få det hela att hänga ihop. Där kanske 
musiken till och med börjar leva först i framförandeögonblicket. 

Ann: Jag brukar känna igenom flöjtstämman, för att hitta svåra partier som jag behöver öva 
in rent tekniskt. Ofta läser jag från partituret, för att få med lite kunskap om det som händer i 
de andra stämmorna samtidigt. När vi ska studera in ett nytt verk i en av mina 

                                                
1 Sångteknisk term som anger inom vilket tonomfång ett sångparti, till exempel en operaroll, huvudsakligen rör 
sig i (NE 1995, s 196) 
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kammarmusikgrupper, brukar jag faktiskt inte lägga så mycket tid på att öva in min stämma. 
Min känsla är att instuderingen äger rum i repetitionsarbetet snarare än under mina egna 
förberedelser. För mig är det inte så viktigt att kunna min stämma perfekt innan 
repetitionerna med min grupp börjar. Detta gäller alltså för mina mer fasta 
kammarmusikgrupper. Om jag spelar i en orkester, som ju brukar ledas av en dirigent, eller 
hoppar in i en ny kammarensemble, är jag mycket noga med att ha full koll på min egen 
stämma när repetitionerna börjar. Min erfarenhet är att repetitionerna sedan nästan alltid 
utgår ifrån att fixa till fel eller problem. Först långt senare börjar vi prata om hur vi vill tolka 
och uttrycka musikens karaktär.  

I diskussionerna runt utvecklingsarbetet, väcktes vår nyfikenhet för själva kreativiteten i 
musicerandet, och vi landade i en önskan att ha en tydligt konstnärlig ingång, med ett så 
kreativt och öppet arbetssätt som möjligt. Vi hittade ett verk av Katherine Hoover för sopran 
och flöjt, Seven Haiku, och lät oss inspireras av det. Vi bestämde oss för att låta fantasin flöda 
i en undersökning där vi letar efter och beskriver olika kreativa metoder för att studera in ett 
nytt kammarmusikverk. Som inspirationskällor använde vi diktsamlingen Aprilsnö (2000) 
med både svenska och japanska haiku, sajten www.haikurymden.se, samt Skriva med kropp 
och själ (1992) av Natalie Goldberg. Den sistnämnda gav fina råd till blivande skribenter, 
kreativa tips som även lätt kunde översättas till vårt musicerande. Vidare har vi använt Spela 
fritt: Improvisation i liv och konst (2004) av Stephen Nachmanovitch samt Lena Wemans 
doktorsavhandling Världens skridskotystnad före Bach (2008).  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att leta efter, skapa, undersöka och beskriva kreativa metoder för att studera in och 
interpretera ett för oss nytt musikverk. Förhoppningen är att det leder till att vi blir mer 
insiktsfulla och uttrycksfulla musiker. Vi hoppas att vårt konstnärliga utvecklingsarbete kan 
komma till nytta för andra - musiker som letar inspiration till kammarmusikinstuderingar, 
eller kanske lärare som undervisar i kammarmusik? 

Frågeställningar 
1. Hur utvecklar vi kreativa metoder inför och under instuderingsprocessen? 
2. Hur ser metoderna ut?  
3. Hur påverkar dessa metoder instuderingsprocessen, och i förlängningen vår 

gestaltning? 
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Områdesorientering 

Om kreativitet och skapandeprocesser 
Det finns flera olika sätt att definiera ordet kreativitet, och i Nationalencyklopedin beskrivs 
termen som en förmåga till nyskapande och att kunna frigöra sig från etablerade perspektiv 
(NE, 1993 s. 388). Kreativitet kan även kopplas samman med alster av värde på konstnärliga, 
vetenskapliga eller tekniska områden. En mer allmän definition handlar om människans 
upplevelse av sig själv och sin omvärld (s. 388).   
  
Stephen Nachmanovitch beskriver i sin bok Spela fritt (2004) hur människan i situationer av 
genombrott, vid frigörelse från ett hinder eller en rädsla, kan erfara klarhet, kraft och frihet  
(s. 18). Han liknar betraktandet av den kreativa processen vid att titta in i en kristall, full av 
reflekterande ytor: 
  

Dessa varandra speglande temata, skapandets nödvändiga förutsättningar, är lekfullhet, kärlek, 
koncentration, övning, färdighet, att använda sig av begränsningens styrka, kraften i att lära av 
gjorda misstag, risktaganden, kapitulation, tålamod, mod och tillit. (Nachmanovitch, 2004  
s. 19) 

  
Vidare menar han att kreativitet innebär ett “samspel av varandra motverkande spänningar”, 
där vi i de egna skapandeprocessernas förlopp förhåller oss till två poler - leken och det heliga 
(s. 19).2 Nachmanovitch hävdar även att det dels behövs en lekfullhet i skapandet för att 
“konstverket” inte ska bli tungt och stelt, medan det utan det heliga saknar förbindelse med 
“den mark vi lever på” (s. 20). 
 
En paradox inom kreativitetens område är att det krävs en färdighet för att kunna uttrycka sin 
ingivelse, men att det, om denna professionella färdighet får för stort fokus, är risk för att 
närvaron i själva skapandet uteblir. 
 

...om man är alltför upptagen av den professionella färdigheten, undanröjer man möjligheten 
att kunna överlämna sig åt misstaget, vilket är essentiellt för ingivelse. Man börjar lägga 
tonvikten på produkten i stället för på processen. Det är möjligt för en konstnär att ha en 
förbluffande teknisk skicklighet, att kunna förvåna och glädja publiken med bländande 
virtuositet, och ändå – fattas något. (Nachmanovitch, 2004 s. 116) 

 
Nachmanovitch menar vidare att tekniska färdigheter är ganska lätt att förstå, värdera och 
“umgås med”, medan känslomässiga och andliga substanser är svårare att värdera (s. 117) 
 

Improvisation, lek och att släppa kontrollen 
Termen improvisation härstammar från latin och används ofta i musiksammanhang 
där den syftar på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikframförande 
(NE, s. 382). Improvisation associeras ofta till en fri gehörsbaserad musikutövning, 
men baseras ofta på formler och gester som används om och om igen, samt 
inspiration från, och imitation av andra musiker (s. 383).  

 
Även musikern som spelar efter noter improviserar i sitt musicerande. Det kan gälla 
ornamentik och utsmyckningar, men även timing, agogik och frasering.  

                                                
2 Vi	tolkar	“det	Heliga”	som	att	det	finns	ett	allvar	och	kanske	något	som	ligger	utanför	oss	själva	i	det	konstnärliga	
uttrycket. 
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Jon-Roar Bjørkvold refererar till leken som skapande kraft i sin bok Den musiska 
människan (1991). 
 

Lek och sång äger en dionysisk dynamik som till sitt väsen inte baseras på 
ensidiga, förnuftsmässiga grunder. Med vårt förnuft kategoriserar vi världen 
i ordnade begrepp. Den lekande fantasin, däremot, äger kraft att med sin 
högre grad av öppen begreppslöshet lyfta oss högre och förbi den 
förnuftsbaserade kunskapens redan erövrade vetande. Den lyfter oss förbi 
fördomar och in i det nya landet, “på andra sidan stjärnorna”. Lekens öppna 
kolon som emanciperande kraft gentemot förnuftets trista och kategoriska 
punkt. (Björkvold 1991, s. 48) 

 
Nachmanovitch (2004) beskriver vikten av att komma i kontakt med “barnet inom oss”, till 
exempel i samband med improvisation. Han liknar improvisation vid ett lekfullt 
experiment, där vi kan återfinna “det vilda” inom oss (s. 52).  
    

Fullt utvecklad konstnärlig kreativitet är förhanden, när en utbildad och 
kunnig vuxen förmår att dricka av den källa klar obruten lek-medvetenhet 
som är det inre lilla barnets. (Nachmanovitch, s. 53) 

 
Vidare menar Nachmanovitch att människan blir riktigt närvarande i ögonblicket först då 
hon släpper sina förutfattade meningar – ett sinnestillstånd som kan stärkas genom 
improvisation. Människans värld är i ständig rörelse och inbjuder till skapande (s. 27).  
 

Improvisation är att erkänna, i ett enda andetag, både obeständighet och evighet. Vi vet vad 
som kan hända nästa minut, men inte vad som kommer att hända. I samma utsträckning som 
vi känner oss säkra på vad som kommer att hända låser vi inne framtiden och isolerar oss från 
nödvändiga överraskningar. Kapitulation innebär att behålla en avspänd hållning till att inte 
veta, att låta sig näras av det mysterium som följer med ögonblicken, de evigt nya, de varje 
gång överraskande. (Nachmanovitch, 2004, Spela fritt s. 27) 

 
I en beskrivning av ett musikaliskt samarbete pekar flöjtisten och forskaren Lena 
Weman (2008) på vikten av lyssnandet, av att känna trygghet i kompetens, och tillit 
för att våga prova olika infall, samt i att medmusikern responderar. Istället för att 
diskutera hur musiken ska tolkas musicerar de sig fram till en interpretation (s. 
115). Vidare menar Weman att ett framförande får liv genom “musikerns 
konstnärliga frihet att interpretera, gestalta, göra val och fatta beslut” (s. 118). 
 

Kreativt skrivande 
Natalie Goldberg (1992) använder olika metoder i sitt skrivande, dels för att träna sig i 
skrivkonsten, men också för att fånga essensen, kärnan i tankarna. Hon beskriver ett sätt att 
fånga den första tanken som ännu inte påverkats av konventioner eller egen censur, ”den 
punkt där medvetandet ger direkt uttryck för vad det ser och känner, inte vad det tror sig höra, 
se och känna” (Goldberg s. 21). Där gäller det att alltid hålla handen i rörelse, aldrig stryka 
något och inte bry sig om stavning eller grammatik. Att helt släppa kontrollen, att inte tänka 
logiskt, utan istället ta ett ”strupgrepp på ämnet” (s. 20). Goldberg menar att det ligger en 
oerhörd energi i den första tanken – att det är där vår insikt väcks till liv. När det gäller 
skrivkonsten använder Goldberg tydliga ramar och övningar. Disciplin är en central 
ingrediens, och det är viktigt att skrivträna oavsett om lusten finns eller ej (s. 23).  
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Konstnärligt perspektiv 
Detta utvecklingsarbete har sin utgångspunkt i ett konstnärligt perspektiv. 
Som musiker och lärare på universitetsnivå, förlitar vi oss på vår väl förankrade kunskap både 
gällande själva hantverket och erfarenhet av konstnärligt skapande. Vi väljer därför att utgå från 
vårt eget inifrånperspektiv, vår upplevelse av vad som sker. 
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Metod 
 
Detta arbete utgår från våra egna upplevelser, och vi har månat om att i stunden fånga vad 
som händer - både det handgripliga och det flyktiga. För att i efterhand kunna få syn på och 
minnas de kreativa metoder vi hittat, och fånga upp skeenden som kanske är omedvetna, har 
både loggboksskrivning och videodokumentation använts. Våra möten har spelats in med 
hjälp av mobiltelefon, och filmerna har lagts ut på Bambuser, en gratis molntjänst (som tyvärr 
upphörde med sina tjänster under våren 2018). 
 
Eftersom vi båda har stor vana och erfarenhet av övning och interpretation, började vi med att 
dela med oss till varandra av våra metoder. Vi provade oss fram till vilka som fungerade bra 
för oss i förhållande till kombinationen sång och flöjt. Vi utvecklade även metoderna och 
experimenterade oss fram. Vi provade alla idéer som dök upp, frimodigt och 
förutsättningslöst. 
 
 
 
 
 

 
Ur Katherine Hoovers Seven Haiku for flute and soprano, Papagena Press, 1987 
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Resultat 
 
Inledningsvis beskrivs hur några kreativa metoder tog form och användes inför och under 
instuderingsprocessen. Därefter presenteras hur metoderna påverkade denna process. 
 

Haikuskrivande 
 
Eftersom den musik som användes i detta arbete var sju tonsatta haiku, beslöt vi oss för att 
sätta oss in lite mer i konstformen: Poesiformen haiku växte fram i Japan på 1600-talet. En 
haiku kan beskrivas som en mycket snabbt fångad ögonblicksbild, oftast med en skymt av 
årstidernas växlingar och sinnesstämningar. Det finns flera olika Haikuformer, där den kanske 
mest kända svenska varianten är treradig med 5-7-5 stavelser. Vi läste diktsamlingen Aprilsnö 
(2000) med både svenska och japanska haiku, och studerade sajten www.haikurymden.se.  
Detta för att lära oss om vad en haiku är, hur den kan vara uppbyggd och vad tanken med 
haikuformen är. Därefter började vi skriva egna haiku. Det var lustfyllt, spännande och 
koncentrationskrävande. Inför varje repetition var en av våra förberedelser att skriva två-tre 
egna haiku. Vi skrev även gemensamma haiku, samt kommenterade och förbättrade 
varandras. Detta var för oss båda ett helt nytt sätt att närma sig ett stycke musik, och kändes 
oerhört inspirerande. Vi fick en känsla för poesiformen - det koncentrerade och det flyktiga - 
som hjälpte oss att förstå Hoovers musik. Den egna processen vid haikuskapandet, vilken 
kunde ske under tåg- och bilresor eller under promenader i skogen, gav oss en slags ökad 
närvarokänsla i vardagen och upplevdes som oerhört kreativ. Haikuskrivandet påverkade hur 
vi såg på omgivningen, på världen. Några av våra egna haikualster här nedan speglar 
ögonblick ur vår process.  
 

Läsa och skriva tillsammans 
 
Katten	i	soffan 
när	två	läser	djupnar	raderna 
Skapar	ordflätan 
 
För att hitta kreativiteten inom oss, började vi med att leta upp några böcker som fick agera 
inspiratörer. Läsningen av Natalie Goldbergs “Att skriva med kropp och själ” fick stor 
betydelse, eftersom den bjöd på handfasta verktyg och metoder att komma igång med en 
skrivprocess. Dessa metoder kunde vi även ta med in i vårt eget skrivande.  
	

 

 

 

 

 
  



 13	

Vildskrift  
 
Fascinerande 
handens egna rörelser 
följsamhetens nu 
 
Under våra möten använde vi ibland vildskrift3 för att komma igång med haikuskrivandet. Här 
skrev vi utan att tänka och utan att lyfta pennan från papperet, i en skrivande lek där allt 
kunde sägas. Vi utvecklade metoden till att skriva vildskrift tillsammans, på samma papper. 
Vi kunde komma överens om ett fenomen som vi ville fånga i en Haiku, och sedan skrev vi i 
ett härligt flöde. Det upplevdes ibland som att släppa taget och kontrollen, och istället låta 
handen (det undermedvetna?) att komma till uttryck. Det krävdes en total närvaro och mycket 
energi.  
 
 

 
                                  Vildskrift, egna laborationer vid köksbordet 

                                                
3 Vildskrift är en skrivmetod där pennan aldrig lyfts och där handen aldrig får stanna upp. Det handlar om att 
skriva i ett flöde och bara låta det som rör sig i sinnet strömma fram genom pennan. Se även 
www.haikurymden.se 
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Inre scenografier och textinterpretation 
 
That white piony 
lover of the moon 
trembling now at twilight 
(Kato Gyodai, ca 1750) 
 
Som ett redskap i förståelsen av Hoovers Seven Haiku skapade vi ibland tydliga 
förutsättningar, där vi utifrån interpretation av texten bestämde vem är det som pratar, vad 
som sägs, hur stämningen är, och var handlingen utspelar sig? Därefter experimenterade vi 
ofta fram en “inre scenografi”, tydliga bilder där vi för vårt inre kunde se omgivningen. I en 
av satserna landande vi till exempel i en sjuksäng, där en gammal människa yppar sina allra 
sista ord. Skapandet av inre scenografier ledde till att vi tänkte över flöjt- och sångstämmans 
respektive roller och hur de förhåller sig till varandra. Är det två olika individer som talar med 
och till varandra, eller illustrerar flöjten det sångstämman just berättar om? 
 
Något som inspirerade oss båda var våra diskussioner kring texterna. Vi resonerade ofta kring 
innebörden, och ibland använde vi olika tolkningar för att hitta nya musikaliska uttryck. Vi 
kompletterade varandra och kom ofta med olika förslag på hur texten skulle kunna förstås. 
Det blev tydligt att vi tillsammans hittade många fler infallsvinklar än vi hade gjort var för 
sig. 
 

Promenadsamtal 
 
Oförtröttligen 
att kraften aldrig sinar 
vågens väg mot strand 
 
En källa till att få igång samtal kring musicerande och metoder, var att promenera 
tillsammans. Vi gav oss förutsättningslöst ut på stigar i skog och mark och lät samtalet ta den 
väg det ville. Efter en stund kom vi ofta in på funderingar kring våra instuderingar, och det 
blev en väldig närvaro i samtalet där idéer bollades fram och tillbaka.  
 

Förutsättningslöst prövande 
 
Ingenting är fel 
när man söker sig framåt 
Slingrar i texten 
 
Vi utvecklade en stor tillit till varandra under repetitionerna och skrivstunderna. Redan tidigt i 
vårt projekt var vi överens om att försöka ha en fri och öppen hållning i vårt samarbete. 
Eftersom vi aldrig tidigare musicerat tillsammans, utvecklades vår förmåga att vara 
närvarande och fria i stunden. Inga idéer förkastades, utan vi provade det någon föreslog, 
bollade idéer med varandra, samt spelade. Detta förhållningssätt genomsyrade alla de olika 
metoderna. 
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Improvisation 
 
Total närvaro 
sinnet är fyllt till brädden 
ett lekande nu 
 
För att lära känna varandra musikaliskt experimenterade vi med att improvisera tillsammans. 
Utgångspunkten var de Haikudikter vi skrivit var för sig eller tillsammans. När vi 
improviserade hade vi öronen på helspänn för att fånga upp varandras musikaliska intentioner. 
Den andres inandning kunde till exempel berätta om den kommande frasens karaktär, och 
hela kroppen kommunicerade, där häftiga respektive lugna rörelser kunde påverka förloppet. 
Dessa sessioner präglades av en stor närvaro och en nerv i musicerandet, och utvecklade 
känslan av en naturlig frimodighet i samspelet.  

Musikens inneboende känslostämningar 
 
Under repetitionerna försökte vi ibland att endast uttrycka musikens inneboende 
känslostämningar, utan hänsyn till texten. Vi spelade igenom några satser utan text, för att 
förtydliga för oss själva vad musiken i sig vill gestalta. Här kom karaktärer som 
“olycksbådande”, “ett lugn” och “en mycket mörk stämning, dyster” fram. Vi enades om 
musikens grundstämningar och satte ord på dessa. Upplevelsen var att detta hjälpte oss att 
förstå tonsättarens intention med musiken. 
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Andra redskap som gav inspiration 
 

Bambuserfilmer  
De inspelade repetitionerna fungerade inte bara som minnesstöd för vårt utvecklingsarbete, 
utan även som inspiration i vår konstnärliga process. När vi tillsammans tittade på filmerna, 
kunde vi plötsligt få syn på skeenden vi inte uppfattat tidigare. Vi lade till exempel märke till 
att vi rörde oss på olika sätt under musicerandet, vilket ledde till att vi senare experimenterade 
med våra respektive kroppsspråk. Vi såg även att det fanns utrymme för att ta ut svängarna 
mer i den musikaliska gestaltningen, vilket vi också utforskade. 

Bekant musik 
För att snabbare lära känna varandra musikaliskt använde vi även musik som vi båda gjort 
tidigare. Albert Roussells två sånger Deux Poèmes de Ronsard (1924) utmanade oss till 
exempel musikaliskt med stort utrymme för både dynamisk och agogisk variation. Vi 
upplevde samspelet som ganska enkelt och självklart. För Ias del var det också skönt att 
kunna vara helt närvarande i musicerandet, och bara fokusera på samspelet - inte dela 
uppmärksamheten med att tänka tonhöjd eller rytm, eftersom Roussells verk är något mer 
tonalt, och dessutom bekant sedan innan. 

Experiment med ögonkontakt  
Under en repetition provade vi att spela en sats utantill medan vi höll ögonkontakt hela tiden. 
Det kändes spännande, men upplevdes samtidigt aningen konstlat. Vi konstaterade att den 
kroppsliga kommunikationen i kammarmusicerande är komplex. 

Kreativt intonationsarbete 
Under repetitionerna diskuterade vi hur vi kunde öva intonation tillsammans. Vi gick igenom 
vissa partier och intervall, så som vi båda brukar jobba med intonation. Vi pratade mycket om 
hur vokalfärger kan påverka intonationen, och skapade därför en övning där vi helt tog bort 
texten. Ia sjöng sin stämma på en och samma vokal. Vi experimenterade också genom att 
använda stämapparat, vilket inte är så vanligt i repetitionsarbete för sångare.  
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Metodernas påverkan på instuderingsprocess och 
gestaltning 
Tillit och öppet klimat 
Att experimentera, leka, skapa och improvisera skapade ett mycket avspänt klimat. Från att 
bara ha känt varandra ytligt, fanns det nu plötsligt en tillit och en naturlig närhet i vårt arbete, 
musicerande och umgänge. Det var lustfyllt och enkelt att prova nya vägar i musiken, och vi 
fyllde ofta på och fördjupade varandras idéer.   

Närvaro, skapande flöde och mod  
Både under vildskrifts- och improvisationsövningarna utvecklade vi vår förmåga att gå på 
impulser - att handla direkt - oavbrutet och utan att tänka innan. Det ledde till en vana av att 
inte kritisera sig själv i stunden, utan att vara i det skapande flöde som var härligt att åka med 
i. Vi upplevde båda en känsla av att vara i kontakt med vårt intuitiva inre. Denna förmåga till 
handling följde automatiskt med in i arbetet med Hoovers musik. 
  
Under våra improvisationsstunder fick vi även syn på nya sidor av varandra. Vi såg fler delar 
av varandras karaktärer och personligheter, vilket sedan var till inspiration och bidrog till en 
större portion mod i vårt musicerande. Det uppstod en omedelbar kommunikation, ett 
samförstånd, och ett förhöjt lyssnande - känslan av att vara på tårna, redo, beredda till ett 
uttryck. Den - känslan av att vara helt närvarande - fanns sedan på ett naturligt sätt när vi 
spelade Hoovers musik. 
 
När vi skrev egna haiku fick vi även en ökad förståelse av poesiformen, och för texten och 
dess betydelse. Vi kom på så sätt närmare textens kärna, och i och med det också närmare 
musiken. Haikuskrivandet gav oss en känsla av ökad närvaro i vardagen, och påverkade 
uppfattningen av vad ett ögonblick är. 
 
Det förutsättningslösa prövandet; när vi stod emot impulsen att säga “nej, det här kommer 
aldrig fungera”, att inte “för-recensera” en metod, gjorde att den egna verktygspaletten för 
repetitionsarbete växte. Vissa saker fungerade bättre än förväntat, och vi förvånades oftast på 
ett positivt sätt. 			 

Ökad insikt i verket 
Hela förberedelsearbetet med alla övningar, haikuskrivande med mera, ledde till att vi gjorde 
ett för oss ovanligt gediget instuderingsarbete. Vi lärde till exempel känna den andres stämma 
väldigt väl, och fick större insikt i de roller som de olika stämmorna har; vissa gånger är 
flöjtstämman en illustration av texten, andra gånger bär den handlingen framåt. Den kan också 
ha en dialog gentemot sångstämman, eller till och med en slags monolog för två stämmor. Vi 
upplevde att denna ökade förståelse avspeglade sig i framförandet. Arbetet med 
textinterpretation, och våra haikuövningar, hjälpte oss att tydligare se verkets storform, ett 
slags ovanifrånperspektiv.  
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Avslutande diskussion 
 
Detta arbete har genomsyrats av ett förutsättningslöst och lekfullt prövande, en hållning vi 
också tar med oss in i skrivandet av denna diskussion.  

Perioden vi arbetade med vildskrift och skrev haiku, upplevde vi båda som mycket kreativ. 
Skrivandet kändes förlösande, inte bara för vår konstnärliga process runt Seven Haiku, utan 
även för vardagslivet. Vad är det egentligen som känns så mycket mer kreativt än vårt dagliga 
musicerande? Hur kan vi överföra känslan till musiken? Kan det vara så att vi som musiker 
inte använder en del av våra kreativa sidor? I och med att vi har musik som profession, 
fokuserar vi kanske mer på att analysera och förbättra de tekniska delarna av musicerandet. 
Får konstnärskapet stå tillbaka till förmån för en mer hantverksmässig inställning till 
musikerrollen? Säkert handlar det mycket om tidsbrist - vi behöver öva in nya stycken på kort 
tid och se till att alltid leverera. Dessutom anar vi att detta hantverksmässiga är något 
sompremieras även under studietiden.  

I haikuskrivandet hade vi överhuvudtaget inga krav på prestation eller nivå - det blev som en 
lek, där det levande och skapande låg nära till hands. Bjørkvold (1991) beskriver hur fantasin 
“äger kraft att med sin högre grad av öppen begreppslöshet lyfta oss högre och förbi den 
förnuftsbaserade kunskapens redan erövrade vetande” (s. 48), vilket var precis det vi 
upplevde. Våra vildskriftsövningar fungerade även som energiinjektioner. Även om inte 
inspirationen fanns där innan, så uppstod det en oerhörd energi i att hela tiden fånga de ord 
och tankar som dök upp. Goldberg menar att det i den första tanken alltid ligger en oerhörd 
energi, vilket vi verkligen erfor i våra skrivövningar. Energinivån höjdes i hela kroppen. Vi 
blev också ofta förvånade ibland över de ord som kom ut på pappret - precis som man kan bli 
förvånad över sina drömmars innehåll. Kanske var detta en väg direkt till vårt 
undermedvetna? 
 
Improvisationsövningarna vi gjorde ligger nära vildskriftens omedelbarhet och direkthet. 
Kanske är det möjligt att dra improvisationerna ännu längre, ett slags “vildspel”, där man bara 
får sluta spela för att andas? Några tydliga ramar skulle kunna vara ett tonmaterial, en textrad 
eller ett ord? Eller kanske en karaktär, en inre scenografi eller en bild? 
 
Weman (2008) menar att tryggheten är grunden i hennes musikaliska sammanhang, och det 
som gör att hon vågar prova olika infall. I detta utvecklingsarbete gav i omvänd ordning 
istället leken, skrivandet och improvisationerna en ökad tillit och trygghet, som spädde på det 
kreativa klimatet i rummet. Som att vi vågade slänga oss ut och fånga upp varandra. Många 
av de metoder som skapades hade inte direkt med musik att göra, utan mer med att vi gjorde 
något kreativt och lustfyllt tillsammans. Vi funderade, fyllde på varandras idéer, och delade 
hela tiden upplevelser och nya tankar. Kanske skapade detta öppna umgänge en gemenskap 
och en trygghet som möjliggjorde en stor närvaro, spontanitet och lekfullhet –  även i 
musicerandet? Det tillstånd som Nachmanovitch beskriver som att komma i kontakt med 
“barnet inom oss”, ”det heliga” och “det vilda”?  
 
Vår erfarenhet av kammarmusicerande är att det sällan finns tid eller möjlighet att verkligen 
gå in på djupet i ett verk. Oftast repeterar man ihop sig och spelar en konsert snabbt inpå. För 
oss fanns det en stor tillfredsställelse i att lära känna Seven Haiku ordentligt, och låta 
repetitionsperioden dra ut på tiden.  
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Ann: Det påminde lite om att spela i operaorkester; man tror innan att det ska bli tjatigt att 
spela La Bohème 40 gånger, men för varje ny föreställning upptäcker man något som ger ett 
nytt perspektiv på verket, och insikterna djupnar.  
 
Det förutsättningslösa prövandet under repetitionerna var något vi tyckte var både viktigt och 
förlösande för att hitta djupare in i musiken. Men det visade sig också vara mer utmanande än 
vi trodde i vissa situationer. Det fanns till exempel tillfällen när vi jobbade med att skapa inre 
scenografier, där vi gång på gång fick påminna oss själva - och varandra - om att inte förkasta 
en idé för att den spontant kändes mindre bra för en av oss.  
 
Ann: När vi laborerade med de inre scenografierna, hände det att jag värjde mig för att de 
där bilderna blev för detaljerade. För mig blev det lite Walt Disney-musik över det, lite för 
konkret och nästan banalt. Ia ville sätta upp mer övergripande ramar för de inre 
scenografierna, och menade att detaljerna kan vara viktiga då de kan hjälpa upp förmågan 
till inlevelse, närvaro och ett lekfullt förhållningssätt till spelet och varandra.  
 
Ia: Weman (2008) beskriver vikten av att av att känna tillit för att våga prova olika infall, och 
kanske var det så att min tillit till Ann i detta tidiga skede inte var helt utvecklad? Jag skulle 
kunnat fortsätta försöka övertyga, och beskriva min vision av hur både möjliga och omöjliga 
inre bilder skulle kunna öppna nya dörrar i vårt spel - men jag kände ett inre motstånd. 
Förmodligen var det en form av rädsla och osäkerhet som hindrade mig. Hade denna idé 
kommit upp senare i processen, skulle jag troligtvis kunnat motivera och drivit idén på ett 
annat sätt.   
 
För det mesta kändes det lätt och oproblematiskt att ha denna förutsättningslöst prövande 
hållning, men i de situationer där vi fick jobba mer för att behålla den, kändes det ännu mer 
givande efteråt. Vi tycker att denna förmåga också utvecklades under projektets gång. 
 
Kanske hade den stora inledande fasen, där vi bollade infall, promenerade, skrev vildskrift 
och haikus tillsammans, en väldigt stor betydelse för hur vi senare i processen litade på 
varandra i musicerandet? Vi vågade vara i nuet tillsammans och låta de egna tankarna 
verbaliseras i förvissningen om att de skulle tas emot med ett intresserat och öppet sinne. När 
vi improviserade över våra egenskrivna haikus uppstod ett liknande fenomen, där tilliten var 
en central beståndsdel. Vi vågade kasta oss ut i kaskader av toner och ljud, där musicerandet 
mer fick karaktären av lek. Det kändes som att vi berättade någonting tillsammans. Ibland 
fungerade det också omvänt så att den nyss skapade musiken även berättade något för oss. 
Varje improvisation hade ett visst förlopp som alltid såg olika ut. På ett liknande sätt hade 
Hoovers komponerade Haiku ett visst förlopp, men det såg olika ut varje gång vi spelade. Vi 
berättade även här något tillsammans, medan musiken i sin tur berättade också något för oss.  
Det var som en intuitiv förståelse för den gemensamma upplevelsen. I musicerandet kunde det 
upplevas som en energi i kroppen, i tanken, lekfullt. Vi musicerade med hela oss själva, vi var 
skapandet, leken.  
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Ia: Något som blev uppenbart är att jag i många andra musicerandesammanhang inte brukar 
leka på detta sätt. Det kanske har sina förklaringar i att det ofta handlar om tydliga uppdrag 
med förbestämd musik, och dessutom väldigt lite repetitionstid. Det kan även ha att göra med 
om det är medmusiker som jag inte känner så väl, varken musikaliskt eller personligt. Jag har 
aldrig tänkt på att det kan vara så inspirerande och givande att ”leka” tillsammans. Leken 
verkade utveckla en slags intuitiv kommunikation mellan oss, vilken var av stor betydelse i 
både processen och framförandet. 
 
Ann: Min musikaliska plattform ser nog lite annorlunda ut än din, jag spelar ofta 
kammarmusik i mindre grupper, som kanske bildats just av mig och mina vänner. Då finns 
tilliten där redan från början, och jag upplever inte att mer kreativa påhitt och förslag 
motarbetas. Däremot finns det absolut utrymme för att våga låta de oväntade och oprövade 
metoderna ta mer plats, och tid. Sen skulle det ju vara oerhört intressant att se om till 
exempel en mer hierarkisk konstruktion som en symfoniorkester vågar prova 
repetitionstekniker utanför normen. Vi provade ju faktiskt att låta våra kollegor (på 
Musikhögskolan Ingesund) skriva haiku och vildskrift i smågrupper under en av våra 
personaldagar i våras. De gick verkligen in för uppgiften helhjärtat och skrev fantastiska små 
alster! 
 
Ia: Ja, och många uttryckte just att det var så roligt - så lustfyllt. När jag kikade lite på dem 
under arbetet såg jag att de var otroligt engagerade.  
 
Ann: Men när det gäller skrivkonsten använder till exempel Goldberg tydliga ramar och 
övningar. Disciplin är en central ingrediens, och det är viktigt att skrivträna oavsett om 
lusten finns eller ej. Det här kan ju tyckas gå på tvären mot det vi just sagt, om lekfullhet och 
skapande? 
 
Ia: Kanske handlar det om att få en balans, att de olika förhållningssätten är förutsättningar 
för varandra? 
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Ann: Det är en svår konst att både öva massa timmar om dagen, och samtidigt ha ett lekfullt 
förhållningssätt till det man gör. Men det är kanske det som är konsten med konstnärskapet? 
  
Ia: Ja precis. Något jag själv skulle vilja jobba mot är att i min övningsprocess kunna göra 
konstruktiva förbättringar i ett kreativt, musicerande flöde - våga prova helt nya vägar. Till 
exempel som det där fotbollslaget i Östersund, ÖFK, gör. Varje år ägnar de sig åt en 
gemensam kulturell aktivitet, där grundtanken är att utmana spelarna utanför planen, så de 
blir modigare även på planen - och vinner fler matcher.  
 
Improvisationsövningarna vi gjorde ligger nära vildskriftens omedelbarhet och direkthet. 
Kanske är det möjligt att dra improvisationerna ännu längre, till ett slags “vildspel”, där man 
bara får sluta spela eller sjunga för att andas? Några tydliga ramar skulle kunna vara ett 
tonmaterial, en textrad eller ett ord? Eller kanske en karaktär, en inre scenografi eller en bild? 
En sådan övning kräver mod och en otrolig närvaro och energi. Kanske skulle det kunna 
skapa ett öppet och tillåtande klimat som kan tas med in i både samvaron och 
repetitionsarbetet. En miljö där alla kan ta för sig och växa? Att ha en öppen atmosfär och 
utveckla människors skapande sidor borde vara intressant på många olika områden. Denna typ 
av ”vildlek” skulle kunna omformas för att sedan appliceras i helt andra sammanhang där 
samverkan mellan människor är viktig. Exempelvis skulle kanske arbetsplatser av skiftande 
karaktär må bra av liknande lekar/övningar för att stärka samhörighet och få människor att 
växa, tänka fritt och våga vara kreativa? Tal, skrift, bild, rörelser mm, skulle kunna användas 
istället för toner.  
 
Att som musiker våga visa det som kommer ur en spontant och utan tanke – det är som att 
visa sin insida. Det krävs mod och styrka att gå förbi sina inre spärrar, och kanske bidrar det 
till att en växer som människa – och därmed även som musiker? Att vara i lekandet, med en 
total närvaro och kommunikation i nuet, snuddar kanske vid ”det heliga”? 
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Arbetets betydelse och fortsatt utforskande 
 
Detta arbete skulle kunna vara intressant för andra musiker, som inspiration till att utveckla 
och våga prova egna idéer för att till exempel studera in och repetera kammarmusik. Även 
musiklärare som arbetar med olika typer av ensembler kan troligtvis ha nytta av arbetet samt 
våra tankar. Att låna kreativa metoder som improviserande och skrivande, kan 
förhoppningsvis även gagna utövare inom andra konstområden. Kanske kan konstutövare 
också låta sig inspireras av helt andra sfärer - som fotbollens värld? Det skulle vara intressant 
att se om det utifrån de kreativa metoder vi utvecklade, skulle vara möjligt att hitta nya vägar 
in i den enskilda övningen, till exempel med elektroniska verktyg? 
 
Något som även skulle vara spännande att titta vidare på är hur det lekfulla förhållningssättet 
och de utvecklade metoderna skulle fungera i lite större grupper. Kanske utvecklas andra 
typer av metoder i dessa grupper? 
 
För vår egen del har projektet framför allt fört med sig ett delvis ändrat perspektiv på 
kammarmusicerande. Vi kommer förhoppningsvis kunna vara mer närvarande, lekfulla och 
spontana i det egna musicerandet framöver. De många idéerna vi fått kring instudering 
kommer vi också kunna applicera på vår undervisning. En metod vi skulle vilja utforska mer 
är hur ett medvetet användande av kroppsspråket skulle kunna påverka kammarmusicerandet. 
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