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Sammanfattning 
Detta projekt utforskar musikalisk interpretation med fokus på den klassiska gitarrepertoaren.  
Genom användandet av litterär text undersöks hur man kan medvetandegöra interpretations-
processen av ett musikverk. Specifikt utforskas detta utifrån förhållandet mellan fyra upp-
förandepraktiska aspekter inom det västerländska konstmusikens område: 1. trogenhet mot 
urkällan 2. förhållningssätt till tiden då verket skapades 3. förhållandet till dagens publik och 
4. trogenheten mot egna konstnärliga val. De litterära texterna valdes utifrån ovanstående 
aspekter. Efter att under instuderingen läst de valda texterna, skrivit egna dikter och deltagit i 
gruppaktiviteter har de deltagande interpreterna utvecklat sin förmåga att medvetandegöra och 
sätta ord på sina konstnärliga val.  
 
Nyckelord: autenticitet, bibliotek, gestaltning, gitarr, instudering, interpretation, kreativt 
skrivande, litteratur, musik, tolkning, poesi, västerländsk konstmusik 

Abstract  
This project explores musical interpretation focusing on the classical guitar repertoire. 
The use of literary text explores how to consciously interpret the process of interpretation of a 
musical work. This is explored based on the relationship between four behavioral aspects in 
the field of Western art music: 1. fidelity to the source 2. attitude to the time when the work 
was created 3. relation to today's audience and 4. fidelity to own artistic choices. After reading 
the selected texts, writing their own poems and participating in group activities, the 
interpreters had developed their ability to raise awareness and to put words into their artistic 
choices. 
 
Keywords: authenticity, library, design, guitar, study, interpretation, creative writing, 
literature, music, poetry, western art music 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras utgångspunkter och drivkraft för vårt val av ämnesområde. Vidare 
presenteras den forskningsfråga som ligger till grund för utvecklingsarbetet, vilken vi åter-
kommer till efter avslutad studie. Vi redogör därefter för hur vi definierar några centrala 
begrepp som används i vårt utforskande av interpretationsprocessen. 

1.1. Utgångspunkter och drivkraft 
Detta utvecklingsprojekt belyser den interpretationsprocess som leder fram till hur ett 
musikverk framförs. Denna process präglas av de konstnärliga val som interpreten gör. 
Projektet utgår från fyra aspekter. De två första fokuserar på historisk autenticitet: 
  

1. Trogenhet mot urkällan, det vill säga mot tonsättarens intentioner med verket. 
 

2. Förhållningssätt till tiden då verket skapades, det vill säga bruk av de kulturellt 
betingade verktyg som finns tillgängliga för en viss genre, stil eller epok.  
 

De två följande aspekterna, fokuserar på samtida uppförandepraxis:  
 

3. Förhållandet till dagens publik, det vill säga interpretens vision för att överföra det 
som dåtidens publik upplevde till något som dagens publik kan relatera till. 
 

4. Trogenheten mot de egna konstnärliga val interpreten själv gör i gestaltningen.  
 
Vi vill med studien utforska och försöka förstå interpretens förhållande till den spänning som 
råder mellan de ovan beskrivna aspekterna. I detta projekt har valet fallit på att använda 
litterär text, noggrant utvald utifrån ovan beskrivna aspekter. Texten fungerar som ett raster 
över urkällan, det vill säga tonsättarens notbild. När aspekterna kopplas till text är ambitionen 
att de ska bli mer påtagliga och att det öppnas en möjlighet att utforska de spänningsfält som 
uppstår mellan dem. Det musikaliska uttrycket låter sig medvetandegöras av det litterära, ett 
språk läggs över ett annat språk; vilket gör det möjligt att begreppsliggöra förståelse av 
gestaltningsprocessen genom interpretationsprocessen, ett område som ofta omgärdas av tyst 
kunskap. Genom självreflektion och begreppsliggörande av denna förståelse får interpreten 
möjlighet att bli mer medveten i sin gestaltning. Själva drivkraften bakom idén till före-
liggande projekt uppstod under Georg Gulyás studieår då han som interpret upplevde en 
konflikt kring, å ena sidan hur trogen han behövde vara mot urkällan och å andra sidan mot 
det han själv tyckte var intressant att lyfta fram i musiken. I dag upplever han dessa reflek-
tioner som än mer aktuella när han i rollen som pedagog möter sina studenter.  

1.2. Forskningsfråga 
Hur kan användandet av litterär text i gestaltningen av musikaliska verk ur olika epoker 
medvetandegöra interpreten om interpretationsprocessen och hur utformar man en metod som 
medvetandegör interpreten om denna process? 
 



 7	

1.3. Några centrala begrepp  
’Autenticitet’ – definieras som: ”egenskap(en) att vara autentisk; ursprunglighet; äkthet; 
tillförlitlighet” (SAOB autenticitet, tryckår 1903). Peter Kivy (1995, s. 7) utvecklar viktiga 
tankar kring autenticitet och presenterar tre olika aspekter på historisk autenticitet vilka vi 
redovisar under 2.1.2. 
 
’Gestaltning’ – definieras som: ”handlingen att gestalta l. forma (ngt) l. förhållandet att ngt 
antager (en viss) gestalt; utformning, formgivning, daning; äv. konkret, om ngt som har blivit 
gestaltat på visst sätt, gestalt, skepnad, bildning, form” (SAOB gestaltning, tryckår 1928). 
Anders Tykesson (2009) reflekterar kring gestaltning i musiken:  
 

Fanns	inte	detta	utrymme	skulle	musikens	framförande	inte	vara	en	gestaltning	utan	ett	slags	
klingande	blåkopia,	en	musikalisk	reproduktion	i	ordets	egentliga	bemärkelse	–	vilket	i	sig	är	en	
motsägelse.	Det	är	i	den	bristfälliga	notskriften	som	konstverkets	”uppfordran”	till	interpretation	
finns.	(Tykesson,	2009,	s.	28)	

 
’Interpretera’ – definieras som att ”förklara l. utreda (ngt), utlägga, tolka” (SAOB inter–
pretation, tryckår 1933). Lennart Hall (2008) definierar interpretens roll som förenad med 
verket som aktivt subjekt i en slags omvänd interpretation där musikern blir interpreterad av 
musiken. Därmed sätts konstverket ”i fokus och får en förstärkt integritet samtidigt som det 
personligt oupprepbara – artisten – blir en integrerad del av den musikaliska helhet som är 
publikens upplevelse.” 
 
‘Klassisk gitarrist’ – en klassisk gitarrist slår an strängarna med fingrarna. Oftast används 
även naglarna för att skapa en starkare och mer varierad ton. En modern klassisk gitarr är 
ungefär en meter lång med en mensur (stränglängd) på ungefär 65 cm. Vanligast är att 
diskantsträngarna är gjorda av nylon men även andra material som till exempel kolfiber 
förekommer.  
 
’Litterär text’ – Bengt Landgren (2002, s. 19–32) diskuterar begreppet litterär text och finner 
att betydelsen på senare år har vidgats så att det har kommit att omfatta praktiskt taget allt 
skrivet. I föreliggande projekt används både skönlitterära texter och texter som inte tradi-
tionellt klassas som skönlitteratur, men som ändå är skrivna med konstnärlig ambition. Här 
kallas de tillsammans för litterära texter, trots bristen på exakthet i begreppet.  
 

2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras först en områdesorientering och sedan tidigare forskning inom 
området. I det sista avsnittet presenteras vårt teoretiska perspektiv. 

2.1. Områdesorientering 
Projektet drivs fram i en dialog om hur det är möjligt att medvetandegöra interpretations-
processen. I början tänker vi brett. Det är ett växelspel mellan vår kunskap, idéer och före-
ställningar, ett vilset sökande mellan olika tankar. Först funderar vi kring skyldigheter mot 
tonsättaren eller tonsättarens intentioner. För att bättre förstå förhållandet mellan interpreten 
och tonsättarens partitur söker vi inom andra konstarter. Inom teater eller översättnings-
konsten uppstår liknande konstnärliga reflektioner då man precis som klassiska musiker tolkar 
verk utifrån en nedtecknad urtext.  
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2.1.1. Urtexten 
Bruce Ellis Benson (2003) skriver att man inte kan veta något absolut om tonsättarens 
intentioner. Han beskriver partituret som ett spår av komponistens kreativa process:  
 

Part	of	this	is	because	translaters	always	create	something	more	specific	and	defined	than	the	
original.	But	when	we	consider	the	“translation”	that	take	place	in	performance,	the	situation	
becomes	far	more	complicated.	What	the	score	presents	us	is	no	more	than	a	trace	of	the	others	
presence.	In	order	for	the	sign	to	become	a	living	presence,	it	must	be	transformed.		
(Benson,	2003,	s.	181–182)	

 
Vi diskuterar gränsen för hur mycket man får förändra ett original. För att fördjupa oss i de 
frågeställningar som uppstår kring upphovsrätt studerar vi ett rättsfall. Sveriges televisions 
serie Domstolen (Undevik, 2018), dokumenterar en rättstvist kring vem som äger rättig-
heterna när man målar av ett fotografi. Vad gäller när ett verk övergår till att bli ett nytt verk? 
Ett fotografi av en känd person används som förlaga i en målning av en etablerarad konstnär. 
Frågan som ställs är huruvida konstnären har gjort ett intrång i fotografens upphovsrätt. Var 
ska gränsen dras mellan en bearbetning och ett nytt och självständigt verk? I programmet 
framgår att Högsta domstolen anser att konstnären har förändrat det fotografiska verket och på 
så sätt åstadkommit ett nytt verk. Högsta domstolen skriver: ”I stället för ett fotografiskt starkt 
personporträtt framträder i målningens form en allegori”. Vidare skriver Högsta domstolen att 
det är verkshöjden som avgör om det nya verket kan anses som självständigt. Vi kan konsta-
tera att det lagmässigt tillåts att göra nya bearbetningar av verk så länge det nya verket kan 
anses vara självständigt. När det gäller ett musikverk är det rimligt att tänka sig att komposit-
ören har lämnat ifrån sig sin komposition väl medveten om att den kommer att tolkas på 
många sätt. Det kommer kunna ske på olika typer av instrument i skiftande tidsepoker och av 
människor, som är barn av en tid som kompositören omöjligt kan föreställa sig. Efter klar-
göranden när det gäller juridiken övergår vi till att studera gestaltningsprocessen vilket leder 
oss till Platon. 

2.1.2. Gestaltningsprocessen 
I Platons dialog Ion får vi följa ett samtal mellan Sokrates och rapsoden Ion. En ”rapsod” 
(u.å.) definieras i Nationalencyklopedin som en kringresande recitatör och sångare i det antika 
Grekland. Samtalet gäller Homeros diktkonst. Platon skriver:  
 

Om	du	är	konstskicklig,	och	om	du	lurar	mig	på	demonstrationen	om	Homeros	som	du	har	lovat,	
då	handlar	du	orätt.	Men	om	du	inte	är	konstskicklig,	utan	genom	en	gåva	från	guden	är	besatt	av	
Homeros	så	att	du	säger	många	fina	saker	om	diktaren	utan	att	veta	någonting	–	som	jag	påstod	
om	dig	–	då	handlar	du	inte	orätt.	(Platon,	1988,	s.	228)	

 
Karl Popper (1988, s.75–76) utgår från Platons dialog och använder den som en grundval för 
en systematisk översikt i fyra delar. Den första delen handlar om att det konstnären skapar 
inte är konstnärens egen skapelse utan är ett budskap eller en skickelse från gudarna. Den 
andra delen handlar om konstnären som besatt av en gudomlig ande, en överspändhet som 
överförs till publiken likt magnetism. Den tredje delen är när verket på grund av konstnärens 
emotionella tillstånd skapar liknande känslor hos publiken. Den fjärde delen tar upp skill-
naden mellan hantverksskicklighet och konst och menar att det bara är konsten, där den 
gudomliga inspirationen är närvarande som skapar poeten eller musikern. En svensk nutida 
forskare, Börje Stålhammar har samlat sex svenska tonkonstnärers tankar kring sitt musik-
skapande. Med hjälp av praktiserande musiker och dirigenter ringar Stålhammar (2009, s. 
123) in gestaltningsprocessen: ”I sina berättelser redogör de intervjuade för sin relation till 
musik utifrån tre faser – en receptiv fas, en preparerande fas och en aktionsfas, den sist-
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nämnda benämnd gestaltningsfas”. Vidare beskriver han gestaltningsprocessen som ett 
dynamiskt skeende:  
 

Eftersom	konst	skapas	inom	mänskliga	miljöer	växlar	uppfattningar	om	mening,	värde	och	plats	
över	tid.	Detta	beror	på	att	betingelser,	förutsättningar	och	erfarenheter	utgör	grunden	för	
konstens	tillkomst,	gestaltning	och	mottagande.	Följaktligen	har	alla	former	av	konstnärligt	
skapande,	oberoende	av	vilket	värde	och	vilken	status	de	sammankopplas	med,	sitt	ursprung	och	
upphov	i	omkringliggande	miljöbetingelser	och	mänskliga	val.	(Stålhammar,	2009,	s.	12)	
	

I en av intervjuerna (s. 85) beskriver pianisten Hans Pålsson det omöjliga med att förstå en 
tonsättares innersta intentioner: ”Precis som vi inte kan fråga Strindberg vad han egentligen 
menade med en viss text går det inte att få ett uttömmande svar på en tonsättares innersta 
intentioner i en notbild.” Vidare beskriver Pålsson interpretens uppgift: 
 

Det	är	min	uppgift	som	musiker	att	tolka	kompositörens	intentioner	och,	med	hjälp	av	
instrumentet,	få	ut	dem.	Musiken	tolkas	sedan	ytterligare	en	gång	av	publiken	–	utifrån	deras	
tankar	och	erfarenheter…	Min	roll	är	att	med	alla	tänkbara	medel	försöka	förstå	verket,	förankra	
det	i	mig	själv	och	föra	det	vidare.	(Stålhammar,	2009,	s.	86)	
	

Utövaren ställs inför konstnärliga val i processen att förstå verket, att förankra det i sig själv 
och sedan föra ut det till en publik som i sin tur gör en egen tolkning. En viktig inspiration-
skälla för oss är musikforskaren Peter Kivy och hans tankar kring olika autenticiteter. Kivy 
(1995, s. 7) presenterar tre historiska autenticiteter: “1. faithfulness to the composer’s perfor-
mance intensions: 2. faithfulness to the performance practice of the composer’s lifetime: 3. 
faithfulness to the sound of a performance during the composer’s lifetime.” Efter att ha läst 
Kivys bok konstaterar vi att vi inte kan använda hans teorier rakt av vilket vi diskuterar i 
avsnitt 5.4. En central faktor i gestaltningsprocessen är det vi kallar tyst kunskap. Bengt 
Molander (1996, s. 42–44) beskriver tre olika innebörder av tyst kunskap som han menar 
utgjort huvudbetydelserna i diskussioner om yrkesskunskaper: 1. ”kunskap som inte kan 
beskrivas eller uttryckas i ord” 2. ”det tyst förutsatta eller underförstådda” 3. ”det tystade, det 
som inte har fått röst eller tillåtits att få röst”. Vidare skriver han (s. 43): ”… att en berättelse 
inte är tillräcklig för att lyssnaren eller läsaren skall förstå. Man kan emellertid alltid på 
otaliga sätt beskriva, avbilda och på andra sätt gestalta handlingar, känslor osv.” Med hjälp av 
litterär text vill vi göra ett försök att hitta en väg för att verbalisera och medvetandegöra	
gestaltningsprocessen.	 

2.1.3. Anpassning till dagens publik 
Hur väljer interpreten att psykologiskt överföra det som vi tror att dåtidens publik upplevde 
till det vi tror att dagens publik kan ta till sig? Ett exempel på den känsliga balansgång när 
man ska förnya eller tolka en gammal skrift för en ny publik är Bibel 2000. Många är kritiska 
till den vardagliga tonen i språket även fast den kanske är mer lik urkällan. Det teologiskt 
centrala begreppet Den helige Ande, som i vissa partier i den nya bibeln är översatta enbart 
till Anden, är ett exempel som visar att dagens publik ibland har uppfattningar om vad som är 
högtidligt och gammalt. Man tänker att det är så det ska uttryckas, trots att det har formulerats 
annorlunda tidigare. Vi väljer bort det autentiska. Detta för oss till tankar kring hur en tolk-
ning anpassas efter dagens publik – medvetet eller omedvetet. Som ett annat exempel kan vi 
tänka oss vad kyrkklockor betyder i olika tider. Hur associerar dagens publik till kyrkklockor? 
H. de Koester (1997) definierar klockspel som något som alltid har förekommit i kulturer som 
kunnat behandla metall. De används i riter och kan även användas som ett skydd mot ohälsa 
och onda krafter. I kyrkliga sammanhang används klockor för att kalla samman församlingen 
och för att markera höjdpunkter. Klockor har även fungerat som varningssignaler och har 
avslutat arbetsdagen och kallat samman till måltider. Price m.fl., (2001) presenterar flera 
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kompositörer som använt klockor i sin musik exempelvis Berlioz (finalen på Symphonie 
Fantastique), Wagner (Parsifal), Rossini (Vilhelm Tell), Meyerbeer (Les Huguenots), 
Debussy (L´échelonnement des haies) eller Britten (Peter Grimes). I vår vardag dränks ljudet 
av klockor i de ljudmattor som karaktäriserar vår civilisation. Hör vi en klockklang är det inte 
alls säkert att vi kan avgöra vilken typ av klocka vi hör och det är inte heller säkert att vi då 
vet i fall vi ska tänka på krig, brand, magiska riter eller välling. Vidare funderar vi över de 
tomrum som uppstår när gamla värderingar är på väg ut och nya är på väg in. Zygmunt 
Bauman (2001) använder begreppet ’interregnum’: “…we are living in a period of 
interregnum. We live in a period of discontinuity and of gaps; a period of time without source 
for direction or order.” En annan tanke rör sig kring vad som händer med verk som får 
klassisk status. John Dewey (1980) utgår från att konst är en form av kommunikation där 
konstnären vill beröra. Det innebär att konstnärskapet är förankrat i historiska och sociala 
processer. När tiden har gått och om konsten uppnår klassikerstatus finns risken att det byggs 
en mur runt konstverket och något viktigt, som har med det omgivande sammanhanget att 
göra, går förlorat. Dewey beskriver hur konstnärliga verk som får klassisk status stängs in. 
 

When	artistic	objects	are	separated	from	both	conditions	of	origin	and	operation	in	experience,	a	
wall	is	built	around	them	that	renders	almost	opaque	their	general	significance,	with	esthetic	
theory	deals.	(Dewey,	1980,	s.	9)	

 
Efter att ha fördjupat oss i frågor kring interpretationsprocessen kan vi konstatera att vi inte 
vet något säkert om tonsättarens intentioner, uppförandepraxis eller publiken. Eftersom synen 
på tid är i ständig förändring går vi in i en slags lek för att förhålla oss till våra aspekter och 
konstnärliga val.  

2.1.4. Tid och spel 
Hans Georg Gadamer (1960/1997) skriver om begränsningen i att förstå en tradition i dess 
historiska helhet: 
 

Att	vara	i	historien	betyder	att	aldrig	kunna	bli	helt	självmedveten.	Allt	självmedvetande	framgår	ur	
det	som	är	historiskt	givet	och	som	vi	med	Hegel	kallar	’substans’,	eftersom	det	är	den	bas	för	alla	
subjektiva	åsikter	och	förhållningssätt,	som	föreskriver	och	begränsar	våra	möjligheter	att	förstå	
en	tradition	i	dess	historiska	helhet.	(Gadamer,	1960/1997,	s.	149)	

 
Gadamer (s. 75) menar att historien är ett oavslutat skeende: ”Som vi skall se, får detta 
omfattade hermeneutiska konsekvenser, eftersom varje möte med konstens språk är ett möte 
med ett oavslutat skeende och självt en del av detta skeende.” 

	
Ambitionen är att genom fiktionen eller det som Gadamer kallar spelet komma åt något som 
annars är svårt att få tag i, Gadamer om allvar i leken: 
 

Den	som	spelar	vet	själv,	att	spelet	bara	är	spel,	och	pågår	i	en	värld	som	är	bestämd	av	ända-
målets	allvar.	Men	hans	vetskap	är	inte	så	beskaffad,	att	han	i	spelet	siktar	till	denna	förbindelse	
med	själva	allvaret.	Spelaren	måste	gå	upp	i	spelet	för	att	det	ska	uppnå	sitt	syfte.	Det	är	bara	
spelandets	allvar,	som	låter	spelet	vara	ett	spel,	och	inte	förbindelsen	till	det	allvar	som	leder	oss	
bort	från	spelet.	Den	som	inte	tar	spelet	på	allvar	fördärvar	det.		
(Gadamer,	1960/1997,	s.	80)	

2.1.5. Sanning och lögn i konsten 
Om interpreten upplever sig vara en del av spelet förs tankarna vidare till filosofiska 
diskussioner kring lögn och sanning. När Pablo Picasso intervjuades om sitt konstnärskap 
1923 beskrev han konsten som en lögn som får oss att inse sanningen: 
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We	all	know	that	Art	is	not	truth,	Art	is	a	lie	that	makes	us	realize	truth,	at	least	the	truth	that	is	
given	us	to	understand.	The	artist	must	know	the	manner	whereby	to	convince	others	of	the	
truthfulness	of	his	lies.	If	he	only	shows	in	his	work	that	he	has	searched,	and	re-searched,	for	the	
way	to	put	over	lies,	he	would	never	accomplisched	anything.	(Barr,	1946,	s.	270–271)	

 
Martin Heidegger (2005, s. 73) menar att det bara är i konsten som sanningen uppenbarar sig: 
”Sanning såsom det varandes ljusning och förborgande sker i det att den diktas. Allt konst är, i 
egenskap av det som låter ankomsten av sanningen hos det varande som sådant ske, i sitt 
väsen diktning.”   

2.2. Tidigare forskning inom området  
På temat musik och tal har inspiration hämtats från Steven Feld (1984) som har studerat hur vi 
kan tala om musik: 
 

A	key	to	this	is	the	differentiation	of	music	as	metaphorical	expression	of	one	symbolic	order	that	
is	instantly	and	primarily	feelingful,	and	speech	about	music	as	metaphorical	expression	of	
another	order	that	reflects	secondary	interpretive	awareness,	recognition,	or	engagement.		
(Steven	Feld,	1984,	s.	16)	
	

Felds tankar om att ett känsligt symboliskt språk underlättar samtalet om musik, pekar mot att 
använda lyrik för att undersöka om samtalet om musik kan lyftas till en annan nivå. 2009 gav 
Anders Tykesson ut en avhandling som belyser begreppet interpretation och gestaltning. Han 
reflekterar kring interpretation samt uttrycker att musikaliskt uttryck och verbalt språk har 
svårt att förstå varandra: 
 

Lyssnarens	tolkning	i	en	djupare	upplevelse	av	musik	behöver	alls	inte	vara	medveten.	Det	vore	
orimligt	att	påstå	att	lyssnaren	skulle	medvetandegöra	ett	innehåll	i	den	meningen	att	hon	skulle	
definiera	ett	musikaliskt	innehåll	–	något	som	något.	Men	samtidigt	är	det	lyssnarens	tolkning	
som	är	avgörande	för	hur	hon	uppfattar	musiken.	Musikerns	interpretation	i	framförandet	måste	
däremot	definieras,	eftersom	den	är	en	del	av	gestaltandets	handling	och	därmed	förenad	med	
instrumentaltekniska	och	uppförandepraktiska	aspekter.	Att	definiera	innebär	att	avgränsa,	
precisera	och	fixera	–	vilket	sker	i	gestaltningen.	Att	gestalta	är	att	ge	innehållet	klingande	form.	
Att	interpretera	är	att	uttrycka	ett	innehåll	genom	gestaltningen.	Men	interpretationen	når	en	
punkt	där	musikaliskt	uttryck	och	verbalt	språk	har	svårt	att	förstå	varandra.		
(Tykessons,	2009,	s.	24)	

 
Paul Watzlawick (1967) använder begreppen ’analogt’ respektive ’digitalt’ språk, för att 
belysa vilka verktyg vi människor använder då vi kommunicerar. Det digitala språket är det vi 
säger med ord, det analoga språket definieras så här:  
 

What	then	is	analogic	communication?	…	We	hold	that	term	must	comprise	posture,	gesture,	
facial	expression,	voice	inflection,	the	sequence,	rhythm,	and	cadence	of	the	words	themselves,	
and	any	other	nonverbal	manifestation	of	which	the	organism	is	capable.		
(Watzlawick,	1967,	s.	43)	
	

Stefan Östersjö (2008) diskuterar autenticiteter ur många olika perspektiv. Exempelvis den 
personliga autenticiteten: 
 

Personal	authenticity	in	particular	can	be	a	problematic	parameter	in	the	aesthetic	appreciation	
of	artworks.	We	must	be	aware	that	the	illusion	that	a	performer	I	being	‘true	to	himself’	–	in	the	
sense	of	being	true	to	his	own	feelings	or	culture	or	whatever	–	cannot	be	taken	into	account	in	
the	validation	of	a	certain	performance.	(Östersjö,	2008,	s.	103)	
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2.3. Teoretiskt perspektiv 
Då interpretation och därmed tolkningsfrågor är centrala i föreliggande utvecklingsarbete 
inspireras vi av ett hermeneutiskt ramverk som teoretisk plattform. Hermeneutik (u.å.) 
definieras i Nationalencyklopedin som läran om tolkning. Ett hermeneutiskt möte är en 
dynamisk process bortom våra gängse föreställningar om subjekt och objekt (Ödman, 2007,  
s. 28). Tid, historisk autenticitet och förståelse är tre återkommande teman i vår studie. 
Processen att välja litterära texter till de olika musikstyckena, går ut på att pendla mellan 
språkliga förståelsehorisonter och att nå en historisk medvetenhet, som bygger på att ”min 
tradition kan möta en förfluten tradition, att de båda horisonterna kan förenas” (Ödman, 2007, 
s. 29). Text och musik talar till varandra genom tid och rum. Genom agerande av texterna 
som i ett rollspel, utforskas musikverket i en lek eller spiel (Gadamer, 1960/1997). Genom 
bestämda regler i denna lek, skapas ett allvar som medvetandegör och förstärker aspekterna. 
Gadamers tankar om tolkning av konstnärliga verk betonar ”konstverkets sätt att vara”  
(s. 77). Det rör sig om ett möte med det främmande där våra tidigare föreställningar sätts på 
spel. Vi tolkar utifrån våra tidigare erfarenheter, men våra föreställningar förändras efter att vi 
beträder den hermeneutiska cirkeln. Gadamer betonar att ”man måste förstå det hela ur det 
enskilda och det enskilda ur det hela” (s.137). Det cirkulära förhållandet gäller även tids-
avståndet: ”konstverket töms emellertid aldrig på sin sanna mening, som i själva verket 
skapas i en oändlig process” (s. 145). 

3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras en beskrivning och motivering av de metoder som använts för att 
samla in material till arbetet. Kapitlet innehåller också information om design av studien som 
val av musik och val av litteratur. Avsnittet tar också upp hur dokumentationen genomförts 
och hur den sedan har analyserats och bearbetats. Slutligen presenteras studiens etiska över-
väganden, giltighet och tillförlitlighet.  

3.1. Beskrivning och motivering av metoder  
För att samla in data använder vi oss av tre verktyg: loggbok, ljudinspelning och video-
inspelning. 

3.1.1. Loggbok 
Med loggboksskrivande får deltagarna möjlighet att uttrycka sina känslor och attityder till 
projektet. Målet med att använda loggbok är att få en fortlöpande inblick i interpretörens 
umgänge med musiken och texterna.  

3.1.2. Ljudinspelning 
För att dokumentera intervjuer, gruppaktivitet och konsert väljer vi att göra ljudinspelningar. 
Ljudinspelningen vid intervjun görs med flera inspelningsapparater. Gruppaktiviteten spelas 
in med ljud från två kameror och ljud från konserten spelas in med en separat mikrofon. 

3.1.3. Videoinspelning 
Dessutom använder vi oss av videoinspelning vid gruppaktiviteten som alltså görs med två 
kameror placerade på var sin sida i rummet. På så sätt kan vi tolka händelseförloppet från två 
olika vinklar och tydligare se deltagarnas reaktioner. Videodokumentationen från konserten 
görs med en filmkamera placerad framför scenen. 



 13	

3.2. Design av studien  
I detta avsnitt presenteras tankarna bakom urvalet av deltagare, musikverk och texter.  

3.2.1. Val av deltagare 
Vi väljer tre deltagare som har erfarenhet av den klassiska gitarrepertoaren samt har den 
tekniska kunnigheten att lära in de gitarrstycken som vi planerar att använda. De tre 
deltagarna är mellan 20–30 år och studenter vid Musikhögskolan Ingesund/ Karlstad 
Universitet.  

3.2.2. Val av gitarrmusik 
Gitarrverk väljs ut från skilda epoker och med hänsyn till längd och svårighetsgrad.  
 
1. La Rose op. 46. (1814) av Mauro Giuliani (1781–1829) 
2. Homenaje, Le Tombeau de Claude Debussy (1920) av Manuel de Falla (1876–1946) 
3. Höblomster (2018) av Klara Goliger (1997) 

3.2.3. Val av litterär text 
De litterära texter som ska kopplas till musiken väljs ut efter de tidigare nämnda fyra aspek-
terna. Den första texten ska ligga så nära tonsättarens intention med verket som möjligt, här är 
det tonsättarens egen röst som hörs. I verk där konkret litterär anknytning saknas, blir sökan-
det efter texter inom den första aspekten mer abstrakt och man får utgå ifrån styckets karaktär, 
tonalitet, rytm etc. Den andra texten beskriver den epok, miljö och stil som omger verket vid 
uruppförandet. Här är det möjligt att konkret utgå ifrån författare som är samtida med ton-
sättaren. Den tredje aspekten, publiken, innehåller ett uppdaterat uttryck anpassat till dagens 
situation och publik. Här söker vi efter en nutida variant av den första texten. Den sista texten 
skapar utövaren själv. Här ges interpreten möjlighet att uttrycka sina egna personliga tankar, 
känslor och reflektioner kring verket. Vårt arbete går till på så sätt att vi först lyssnar på 
stycket så mycket så att vi kan höra det inom oss. Sedan vidtar inläsning av biografin kring 
kompositören och vi studerar den aktuella tiden då verket först framfördes. Förslagen till 
litterära texter växer fram intuitivt och är alltid kopplade till lyssning av musikstycket. Vi 
läser texter och lyssnar på musiken och sällan accepterar vi det första textförslaget utan för en 
dialog tillsammans, i en ibland ganska snårig och mycket omedelbar process, där vi letar oss 
fram till den text som vi båda uppfattar som rätt för vårt syfte. En tanke med våra val är att 
koncentrera stora sammanhang i korta kärnfulla helst berörande texter. Att sätta sig in i kom-
positörens kontext, motiv och den miljö som musiken framfördes i kräver mycket tid. Den 
långa berättelsen kan säga mycket men en kortare text kan vara lättare att hantera. Vårt mål är 
att presentera en koncentrerad text utan att den förlorar sin essens. Vårt val blir oftast lyrik då 
det är lyrikens kännemärke att känslor koncentreras till en textrad. Nedan följer en presen-
tation av de valda texterna som används i föreliggande studie: 

3.2.3.1.Text till musikstycke 1: Mauro Giulianis ”La Rose” 
 
Aspekt 1 
 
Amanda av Erik Johan Stagnelius  

 
Både Giuliani och Stagnelius är utpräglade romantiker. Man kan ana att de bär på stora dystra 
tankar, men konstnärligt uttrycker de romantisk skönhet, det ljusa och vackra i en ren för-
förisk form. Vi använder oss av den glittrande inledningen, men vi väljer att beskära dikten 
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och utesluta den mörkare avslutningen där diktarjaget ”aldrig min trånad till målet skall nå”. 
Vi kan inte höra någon sådan tvekan i musikstycket La Rose.  
 
Aspekt 2 
 
Recension i Allgemeine Musikalische Zeitung 18 januari 1815 (Heck, 1995) 
 
Texten ger en inblick i hur det kunde vara på en konsert i Wien något år efter att La Rose 
skrevs. I tidskriften framgår att Giuliani fanns på plats vid detta tillfälle. I hans stora 
produktion finns också stycken skrivna för ungdomar, som han undervisade. Här får vi ta del 
av en nioårig flickas succéartade framträdande, men vi förstår också att recensenten inte var 
positiv till allt han fick höra. Reaktionen på orkesterns framförande av de två ouvertyrerna är 
inte nådig. Giuliani omnämns ofta i Allgemeine Musikalische Zeitung som "ein vollendete 
Meister ihre Instrumente". Tidskriften ger en här och nu inblick i hur det kunde vara på 
konserterna vid den här tiden. Valet av just den här texten beror på att den anknyter till den 
lätta lekfulla och romantiska känsla som finns i La Rose. Flickan som spelar i den fina salen 
inför den jublande publiken lyser speciellt starkt i kontrast till fiaskot med den militärt 
inspirerade orkestermusiken.  
 
Aspekt 3 
 
Mathilde av Bruno K. Öijer  
 
Vi fastnar för Bruno K Öijers stil, som på sätt och vis är mycket romantisk. De mörka, 
skräckromantiska stråken skapar kontrast, det finns något hos Öijer som bryter mot ljuset i La 
Rose och i de två första texterna. Här fångas känslan i musiken samtidigt som det uppstår en 
eftertänksam dialog. 

3.2.3.2. Text till musikstycke 2: Manuel de Falla "Homenaje” 
 
Aspekt 1. 
 
Muerte de la Petenera av Federico García Lorca  
 
Trots att de Falla var över tjugo år äldre än Lorca fanns det en vänskapsrelation dem emellan. 
De Falla skrev Homenaje i samarbete med gitarristen Miguel Llobet i Granada och stycket lär 
ha fått sin slutfinish i Lorcas hem. En plats som vid den tiden samlade många konstnärer och 
musiker. Ett par år senare skrev Lorca dikten ”Muerte de la Petenera”. Nelson R Orringer 
(2013) har avsatt ett helt kapitel till att analysera hur de två verken anknyter till varandra. Hos 
Lorca går det definitivt att tala om ett konstnärligt uttryck, som stilmässigt anknyter till de 
Falla.  
 
Aspekt 2. 
 
Ur Hagar Olsson bok Ediths brev  
 
Vi möter den finlandssvenska författaren Hagar Olsson i ett solvarmt Bandol vid Medelhavet. 
Edith Södergran dog 1923. Homenaje skrevs 1920. Hagar Olssons text ligger nära den tid då 
musikstycket komponerades, även om hon skrev sitt förord många år senare så beskriver hon 
den stämning som hon befann sig i, då hon tog emot budet om hennes nära väns död.  
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Edith Södergran och Hagar Olsson var författarkollegor två på olika sätt betydelsefulla under 
modernismens genombrott. Vid den omvälvande tid i Europa då även Claude Debussy och 
Manuel de Falla hade kommit att bli nära vänner och kollegor. Hagar var oomtvistat en av de 
som stod Edith närmast. Det som vi fastnar för är Hagars beskrivning av hur allt slocknade 
vid dödsbudet. En brutal påminnelse om hur sorg känns. Med tiden slipas sorgen av och det är 
svårt att komma tillbaka till den där känslan som infinner sig precis då man får veta att en kär 
vän är död. Edith Södergran var en av sin tids största, liksom Debussy. Deras dödsfall inföll 
1918 (Debussy) respektive 1923 (Södergran). Olsson och de Falla var båda överlevande 
kollegor som med olika förutsättningar hade att förvalta sina framgångsrika vänners bortgång.  
 
Aspekt 3. 
 
DIKT; 22.5.1981 av Göran Sonnevi  
 
Rytmen och stämningen från de Fallas stycke klingar genom denna text, trots att den är 
skriven så långt efteråt. Göran Sonnevi har utvecklat en sjungande modern diktform som väl 
korresponderar med Homenajes habanerarytmer.  

3.2.3.3. Text till Musikstycke 3: Höblomster av Klara Goliger 
 
Aspekt 1. 
 
Haikus av Chiyo-ni  
 
Vi väljer haikudikter för att vi tycker att de passar bra ihop med närvaron i Goligers stycke. 
Det fungerar då det är en diktform som alltid rör sig i nuet. Att en haiku fångar ett nu, det är 
själva finessen. Även om nuet är skapat på 1700-talet så är det ändå lika mycket nu för oss. 
Källvattnet i den trehundra år gamla dikten är precis likadant som källvatten är i dag, samma 
sak gäller blomman för dagen. Ingenting har ändrat sig av de saker som dikterna handlar om. 
Tanken är alltså att föra in något tidlöst som vi tänker oss ligger nära Klara Goliger som kom-
positör av detta stycke.  
 
Aspekt 2. 
 
Text av Laurie Spiegel på skivomslaget till The Expanding Universe  
 
Här utvecklas tankar kring att komponera med elektroniska verktyg inspirerad av de stora 
klassiska mästarna. Det är en text som väl fångar den tid och den positiva energi som finns i 
det sammanhang där Goliger arbetar med sina kompositioner. Där musiken växer i mötet 
mellan stora känslor, traditionsburen konstmusik och väl utvecklad teknik. 
 
Aspekt 3 
 
Fridstörare av Ocean Vuong  
 
Vår jord har blivit mindre i och med globaliseringen. Höblomster är ett stycke som förenar 
musikaliska traditioner. Vuong är en gränsöverskridare på många sätt. Fridstörare finns 
dansande i mötet mellan vodkan och hjärtats museum med hagelgeväret hängande på väggen. 
Den svarar mot den rörlighet och oberäknelighet som finns i publikens aspekt då det gäller 
Goligers musikstycke.  
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3.3. Val av dokumenterade situationer 
De situationer som vi väljer att dokumentera är presentationen av dikter och musikverk, in-
studeringsperiod 1, diktverkstad, instuderingsperiod 2, intervjuer och gruppaktiviteten samt 
avslutningskonserten. 

3.3.1. Presentation av dikter och musikverk 
En kortfattad presentation av projektet utförs av oss när vi delar ut materialet. I samband med 
denna första träff delar vi ut loggböcker och uppmanar deltagarna att beskriva sina upp-
levelser under sina instuderingsperioder. Varje student får tilldelat sig ett gitarrstycke och tre 
dikter.  

3.3.2. Instuderingsperiod 1 
En instuderingsperiod på tre månader följer därefter då tre texter läses i samband med in-
studeringen av de utdelade musikstyckena. Denna instuderingsperiod dokumenteras i del-
tagarnas loggböcker. 

3.3.3. Diktverkstad 
För att deltagarna ska få hjälp att skriva en egen dikt till aspekt 4 anordnar vi en diktverkstad. 
För att inspirera till fritt skrivande använder vi oss av Kenneth Kochs (1980) metod för 
kreativt skrivande. Sammankomsten avslutas med att deltagarna får skriva en dikt till ett 
musikstycke av Johann Sebastian Bach. Denna presentation dokumenteras i anteckningar från 
oss som driver projektet. Upplevelsen beskrivs också i deltagarnas loggböcker.  

3.3.4. Instuderingsperiod 2 
Efter att deltagarna på egen hand skrivit en dikt för aspekt 4 följer ytterligare en in-
studeringsperiod. I denna instuderingsperiod är alla fyra aspekterna representerade av litterära 
texter. Även denna instuderingsperiod dokumenteras i deltagarnas loggböcker. 

3.3.5. Intervju 
Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomförs utformade efter Kvale & Brinkmann 
(2014). Vi formulerar och strukturerar frågorna tematiskt, se bilaga 8.2. Karin sitter till-
sammans med deltagarna samtidigt som Georg genomför själva intervjun med en deltagare i 
taget. Intervjuer spelas in och transkriberas.  

3.3.6. Gruppaktivitet 
Läsning, rollspel, diskussioner och uppspel genomförs. Dessa fiktiva rollspel är utformade så 
att ”tonsättaren” resolut argumenterar för sin intention men blir tillbakavisad av interpreten 
som står upp för sina egna konstnärliga val. Deltagarna markerar med olika färger aspekterna 
i notbilden och redovisar på en tavla hur aspekterna förhåller sig till varandra. De ombeds 
också att reducera varje text till enbart ett ord. Även etiska frågor kring själva metoden 
diskuteras, till exempel om det upplevs konstnärligt begränsande för deltagarna att bli på-
dyvlade texter. Gruppaktiviteten filmades, fotograferades och minnesanteckningar fördes. 

3.3.7. Konsert 
För att fullborda gestaltningsprocessen och få deltagarna att uppleva interaktion med publiken 
anordnas en konsert för projektet. Deltagarna spelar sina stycken, läser dikter och svarar på 
frågor från publiken. Denna konsert dokumenteras med videoinspelning. 
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3.5. Bearbetning och analys av dokumentation 
Detta arbete har tre analysperioder. 

3.5.1. Analys 1 
Analys 1 infinner sig efter diktverkstaden, huvudsyftet är att reda ut begreppen och se hur 
deltagarna reagerar på processen. Vi gör en muntlig lägesbeskrivning så att vi är överens om 
var vi befinner oss. Här förbereds också anpassade intervjufrågor. 

3.5.2. Analys 2 
Här transkriberar vi intervjuerna och går igenom loggböcker för att hitta mönster och söker 
information om informanternas interpretationsprocess. Vidare använder vi oss av Yrjö 
Engeströms (2000) aktivitetsteori. Anledningen till att vi använder oss av Engeström är för att 
utforska dolda intentioner både hos forskare och deltagare. Tanken är också att den ska 
fungera som en hare som driver på projektet. 

3.5.3. Analys 3  
Efter konserten ser vi övergripande på hela projektet och reflekterar över vår egen praktik och 
projektets betydelse. Vi sammanfattar och presenterar vårt projekt i skrift. 

3.6. Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 
Detta utvecklingsprojekt utgår från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Innan studien påbörjas 
informeras deltagarna både muntligen och skriftligen om förutsättningarna för att delta i 
studien. Samtliga deltagare undertecknar ett medgivande om att de informerats om att de när 
som helst kan välja att avbryta medverkan i projektet. Deltagarna erbjuds också att vara 
anonyma och försäkras om att insamlad data från studien enbart används för studiens 
ändamål. Projektet finansieras av Karlstads universitet men inga direktiv kommer därifrån. På 
en punkt går utförandet av studien emot vetenskapsrådets rekommendationer. Då Georg 
samtidigt är deltagarnas gitarrlärare och således befinner sig i en student- och lärarrelation kan 
en viss maktasymmetri infinna sig. Visserligen finns alltid en obalans mellan intervjuare och 
informant då intervjuaren bestämmer frågorna och ramarna men denna kan ha stärkts 
ytterligare. Själv har han dock inte kunnat märka någon tendens till att så varit fallet, varken i 
möten med deltagarna eller i resultat. Man kan också tänka sig att deltagarna upplever en 
trygghet i att en person som de känner utför studien. Ett annat etiskt övervägande är huruvida 
deltagarna skulle anonymiseras eller inte. Vi bestämmer oss för att behandla deltagarna 
konfidentiellt. Orsaken är att det är svårt för oss att avgöra de etiska dimensionerna på 
studien. Att publicera dikter kan vara känsligt. Analysprocessen sker metodiskt och har som 
mål att undersöka studiens frågeställningar. Ibland hävdas att forskning enbart är pålitlig om 
en annan forskare vid en annan tidpunkt får samma resultat vid en likvärdig undersökning. Ur 
den aspekten är tillförlitligheten för denna studie låg. Men eftersom kvalitativa studier är 
unika och bara talar för sig själva kan det perspektivet inte appliceras på denna studie. 
Ytterligare en brist skulle kunna sägas vara att endast tre deltagare medverkar i studien. 
Således går det inte att dra några generella slutsatser. Resultaten är inte att betrakta som 
generella utan styrkan i studien ligger i att den ger en djupare insikt i och förståelse för hur 
man kan använda litterär text till att medvetandegöra interpretationsprocessen.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi studiens resultat. Först presenteras ett händelseschema där man 
kan få en överblick när olika aktiviteter sker, därefter ett strukturerat urval från studenternas 
loggböcker och intervjuer. För den som vill ta del av loggböcker, intervjufrågor och intervjuer 
i sin helhet se bilaga 8.1. och 8.2. Även dokumentation från diktverkstaden, gruppaktiviteten 
och konserten redovisas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

4.1. Händelseschema 
 
Händelseschema 
Tidsplan Deltagare Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018 Vår 2019 
Introduktion G, K 170819    
Urval av musik och text G, K 170901- 180501   
Presentation av projektet 
samt utdelning av noter och 
text 

G, K  
D1, D2, D3 

  180529  

Instuderingsperiod  D1, D2, D3   180529-  
Workshop, deltagarna 
skriver egna dikter 

G, K, D1, 
D2, D3 

  180827  

Semistrukturerade intervjuer 
och uppspel 

G, D1, D2, 
D3 

  181116  

Gruppaktivitet G, K,  
D1, D2, D3 
 

   190116 

Konsert D1, D2, D3, 
G, K 

   191002 

 
G – Georg 

     

K – Karin      
D1 – Deltagare 1      
D2 – Deltagare 2  
D3 – Deltagare 3 

     

4.2. Diktverkstad 
Diktverkstaden pågick i två timmar samtliga deltagare skrev dikter. Alla var aktiva och läste 
upp varandras dikter. Även Karin och Georg deltog i aktiviteten. En deltagare beskriver att 
diktverkstaden skapade trygghet i skrivandet:  
 

28/8	”Workshop”	i	textskrivande	igår,	känns	mycket	tryggare	inför	skrivandet	av	egen	dikt	nu.	
Jag	planerar	att	skriva	min	egen	dikt	i	samband	med	övning	i	likhet	med	sista	uppgiften	vi	gjorde	
igår.	Jag	gör	ett	”uppspel”	av	stycket	till	mig	själv	och	därefter	skriver	jag	dikten.	Anledningen	är	
att	jag	ändå	vill	att	min	dikt	ska	vara,	i	alla	fall	nära	anknuten	till	det	tema	som	resterande	dikter	
behandlar.		
(Informant	2)	
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4.2.1.Presentation av deltagarnas egna dikter 
 

Tiden 
Tiden är 

Tiden är skönhet 
Tiden är ostoppbar 

Blommans blad faller 
Ett efter ett 
Ostoppbart 

Vill stoppa tiden 
Behålla blomman 

För evigt 
 

Tiden 
Tiden är 

Tiden är ostoppbar 
Tiden är förbi 

 
(Informant 1) 
 

	
Litet, Stort 
Oskyldigt, har bott 
För länge 
? 
Eller för lite, för mycket 
Tid, mer tid 
För tidigt 
För sent 
För-skräckt 
	

(Informant 2) 
 
 

Höljd i dimma 
En ö 
Far 
Fjärran 
Ö 
Östern 
 
Fujis snö rinner 
Som vatten ned för berget 
I sommarsolen 

 
Vad är sanning? Är det något objektivt. 
Givet av universum 
Kosmiska 
lagar? Det är sant att solen går upp i öster. 
Men om du reser. 
Reser västerut. 
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Om du reser 
Tillräckligt långt västerut så kommer din resa att starta öster om den punkt du startade 
från. 
 
Sergoler  –  här och nu 
Aenehi  –  kan det bli 
Edo –  vadå 

Edo  –  Meiji 
 

Jag har aldrig varit öster om Bosporen. 
 

(Men jag kan låtsas). 
 

 (Informant 3) 

4.3. Loggbok 
Samtliga deltagare skrev loggbok. De använde loggboken mest i början och i slutet av 
projektet.  

4.3.1. Deltagarnas upplevelse av mötet med dikterna 
29/5	Första	tankarna.	För	mig	ett	ovanligt	sätt	att	studera	in	musik	på.	Jag	läser	eller	skriver	
aldrig	poesi	heller…Första	känslorna	är	att	jag	är	fundersam,	lite	nervös	och	nyfiken…	31/5	Läste	
första	dikten	några	gånger	(Amanda).	Gillade	den	inte	något	vidare.	Försökte	tänka	på	den	när	jag	
kollade	de	12	första	takterna.	Har	skrivit	en	fingersättning	på	den	och	tyckte	ändå	att	jag	inte	
kunde	känna	något	samband	mellan	dikt	och	musik.	Båda	känns	”puttenuttiga”.	
(Informant	1)	
	
29/5	Läste	igenom	dikter,	gick	igenom	alla	fyra	aspekter	och	definierade	dom	tydligt	för	mig	själv.	
2/6	Började	spela	igenom	stycket	utan	text	till,	bara	rent	tekniskt.	3/6	Läste	igenom	stycket	utan	
instrument,	gjorde	endast	några	få	anteckningar.	Tror	jag	vill	arbeta	med	stycket	tekniskt	färdigt	
(eller	i	alla	fall	nära)	innan	jag	blandar	in	dikterna	i	uppförandet.		
(Informant	2)	
	
30/5–18	Har	läst	mycket	Ocean	Vuong.	Helt	tagen.	Igår	satt	jag,	utan	noter,	och	testade	att	
preparera	gitarren.	Idag	ska	jag	utgå	från	aspekt	1.	Läser	texterna	och	börjar	lite	instudering.	Har	
spelat	igenom	A-vista.	Jag	var	i	Japan.	Såg	och	hörde	fjärilen,	höstfält,	droppar	och	det	klara	
vattnet.		
(Informant	3)	

 

4.3.2. Deltagarnas relation till dikterna 
Vem	är	Amanda?	Är	överallt,	syns,	solen?	Gud?	Allt?	Levande	eller	död?	Eller	synonym	för	något	
större?	Klagar	o	suckan,	kommer	ändå	tydligt	igen.	Hon	är	saknad	o	vidare	passerad	till	slutet.		
Det	regnar	o	känns	som	tiden	står	still.	Saknar	henne	o	funderar	på	hur	efterlivet	ser	ut.	Kan	inte	
sova	o	tiden	verkar	bara	försvinna.	Underbarn	spelar	Giulianis	musik	januari	1815.	Fiasko	med	
orkester.	Jävla	underbarn.	Jag	sliter	mitt	hår	över	detta	o	hade	inte	uppskattat	att	blivit	upprörd	
av	ett	barn	just	nu.	Jag	kan	förhålla	mig	bättre	till	Mathilde.	Kanske	för	att	den	känns	mer	
modern?	Men	den	innehåller	mer	moderna	ord	o	liknelser.	Vem	är	Mathilde?	Dad…	Spjuver?	Ung?	
Tycker	hon	verkar	ung,	barn?	Accepterar	att	hon	är	borta	o	försöker.	Fortsätta	livet.	Amanda…	
strålar	och	ler.	Åt	mig	när	jag	inte	klarar	av	tongångarna…lite	retsamt.	Hon	kör	hårt	på	sina	
kromatiska	”suckar”.	Kan	relatera	ordagrant	till	Amandas	anda	o	pust.	
(Informant	1)	
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21/6	Läst	och	reflekterat	över	dikterna.	Lorca	och	Olsson	verkar	ganska	överens,	men	har	olika	
förhållningssätt	till	döden.	Lorca	mer	sorg	och	saknad,	Olsson	gömmer	skuld.	Olika	personer	och	
olika	relation.	Sonnevi	är	svårare.	Mer	välkommande	av	döden,	vi	är	ett,	en	organism,	ett	hav,	ett	
öde?	Lugnare	och	mer	samlad	inför	döden.	2/8	Tillbaks	i	övningsrutin	efter	sommarens	resor.	
Har	”mantrat”	texterna	men	inte	övat	på	stycket	sedan	senast.	Har	övat	igenom	stycket	idag	och	
planerar	att	spela	det	dagligen	från	nu	för	att	inte	vara	tekniskt	begränsad	vid	framförandet.	
14/8	En	veckas	uppehåll,	feber	och	oväntad	resa	till	familjen.	Börjar	kännas	på	plats	nu,	kan	spela	
igenom	stora	delar	i	måltempo.	Funderade	på	hur	styckets	olika	delar	kan	representera	förlusten	
jag	ska	gestalta	medans	jag	övade.	Jag	tänker	mig	att	dikt	1.	Gestaltas	som	ett	ståtligt	minne	av	en	
god	vän	som	gått	bort,	aspekt	2	innebär	att	stycket	skrevs	direkt	efter	det	mycket	sorgliga	
beskedet.	Aspekt	3	anpassar	framförandet	till	en	”friare”	publik	som	anser	att	liv	och	död	är	mer	
ihopkopplade	(passar	bra	ihop	med	ett	friare	tempo).		
(Informant	2)	

 
3/7–2018	…Har	skrivit	in	ord	från	Haikun	i	noterna.	Det	är	svårt	att	inte	få	bilder	i	huvudet	när	
jag	spelar	och	ser	orden.	Men	det	är	också	svårt	att	inte	lägga	till	fler	meningar	och	kontexter	än	
vad	som	faktiskt	finns	i	texten	och	musiken.	Kontexten	kring	haikun	smyger	sig	på	och	det	är	lätt	
att	förflyttas	till	Japan.	Styckets	pentatoniska	klang	hjälper	till.	Klangen	från	den	preparerade	
gitarren	ger	också	österländska	associationer.	6/7–2018	Spelade,	läste	Ocean	Vuong	först.	
Knappar,	spakar	och	rattar	som	kan	stänga	av	och	sätta	på	olika	uttryck	efter	kontrollantens	
nycker.	Augusti,	dansar	ute	Barfota.	Texten	tillför	till	musiken.	Kände	inget	särskilt	när	jag	
spelade.	Men	jag	spelade	utan	att	tänka	efter	att	läsa	text	före	eller	efter,	fortfarande	fast	i	Japan.	
Inte	för	att	det	gör	något.	Gillar	verkligen	Ocean	&	Haiku.	Det	händer	något	med	musiken.	Spiegels	
text	ger	mer	ett	förhållningssätt	än	känsla.	Passar	instuderingen	bättre	än	framförande	enligt	mig.	
Kan	inte	låta	bli	att	läsa	Ocean.	Det	är	bra	texter	som	ger	bränsle	åt	kreativitet	och	känsla.	Texten	
blandas	ihop	mer	och	mer.	Svårt	att	veta	vad	som	är	vad	ibland.	Att	läsa	innan	jag	spelar	tycker	
jag	ger	märkbart	bättre	resultat	än	tvärtom.	Jag	älskar	lyrik.	Borde	jobba	mer	med	lyrik-musik.	
Haiku	passar	bra	att	skriva	in	i	noter	(på	bladet)	Men	jag	antar	att	vilka	nyckelord	som	helst	
skulle	kunna	skrivas	in.	Jag	är	osäker	på	om	det	var	dröm	eller	verklighet.	Det	är	som	om	det	inte	
alltid	är	så	långt	mellan	de	två.	Alltså	mellan	verklighet	och	dröm.	Jaha,	okej	men	låt	mig	fortsätta	
då.	
(Informant	3)	

4.4. Intervjuer 
Intervjuerna var mellan 20–30 minuter långa. För transkriberade intervjuer i sin helhet se 
bilaga 8.2.  

4.4.1. Dikterna lästes mest i början och slutet av instuderingsperioden 
Jag	läste	dem	intensivt	i	början.	Sen	har	det	liksom	svalnat	av	mer	och	mer	och	nu	har	jag	inte	läst	
dikterna	på	en	månad	tror	jag.		
(Informant	1)	

 
Till	en	början	under	sommaren	så	läste	jag	dikterna	…	kanske	–	tre,	fyra	gånger	i	veckan.	Och	bara	
läste	igenom	dem	en	eller	kanske	två	gånger	liksom	och	sedan	så	har	det	avtagit	mer	och	mer.	Sen	
har	jag	läst	de	en	gång	i	veckan	eller	en	gång	varannan	vecka	bara	för	att	påminna	mig	om	dem…	
(Informant	2)	

	
Första	perioden	ofta,	hela	tiden,	kanske	för	mycket	…	en	slags	mittenperiod	då	jag	kanske	läste	
dem	kanske	lite	för	lite	i	stället	och	sedan	kan	man	väl	säga	att	jag	hade	en	slutperiod	då	jag	
försökte	hitta	en	mittemellanväg…	jag	hade	en	period	då	jag	läste	dem	alltid	efter	att	jag	hade	
spelat,	jag	hade	en	period	då	jag	alltid	läste	dem	innan	jag	spelade	stycket,	sedan	har	jag	haft	
perioder	då	jag	har	läst	det	lite	separat	och	så	att	ja,	olika.		
(Informant	3)		
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4.4.2. Olika stor erfarenhet av att läsa dikter 
Jag	läser	ju	normalt	inte	dikter	-	alls	-	och	jag	är	ju	ganska…	inte	chockad	men	fundersam	på	hur	
det	ska	bli	med	hela	grejen	så	den	känslan	sitter	kvar	när	jag	läser	dikterna.	Men	jag	kommer	ihåg	
att	jag	försökte	analysera	lite	grann	vad	dikterna	handlade	om.		
(Informant	1)	
	
Eftersom	jag	är	ett	stort	fan	av	lyrik	generellt	så	var	jag	intresserad	och	läste	dem	väldigt	mycket	
(Informant	3)	

4.4.3. Upplevelsen av dikterna förändrades 
Till	en	början	så	kände	jag	nog	att	det	var	lite	…	blommor	och	blad	…	jag	kände	att	det	var	lite	
löjligt	språk	i	hela	dikten	…	men	det	har	ju	ändå	bundit	ihop	med	stycket	lite	grann…	för	styckets	
romantiska	känsla	är	ju	mycket	blommor	och	blad…på	så	sätt	känner	jag	att	de	växt	ihop	lite	
grann	och	kanske	fått	en	annan	insikt	i	att	den	puttenuttiga	känslan	som	man	hade	i	början	
snarare	är	ett	genuint	utryck	för	känslor	...		
(Informant	1)	

 
…	efterhand	så	började	jag	göra	kortare	tolkningar	av	dem	eller	så	här	som	en	liten	bubbla	i	mitt	
huvud	som	jag	har.	Just	det	här	är	den	här	dikten!	Och	den	ska	platsa	in	här	i	stycket	istället	för	att	
det	var	den	här	meningen	och	de	här	orden.	Så	jag	skulle	inte	kunna	recitera	dikterna	nu	men	jag	
har	kvar	min	inre	sammanfattning	av	dikterna	som	jag	snabbt	kan	plocka	fram	om	du	förstår	vad	
jag	menar.	Så	ja,	det	är	som	de	har	kombinerats.		
(Informant	2)	

	
Men	texterna	har	naturligtvis	också	förändrats	och	någonstans	där	i	mitten	så	upplevde	jag	
kanske	att	för	mig	så	flöt,	framför	allt	dikterna	ihop	ganska	mycket.	Det	blev	nästan	som	en	sörja…	
Även	med	musiken	och	med	texterna	och	jag	experimenterande	med	att	skriva	in	i	noterna	för	det	
var	stödord	som	jag	tyckte	var	viktiga,	så	det	blev	nästan	bokstavligt	talat	en	ihopblandning	
också.	Och	sen	tycker	jag	också	inte	minst	genom	att	få	skriva	en	egen	text	så	har…	jag	ska	inte	
säga	att	jag	har	rätt	ut	den	här	blandningen	för	det	är	en	slags	kreolkultur	som	har	olika	texter	
och	olika	intryck	som	blandas	in	i	en	tolkning	men	från	en	kanske	mer	förvirrad	hopblandning	så	
har	man	rätt	ut	trådarna	lite	grann.	Jag	ska	inte	säga	att	jag	är	klar,	men	genom	att	sätta	egen	
pränt,	att	sätta	egna	ord	på	pränt,	så	har	jag	fått	bena	ut	lite	grann	och	fått	satt	egna	ord	på	saker	
och	ting.		
(Informant	3)	

4.4.4. Deltagarnas uppfattningar om tonsättarens intentioner  
…	för	det	kommer	väl	från	den	här	sviten	med	sju	blommor	va?	…	och	det	här	är	alltså	rosen.	Så	
jag	tänker	att	någonstans	så	har	det	här	stycket	skrivits	med	kärlekskänslan	i	bakgrunden	kan	jag	
tycka.	Vilket	jag	också	tycker	märks	till	stor	del	…det	känns	väldigt	romantiskt	på	nåt	vis.	De	här	
romantiska	suckarna	som	är	i	stycket,	kromatiska	upplösningar.	
(Informant	1)	

 
Jag	har	inte	tänkt	så	mycket	vad	De	Falla	hade	för	intentioner	med	stycket	utan	försökt	att	bara	
utgå	ifrån	dikterna.	På	samma	sätt	som	att	jag	inte	lyssnade	på	någon	annan	som	spelat	upp	det	
här	stycket.	Jag	har	bara	försökt	utgå	från	dikterna.		
(Informant	2)	
	
…	det	faktum	att	det	är	ett	stycke	för	preparerad	gitarr	och	det	som	man	preparerar	gitarren	med	
får	den	att	låta,	ja	men	annorlunda	än	en	gitarr	och	det	skulle	kunna	vara	ett	asiatiskt	instrument.	
Man	får	väl	också	utgå	från	att	Klara	var	medveten	om	det	då	hon	skrev	det	eftersom	hon,	jag	vet	
att	hon	är	gitarrist…	då	det	är	lite	mikroflörtar	till,	ja	jag	har	en	känsla	av	att	det	finns	i	alla	fall	
nån	liten	asiatisk	inspiration.		
(Informant	3)	
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4.4.5. Uppfattningar om tiden 
Jag	tror	att	det	utrycktes	mycket	mer	verbalt	och	diktmässigt	på	den	tiden,	har	jag	en	föreställning	
av.	Vackra	ord	och	gester	är	väldigt	viktigt.	När	jag	tänker	kärlek	på	den	tiden	ser	jag	en	prins	som	
står	och	sjunger	och	en	prinsessa	uppe	i	ett	fönster	någonstans…sjunger	en	serenad.		
(Informant	1)	

 
Jag	tänker	i	anslutning	till	första	världskriget.	Lite	hårdare	sorg.	Det	var	konstigt	begrepp	kanske.	
Men	ja,	lite	hårdare.	Mer	distanstagande	till	sorgen	och	mer	stolt	liksom…	Jag	har	ju	tänkt	på	att	
utrycka	sorg	i	stycket	lite	som	då	20-tal	och	nu	tjugohundratal.	Om	jag	inte	missminner	mig	så	var	
väl	Lorca	verksam	under	tidigt	1900-tal	och	dikten	av	Lorca	upplever	jag	är	väldigt	…	som	jag	
beskrev	ganska	så	här…stolt	och	maskerad	sorg…om	man	säger	så.	
(Informant	2)	

	
Jag	lät	aspekt	ett	och	två	flyta	ihop	helt	enkelt	och	tillät	det	och	hoppas	att	det	var	okej…	Den	här	
texten	som	hör	till	den	aspekten…	Men	jag	tycker	också	som	jag	sa,	att	den	texten	den	fick	mig,	
den	är	ju	inte	så	romantisk,	mer	på	det	mekaniska	sättet.	Jag	har	använt	lite	annat	i	den	aspekten	
också	för	jag	tycker	att	den	var	bra	i	det	här	när	man	försöker	förstå	musiken,	när	man	studerar	in	
musiken	och	då	man,	ja	i	den	biten,	men	sen	i	själva	att	va	i	musiken,	då	skulle	jag	vilja	vara	lite	
mer	i	en	känsla	snarare.		
(Informant	3)	

4.4.6. Uppfattningar om dagens publik 
Men	jag	är	inte	den	typen	som	skulle	ställa	mig	vid	ett	fönster	och	sjunga	en	serenad	till	exempel.	
Utan	jag	kan	ju	bara	se	till	mig	själv.	För	mig	är	det	bara	de	här	små	gesterna.	Medans	där….	säga	
en	komplimang,	lite	gott	ibland…	en	liten	puss	när	man	kommer	hem	och…	ja	de	små	gesterna	
tycker	jag	är	väldigt	viktigt.		
(Informant	1)	

 
Om	jag	sa	att	20-talet	var	ganska	hårt	utryckt	så	tänker	jag	i	alla	fall	mjukare	nu.	Det	är	mer	
accepterat	att	släppa	på	sin	gard	och	släppa	på	den	här	stoltheten	…	Sonnevis	dikt,	som	skulle	
representera	nutiden,	är	väl	mer	den	här.	Ja	men	lite	mjukare	sorg	än	man	vågar	släppa	in.		
(Informant	2)	
	
Det	finns	en	kanske	–	eftersom	i	många	fall	så	filtreras	verket	genom	en,	det	är	alltså	inte	direkt	
från	ursprungskällan	från	upphovspersonen,	så	filtreras	det	och	då	finns	det	ju	också	en	risk	att	
det	inte	är	en	trogenhet	mot	urkällan…	Jag	tycker	att	det	handlar	om	att	framförandet	måste	göra	
materialet	rättvisa	på	något	sätt.	Det	kan	man	ju	diskutera	hur	man	gör	materialet	rättvisa,	det	
kan	vara	bra	att	beröra	en	publik	även	om	det	inte	är	troget	kompositörens	ursprungsintentioner.	
Men	jag	tror	att	det	handlar	om	att	den	som	framför	verket	har	en	idé	en	vision	en	interpretation	
en	kunskap	eller	en	förståelse	för	verket	och	sen	inte	nog	med	att	man	bara	ska	ha	förståelse	en	
idé	en	riktning	en	röd	tråd	så	behövs	det	ju	också	någon	slags	hantverksskicklighet		
(Informant	3)	

4.4.7. Relation till musikstycket 
Ja,	den	har	ju	gått	i	en	kurva	kan	man	säga.	Till	en	början	så	gillade	jag	ju	inte	alls	stycket.	Under	
det	här	stycket	har	jag	försökt	analysera	-	varför.	Och	analyserat	mig	själv	utifrån	andra	stycken	
också	och	kommit	fram	till	att	jag	oftast	ogillar	stycken	innan	jag	vet	hur	dom	låter	och	går	och	
spelas	så	och	jag	känner	på	sista	tiden	när	jag	faktiskt	börjat	lära	in	stycket	och	börjat	förstå	vad	
stycket	handlar	om	–	till	stor	del	–	så	känner	jag	att	stycket	har	vuxit	väldigt	mycket	–	jag	tycker	
det	är	ett	fint	stycke	–	Ja	jag	gillar	det.	Det	är	intressant	det	här	med	det	romantiska	i	det	här	
stycket.	Det	är	lite	annorlunda	romantiskt	än	vad	jag	har	spelat	det.	Det	tillåter	att	ta	ut	svängarna	
ganska	mycket	i	romantiska	genren	–	vilket	jag	inte	gjort	innan.	Så	jag	har	experimenterat	lite	
grann	med	att	överdriva	den	delen	…	Det	funkar	ganska	bra	i	detta	stycket.	Överdriva	det	
romantiska	utspelet	i	det	…	Alla	saker	är	inte	med	på	en	gång	liksom.	Jag	fokuserar	på	olika	grejer.	
Jag	har	svårt	att	än	så	länge	ta	in	helhetskänslan	för	hela	den	här	grejen	med	dikter	och	känslor…	
de	här	texterna	med	tidningsurklipp	och	allting	…	jag	har	svårt	att	samla	allt	till	stycket	än	så	
länge.	Men	jag	har	försökt	att	läsa	igenom	en	dikt	och	fokusera	på	den	dikten	och	spela	igenom	
stycket	och	se	lite	grann	hur	jag	känner.	Det	har	varit	ett	konstigt	arbete,	det	är	inte	alls	så	jag	
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skulle	ha	arbetat	annars.	Och	stycket	i	sig	har	kanske	landat	lite	grann	här	i	slutet.	Jag	skulle	nog	
säga	att	hade	jag	kommit	längre	i	min	inövning	hade	jag	kunnat	applicera	det	här	ännu	mer	tror	
jag.		
(Informant	1)	

 
Min	egen	dikt	har	väl	mer	med	tid	att	göra	också.	De	tre	dikterna	jag	fick	upplever	jag	
huvudsakligen	handlar	om…	hur	ska	jag	formulera	mig	på	ett	vettigt	sätt?	Sorg	och	tid	för	sorg,	
medan	min	dikt	blandade	in	tiden	för	den	jag	känner	sorg	som	varit	med	oss	respektive	inte	varit	
med	oss.	Alltså…	min	dikt	handlar	helt	enkelt	om	en	flicka	som	var	sjuk	sedan	födseln	som	fick	
vara	här	egentligen	längre	än	väntat	men	som	ändå	avled	i	en	ung	ålder	liksom	och	det	är	
fantastiskt	sorgligt	men	min	dikt	tar	med	tiden	hon	var	med	oss	och	glädjen	som	finns	i	att	hon	
ändå	var	här	för	länge	men	för	kort	tid.	Förstår	du?	Det	var	den	tiden	av	sorg	som	min	dikt	bidrar	
med.		
(Informant	2)	

 
Men	det	är	som	med	många	andra	stycken,	det	är	nästan	som	en	person,	man	utvecklar	en	
relation	mest	hela	tiden	från	att	vara	något	okänt,	så	hälsar	man,	så	lär	man	känna	varann	och	så	
jobbar	man	en	period	och	så	känner	man	varandra	jätteväl	och	så	tröttnar	man	lite	grann	på	
varandra	och	så	kommer	det	en	ny	fas	där	man	blir	jättegoda	vänner	och	man	är	bästa	vän	med	
hela	världen	och	så	ja,	upp	och	ner	och	fram	och	tillbaks.	Men	ja,	som	med	mycket	annan	musik	så	
tycker	jag	att	förståelsen	för	musiken	och	med	lite	tid	så	kommer	någon	slags	förtrogenhet	en	
slags	intimitet…	En	grej	var	att	jag	skrev	in	lite	grann	i	noterna,	stödord	eller	lite	ja	tendenser	ur	
dikterna	som	jag	skrev	in	på	ställen	där	jag	upplevde	att	musiken	och	texterna	var	i	samklang	på	
något	sätt.	Ibland	dyker	de	där	upp	och	man	kan	verkligen	koppla	ihop	dem.	De	har	ju	rörts	ihop	i	
en	stor	gryta.	Jag	kan	minnas	texterna	ibland	då	jag	spelar	musiken.	Och	jag	kan	minnas	musiken	
då	jag	läser	texterna.	Det	kan	vara	lite	olika.		
(Informant	3)	

4.4.8. De fyra aspekterna 
Jag	tycke	de	passar	bra.	Speciellt	om	man	ska	se	på	det	ur	ett	tidsenligt	perspektiv	så	passar	
dikterna	väldigt	bra.	Stora	skillnaden	är	ju	att	vi	inte	lever	i	den	tiden	nu	och	jag	kan	också	se	hur	
man	kan	föreställa	sig	genom	dikterna	vilken	tid	det	var	och	på	så	sätt	hämta	inspiration	hur	man	
kan	framföra	stycket	och	vilken	känsla	det	ska	vara.	Men	jag	kan	se	att	jag	lever	i	nuet,	det	jag	gör	
är	nu.	När	jag	då	sätter	min	egen	prägel	på	stycket	handlar	det	väldigt	mycket	om	nuet	då	också.		
(Informant	1)	
	
Jag har valt att i stycket lägga olika typer av sorg i olika delar av stycket. Om du förstår vad jag menar? 
Min tanke var först att jag skulle skapa en slags balans av de här fyra dikterna. Allt i ett! Men för det 
första så blev det svårt att genomföra det på ett tydligt sätt – tyckte jag. Och dessutom blev det otroligt 
rörigt i mitt huvud att hålla koll på allt det här på en gång. Så därför har alla fyra dikterna sin plats i 
stycket, där den dikten… den typen av sorg som dikten representerar är mer framträdande. Och Lorcas 
dikt representeras av temat i stycket. Så den är mest närvarande. Det är den som får mest speltid om 
man säger så… Det var också en del till varför jag valde att dela upp det i olika partier där olika delar 
fick representeras av olika dikter. Eller olika dikter fick representera olika delar av stycket. För det var 
vissa delar i stycket som jag inte kände att jag med inlevelse kunde spela helt utefter Lorcas dikt. Eller 
min dikt eller Hagar Olsons text. Det passade liksom inte in. Men alla dikterna passade in på någon del. 
I någon del i stycket. Upplevde jag då.  
(Informant 2) 

	
Jag	har	alltid	varit	väldigt	intresserad	av	aspekt	1,	trogenhet	mot	urkällan.	Jag	är	intresserad	av	
historia	och	så.	Men	just	i	det	här	fallet	blir	det	ju	lite,	om	jag	hade	velat	hade	jag	ju	kunnat	få	
kontakt	med	urkällan	och	frågat	precis	vad	är	trogenhet	mot	urkällan.	Sen	har	jag	valt	att	inte	
göra	det	för	jag	vill	kunna	jobba	med	det	här	materialet	på	samma	sätt	som	jag	jobbar	med	
material	där	jag	inte	kan	få	kontakt	och	få	samma	frihet.	Det	hade	kanske	varit	slut	på	projektet	
då.	Aspekt	2	är	bara	några	år	sedan.	Aspekt	2	och	3	har	jag	jobbat	med	som	om	det	vore	en	aspekt.	
Men	om	det	hade	varit	ett	annat	verk	om	vi	hade	gått	ett	par	hundra	år	tillbaks	i	tiden,	då	hade	det	
här	varit	stora	grejor.	Där	har	du	säkert	fått	bra	svar	av	de	andra	gissar	jag.	Då	är	vi	framme	vid	
aspekt	4	och	då	vill	jag	göra	min	egen	interpretation	och	där	någonstans	så	tycker	jag	att	det	blir	
ju	nästan	ett	etiskt	avvägande	att,	hur	vulgär,	om	man	nu	skulle	vilja	vara	vulgär,	men	hur	vulgär	
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kan	jag	vara	i	min	tolkning	utan	att	jag	faktiskt	gör	avkall	på	någon	slags	trogenhet	mot	urkällan,	
för	vill	man	det	får	man	kanske	skriva	ett	eget	verk	där	man	gör	sin	grej.	Det	måste	fortfarande	
vara	det	verket.	Men	med	svängrum	för	konstnärliga	uttryck	och,	där	är	intressant	för	annars	om	
inte	det	hade	vart	viktigt	att	utövaren	får	utöva	sin	konstnärlighet	då	hade	vi	kunnat,	för	vi	har	ju	
tekniken,	då	hade	vi	kunnat	spela	upp	allt	på	en	dator.	Det	hade	gått	att	skriva	in	det	här	stycket	i	
Sibelius	och	så	hade	vi	fått	det	som	det	var	och	då	hade	det	inte	behövts	en	utövare	överhuvud-
taget.	Men	vi	gillar	ju	det,	det	tillför	ju	nånting	till	verket.	För	att	sammanfatta	på	något	sätt	så	
tycker	jag	att	de	här	fyra	aspekterna	samspelar	i	allra	högsta	grad	och	att	det	är	viktigt	att	hitta	en	
slags	jämvikt	mellan	dem…	Men	det	är	klart	att	det	blir	konflikt	då	man	sätter	texten	mot	
musiken.	Och	det	är	det	som	är	det	intressanta	kanske	i	en	interpretation	när	man	får	olika	
punkter	som	strävar	mot	olika	håll	och	här	har	vi	längre	mellan	de	här	diktarna	än	vad	som	ligger	
mellan	mig	och	kompositören,	så	där	har	vi	faktiskt	ett	tidsspann.	Och	skulle	jag	läsa	dikterna	och	
förhålla	mig	till	en	annan	trogenhet	och	förhålla	mig	till	tiden	då	de	verkligen	skapades.	Så	där	
finns	en	spänning	mellan	texterna,	vi	har	haikuns	egentligen	nästan	kristallklara	rena	natur	mot	
Ocean	Vuongs	knark	trans,	jag	vet	inte	om	han	knarkar	så	mycket,	men	transar,	homosexualitet,	
eller	sexualitet	överlag	bara	och	hemska	relationer	med	föräldrar,	ja	men	du	vet,	det	finns	det	där	
mörkret…	Och	sen	om	man	försöker	sammanväva	det	med	de	här	haikus	som	är	nåt,	det	är	så	
väsensskilt	egentligen	och	så	tar	man	det	här	ett	steg	till	musiken	så	är	det	klart	att	det	blir	ett	
spänningsfält	en	konflikt	men	den	typ	av	konflikt	vi	pratar	om	här	är	ju	positiv	och	en	konflikt	jag	
tycker	man	bör	eftersträva	för	att	få	en	intressant	interpretation.		
(Informant	3)	

4.4.9. Texternas relevans 
En	dikt	är	det.	Dikten	är	inte	kvar	ordagrant	i	huvudet,	men	känslan	av	dikten	har	faktiskt	funnits	
med	sen	jag	läste	den	första	gången.	Det	kan	ha	att	göra	med	min	nya	familjesituation	också,	att	
jag	har	fått	barn	och	är	mer	rädd	för	att	förlora	något.	Och	att	det	går	lite	hand	i	hand…	dikten	
kommer	i	väldigt	bra	tajming,	tror	jag.	Innebörden	i	dikten	finns	med.		
(Informant	1)	
	
Jag	anser	att	texterna	är	högst	relevanta	för	musikstycket.	Jag	har	ju	inte	hört	eller	upplevt	
musikstycket	ur	något	annat	perspektiv	än	genom	de	här	dikterna.	Så	det	är	ju…	i	mitt	huvud	så	
sitter	det	här	ju	ihop.	Det	kanske	ändras	när	jag	hör	någon	annans	tolkning,	det	vet	jag	inte.	Men	
just	nu	så	sitter	de	verkligen	ihop	tycker	jag…	Den	som	jag	hade	svårast	att	känna	något	för	det	
var	han	som	skrev	dikten	vi	skulle	ha	i	nutid	Sonnevi…	Hans	dikt,	tyckte	jag	var	svårast	att	känna	
något	för	först.	Den	behövde	jag	behandla.	Den	är	ju.	För	att	jag	skulle	känna	något	för	den	
behövde	jag	helt	enkelt	få	den	här	helhetsbilden	och	komprimera	den	till	en	bubbla	i	mitt	huvud	
först.		
(Informant	2)	
	
Haikutexterna	passade	in	som,	för	mig	i	alla	fall,	när	jag	försökte	pussla	ihop	saker	och	ting,	så	
tyckte	jag	att	de	passade	in	väldigt	smidigt	och	bra.	Laurie	Spiegeltexten…	den	gav	mig	inte	så	
mycket	känslor,	den	var	lite	mer	bara	tanke,	intellekt	ja.	Och	den	var	aspekt	två,	tiden	då	verket	
skapades?	Ocean	Vuong,	där	som	sagt	så	tyckte	jag	väldigt	mycket	om	Ocean	Vuongs	texter	och	
har	fördjupat	mig	i	dem	och	de	hade	jag	nog	kanske,	hade	jag	valt	texter	själv,	så	hade	jag	nog	
gärna	valt	någon	av	hans	texter	men	jag	hade	kanske	valt	någon	annan	text…	alla	texterna	kändes	
väl	uttänkta	och	funkade	bra.	De	var	relevanta	och	jag	har	haft	användning	för	alla.	På	olika	sätt	
och	det	kanske	också	finns	någon	slags	styrka	i	det.	De	tar	inte	ut	varandra	utan	det	blir	en	stor	
gryta,	en	röra…	Ocean	Vuong	tyckte	jag	väldigt,	väldigt	mycket	om.	Och	haiku,	jag	gillar	ju	kanske	
lite	mer	komplexa	dikter	men	jag	måste	ändå	säga	att	det	är	väldigt	vackra	och	fina	texter	och	den	
här	Spiegel	den	är,	det	är	väl	den	som	jag	är,	jag	kände	nog	minst	för	den,	men	det	innebär	inte	att	
jag	inte	känner	något	utan	jag	känner	absolut	för	den,	men	den	är	ju,	ja	men	det	är	ju	en	liten	bit	
ur	ett	omslag	så	den	blir,	ja	den	väcker	minst	känslor	och	därför	så	får	den	nog	minst	kärlek	
tillbaka.	Men	den	är	intressant	och	den	har	ju	en	tanke	som	de	andra	kanske	inte,	framför	allt	inte	
haikus	för	haikus	är	ju	så	kortfattat.	Så	de	får	inte	den	här	tanken	som,	det	här	tankedjupet	i	sig	
som	Laurie	Spiegeltexten	har	för	den	pratar	ju	om	en	arbetsmetod	nästan	och	ett	förhållningssätt	
till	musik	så	utifrån	det	så	tycker	jag	väldigt	mycket	om	den	också	för	den	säger	något	intressant.	
Så	jag	tyckte	jag	kände	bra…	Men,	min	egen	dikt	är	ett	slags	potpurri,	det	är	en	hommage	till,	inte	
till	Spiegel,	hon	får	inte	så	mycket	hommage	egentligen.	Men	både	Ocean	Vuong	och	Chiyo-ni	får	
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en	slags	hommage	i	det	är	blinkningar	till	Japan	och	sen	är	det,	inte	i	haikuform	utan	snarare	i	
form	av	en	modern	dikt,	som	Ocean	Vuong	i	hans	stil	och	den	här	soppan	som	jag	pratade	om.	Jag	
försöker	någonstans	uttrycka	den	blandningen	i	en	diktform	så	egentligen,	så	är	det	en	hyllning	
till	projektet	och	de	två	och	min	upplevelse	av	det.	Ja	i	form	av	en	dikt…	Det	är	aspekt	fyra,	min	
roll	i	det	hela.	Det	här	är	ju	mitt	sammantagna,	jag	bar	ju	med	mig	den	här	tanken	om	Japan,	den	
har	jag	burit	med	mig	hela	tiden	bara	på	grund	av	Chiyo-nis	kontext.	Så	för	mig	är	det	något	som	
är	väldigt	viktigt	i	förståelsen	av	det	här	stycket	därför	tyckte	jag	också	att	det	var	något	som	jag	
tyckte	var	viktigt	att	få	in	i	dikten.	Och	samma	sak	med	Ocean	Vuong,	jag	tyckte	det	var	bra	texter	
och	inspirerande	som	gav	mig	någon	slags	kreativ	glöd	och	då,	ja	det	är	inte	jätteinspirerat	av	
hans	texter	så	direkt	egentligen,	men	det	är	väl	lite	hur	man	skriver	dem	och	musiken	ja	absolut.	
En	blandning	av	det	allt	tycker	jag	att	det	blev.		
(Informant	3)	

4.4.10. Metodens användbarhet 
…	med	rätt	personer	tror	jag	det	skulle	fungerat	jättebra	…	Text	i	diktform	är	ju	dels	öppen	och	
också	väldigt	öppen	för	att	tolka	och	sätta	sina	egna	värderingar	och	känslor	i.	Och	musik	är	ju	
lika	så.	Så	det	tycker	jag	är	värt	att	prova	någon	gång	…	Jo,	det	kan	man	se	det	som	men	jag	skulle	
inte	vilja	kalla	det	en	omväg.	Jag	skulle	vilja	se	det	som	en	annan	väg	snarare.	För	när	man	lyssnar	
på	inspelningar	vilket	jag	gör	väldigt	ofta.	Jag	brukar	lyssna	på	väldigt	många	inspelningar	av	
stycken	för	att	få	inspiration	från	många	olika	ställen.	Han	gjorde	något	snyggt	det	tar	jag	med	i	
min	version.	Det	går	ju	snabbare	givetvis	men	det	här	sättet	öppnar	ju	istället	upp	för	att	göra	sin	
egen	tolkning	från	början	på	ett	annat	sätt.	Så	fort	man	har	hört	något	så	kanske	man	kopierar	det	
utan	att	veta	varför.	I	det	här	arbetssättet,	så	har	jag	försökt	att	inte	lyssna	på	det	här	stycket	en	
enda	gång	för	att	ha	den	möjligheten	att	försöka	se	vad	texterna	innebär	och	översätta	det	till	
stycket.	Lite	grann...	Jag	tycker	det	här	arbetssättet	öppnar	upp	för	lite	en	djupare	förståelse	kan	
vi	säga.		
(Informant	1)	

 
Det	är	ju	ett	sätt	att	utrycka	sig	genom	eller	någonting	att	koppla	ann.	Jag	har	använt	det	som	sagt	
att	mina	bubblor	kopplar	ann	en	del	av	musiken	till	en	poesibubbla	i	mitt	huvud	liksom.	Och	då	
har	jag	ett	utryck	därigenom.	Och	jag	tror	att	det	kan	fungera	som	ett	verktyg	för	yngre	lever	
också.		
(Informant	2)	
	
Det	tror	jag	skulle	kunna	funka	jättebra,	framför	allt	om,	man	skulle	kunna	ta	ner	det.	Ja	man	
skulle	kunna	göra	jättemycket	man	skulle	kunna	göra	läsning	av	text	i	samband	med	att	man	
spelar	upp	styckena	eller	om	man	har	konsert	och	eftersom	musik	kan	bli	lite	abstrakt	bara	för	sig	
själv,	så	kan	det	vara	skönt	att	ha	en	liten	text,	även	om	musiken	förmedlar	mycket	känslor	så	
kanske	en	text	förmedlar	lite	mer	konkret	just	den	här	känslan,	man	förstår	att	det	är	sorg,	glädje	
eller	nostalgi.	De	känslorna	är	kanske	inte	lika	tydliga	bara	i	musik,	men	det	kan	vara	gött	att	ha	
det	för	att	tydliggöra	det.		
(Informant	3)	

4.4.11. Informanternas upplevelse av att medverka i projektet 
Det	har	varit	kul!	Speciellt	den	här	diktdagen	vi	hade,	den	uppskattade	jag	väldigt	mycket.	
Just	eftersom	att	jag	är	så…	oerfaren	i	dikt	och	framförallt	diktskrivande…	så	det	var	guld	värt.	
(informant	1)	
	
Det	har	varit	väldigt	kul	och	spännande	att	studera	in	ett	stycke	på	det	här	viset.		
(Informant	2)	

	
Jag	har	haft	väldigt	kul,	det	har	varit	bra	uppstyrt	och	det	har	känts	riktigt	bra	och	det	har	varit	
kul	och	inspirerande	med	musiken.	Jag	har	fått	stöta	på	poesi	som	för	mig	har	varit	okänd	sedan	
tidigare	och	fått	testa	på	det	här	sättet	att	jobba.	Så	det	har	varit	en	resa	och	det	har	varit	en	
väldigt	trevlig	resa.	En	kul	resa.	
(Informant	3)	
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4.5. Gruppaktivitet 
Samtliga deltagare deltog i gruppaktiviteten. Även Georg och Karin deltog i vissa moment.  
För bilder se bilaga 8.6. 
 
Anteckningar från gruppverkstaden 
Informant 1 berättar: Det var intressant att höra dikterna. Det blev annorlunda. Det blev 
mindre analys, mer rakt på. Uppfattningen ändrades inte, men det var kul. Bråket var 
stressande och det kändes som att det blev viktigt hur aspekterna sattes. Valet har tidigare 
gjorts på impuls, nu blev man tvungen att ta upp alla aspekter. Lite stress, men mest intressant 
att behöva ta in helheten. Jag fick lägga vikt vid saker som jag tidigare inte brukar lägga vikt 
vid. Jag blandade ihop färgerna lite. Helheten rymmer alla aspekter. Det var ovant att bena 
upp dem. Förvirrad och stressad, blev jag. Utsmyckningar har jag tänkt som publikinställt, 
men där kommer även kompositören fram. Man vill briljera för publiken. Har inringat det 
som jag gillar själv i stycket. Utsmyckningar, varför är de betonade? Ska de vara diskreta eller 
tydliga? Det kan man förändra. De är överflödiga, men med tanke på att kompositör och 
publik kräver dem gör jag en kompromiss. Jag slutar i tiden. En kombination av allt utom mig 
själv.  
 
Informant 2 berättar: Tittar på noterna, känslan när ni läste, det var som en påminnelse av 
dikterna. Det var skönt att höra dem utanför det egna huvudet. Jag tänkte dikterna mer än 
lyssnade. De är mycket lästa, så jag kan dem. Upplevelsen av gnället var stressande. Jag hade 
velat haft partituret bredvid mig under provokationerna. Arbetet med noterna, jag har funderat 
länge på hur aspekterna kommer in i notbilden. Det blev inget när jag försökte spela med alla 
aspekter i huvudet samtidigt. Det blev intressant och varierat när jag tog en aspekt i taget. Om 
det var alla blev det inget. Valen, Lorca var en stolt nästa militärisk sorg. Det passar in i 
temat. Tidsaspekten när hela rummet snurrar då sorgen kommer kom in i de friare partierna. 
Rummet snurrar. Sonnevi är andaktsfull. Hans dikt upplever jag som en återgång till havet. 
En lugn högtidsfull sorg. Det passar i det lugna partiet i stycket. Den egna texten. Den ligger i 
slutet av stycket.  
 
Informant 3 berättar: Det var trevligt att höra dikterna. En påminnelse, jag kan dem, men det 
är gött att höra dem. Jag hörde era olika röster. Jag brukar läsa dem högt själv, så jag är van 
att höra dem. Tjatet var bra. Jag är van vid teaterövningar och var inte stressad. Mina aspekter 
skulle jag ha kunnat sätta på ett annat sätt. Jag värderade dem fort och nu skulle jag göra 
annorlunda. I noterna, går jag åt andra hållet. Tidigare har jag skrivit ord i notbilden. Aspekt 4 
har blivit annorlunda, jag har plockat isär det. Stycket inleds med aspekt 1 och sedan kommer 
jag själv in. Grön, blå och röd går om vartannat. Gul ligger lite över allt. Controller ligger som 
ett ord över allt. Tiden har blivit en starkare komponent nu än hur det var tidigare. Dynamiken 
är inte som i Guillani med en lång fras, det är mer hoppigt. Det visar sig i rattarna hos 
Spiegel.  

4.6. Konsert 
Samtliga tre deltagare valde att vara med på konserten. Alla spelade sina musikstycken och 
läste de texter som var kopplade till musiken. Efter konserten hölls en kort frågestund om 
projektet.  
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4.7. Sammanfattning av resultat 
• Samtliga	deltagare	genomförde	studien	i	alla	moment	och	uppgav	att	de	var	

positiva	till	medverkan	i	projektet.		
• Deltagare	använde	loggboken	mer	i	början	och	i	slutet	av	projektet	men	inte	så	

mycket	under	mellanperioden	som	inföll	under	sommaren.	
• Deltagarna	lyssnade	inte	på	inspelningar	av	de	valda	musikstyckena	när	de	

deltog	i	projektet.	
• Deltagarna	hade	olika	erfarenheter	av	att	läsa	dikter.	Deras	upplevelse	av	

dikterna	förändrades	efterhand.	Först	beskrev	de	att	dikterna	orsakade	en	viss	
förvirring,	dikterna	flöt	ihop	i	en	sörja.	Deltagarna	utvecklade	strategier	för	att	
kunna	applicera	dikterna	på	sina	stycken.		

• Begreppet	tid	var	återkommande	i	våra	samtal.	Reflektioner	över	hur	exempelvis	
sorg	eller	romantik	utrycktes	i	olika	tider	kom	fram	i	loggböcker,	intervjuer	och	
deltagarnas	egna	dikter.	

• Deltagarna	arbetade	med	ambitionen	att	få	med	alla	fyra	aspekterna	i	sina	
musikstycken.	Gruppaktiviteten	tvingade	deltagarna	att	kommunicera	hur	de	
applicerade	aspekterna	på	sitt	musikstycke.	

• Deltagarna	tror	att	metoden	även	går	att	applicera	i	undervisning	på	kulturskolan	
men	med	en	viss	anpassning.	
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5 Diskussion  
I detta kapitel beskriver vi studiens frågeställningar och hur vår förståelse förändrades under 
projektets gång.  

5.1. Reflektioner kring vår metod  
En metod är ett redskap som kan bidra till lösningen på praktiska problem, i vårt fall fram-
förandet av ett musikstycke. Det övergripande målet med vår metod är att medvetandegöra 
interpretationsprocessen genom att koppla litterär text till musik. I vårt utvecklingsprojekt kan 
vi konstatera att metoden går att genomföra. Deltagarna var aktiva i alla moment och tog 
uppgiften på allvar. Det fanns svårigheter. En utmaning var att hålla aktiviteterna vid liv då 
deltagarna lämnades ensamma att arbeta med sina stycken, en annan att anpassa urvalet av 
texter till deltagarna. Vad som blir lite motsägelsefullt är att användningen av texterna har ett 
syfte som handlar om kontext. Alltså de fyra aspekterna, som vi arbetar med. Vi behöver 
fundera på hur vi ska förhålla oss till dem i förhållande till själva aktionen det vill säga så att 
de enbart ska relatera till det som utövaren sysslar med när han eller hon arbetar med stycket. 
Men vi är en bit på väg med det centrala i vårt projekt, nämligen att medvetandegöra gestalt-
ningsprocessen. I våra intervjuer framkommer att interpreternas umgänge med dikterna upp-
muntrade dem till att verbalisera sina tankar kring interpretationsprocessen. Informanterna 
beskriver de olika aspekterna, exempelvis som bubblor eller som en soppa som behövde 
klarna. I gruppaktiviteten under rollspel, lekar och diskussioner fick de aktivt dela med sig av 
sina medvetna val - kommunicera sina konstnärliga processer.  

5.1.1. Klassisk status  
Under hela projektet har vi reflektioner och diskussioner om de valda aspekterna. Vi tittar på 
vad som kan hända när verk får klassisk status. Klassiska tonsättare vars verk överlevt flera 
generationers granskning har ofta erhållit genistatus. Av kännare anses deras verk som 
fulländade och tonsättarna betraktas som gudar. En människa ändrar inte något som gudar 
gjort. Många klassiska verk anses förmedla något allmänmänskligt och kompositionerna har 
en perfekt balans som skulle förstöras av minsta förändring. Dewey (1980) beskriver 
problemet med att klassiska verk blir isolerade från det mänskliga livet. Om man inte känner 
till den kontext som verket uppfördes i riskerar flera av ett verks kvaliteter att gå förlorade. Vi 
försöker hitta andra exempel på hur man i klassiska verk använder referenser från sin egen tid. 
Vår andra aspekt handlar om hur ett verk framförs vid dess tillkomst och historisk uppföran-
depraxis. Hur det var när till exempel Johann Sebastian Bachs musik kom till? Om man i en 
danssats av Bach utelämnar den artikulation som användes under barocken och som ibland 
automatiskt uppstår när man spelar på tidstrogna instrument, så försvinner det karaktäristiska 
sväng som kompositören hade i åtanke när verket kom till. Även musikens referenser till 
dansagogik eller retorik försvinner om man inte tar hänsyn till uppförandepraxis. En annan 
aspekt är att en barockkompositör räknade med att ingen spelade ett stycke precis som det var 
nedtecknat. Alla musiker improviserade och drillade sig igenom verket i genrens stil. Ett 
musikaliskt exempel på modifiering är Busonis arrangemang av Bachs Chaconne. I arrange-
manget har en hel skog med toner lagts till för att utnyttja pianots hela kapacitet och för att 
skapa en romantisk triumfkänsla. I Bachs original för soloviolin slutar det 16 minuter långa 
variationsverket med intervallet ren oktav. Då kan lyssnaren i sitt inre välja att uppfatta slutet 
som moll, dur eller neutralt. När Busoni anpassade verket för sin publik drämde han i med ett 
rungande durackord. Busoni gjorde ett medvetet konstnärligt val. Att göra dessa modifie-
ringar av verk är en känslig balansakt. Man måste dels förstå verket och den kontext det 
skapades i samtidigt som man måste förstå dagens publik – mottagarna och deras verklighet. 
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Precis som i exemplen med bibelöversättningen och klockors betydelse i kompositioner, som 
vi nämner i områdesorienteringen ovan, så riskerar stämning och ibland innehåll att gå 
förlorat om man inte översätter innehållet till dagens publik.  

5.1.2. Vilka förkunskaper krävs för vår metod? 
Tanken med metoden är att den litterära texten ska användas som ett verktyg för att 
medvetandegöra interpreten om gestaltningsprocessen. De fyra aspekterna ringar in både 
nutid och historisk tid. Vad krävs då av litterär och historisk baskunskap för att de litterära 
texterna ska kunna verka? Några har läst dikter tidigare, några inte. Vi undrar om deltagarna 
kan uppleva de känslomässiga valörerna i de litterära texterna. Att fråga hur metoden skulle 
kunna fungera på en kulturskola visade sig vara ett sätt att få deltagarna att berätta hur den 
fungerat för dem. Så här svarar en deltagare: 
 

Att	den	var	väldigt	flummig	och	lite	konstig	och	sen	är	det	ju	också	väldigt	individuellt	det	där.	Jag	
själv	är	ju	ingen	textmänniska	på	så	sätt	men	när	jag	lyssnar	på	musik	så	lyssnar	jag	sällan	på	
texten	…	Jag	känner	att	den	här	uppgiften	har	funkat	bra	för	mig	också	när	jag	väl	kom	över	det,	
liksom.	Men	det	har	tagit	lång	tid	för	mig	att	komma	in	…	Text	i	diktform	är	ju	dels	öppen	och	
också	väldigt	öppen	för	att	tolka	och	sätta	sina	egna	värderingar	och	känslor	i.	Och	musik	är	ju	
lika	så.		
(Informant	1)	
 

Anpassar man valet av litterära texter till målgruppen bör inte några speciella litterära 
baskunskaper behövas vilket informant 2 också påpekar: ”Jag tror att det hade varit en kul 
metod för kulturskolelever, så länge metoden och materialet anpassas efter eleverna.” 
Meningen är att texterna ska gå att förstås intuitivt och då spelar det inte så stor roll för 
deltagaren hur texten har kommit till. Vi hävdar att man inte heller behöver någon historisk 
baskunskap. Tanken är att texternas kraft ska ge det som interpreten behöver.  

5.1.3. Utmaningar i urvalsprocessen av litteratur 
Naturligtvis förväntar man sig att en litteraturvetare har läst en hel del litteratur och har en 
känsla för att kunna anpassa de litterära valen till situationen. Men världslitteraturen är 
oändlig och därför är det inte möjligt att litteraturvetaren ska kunna omfatta allt som finns att 
tillgå. Det viktiga är att kunna anpassa de litterära valen till projektets syfte. Efter att ha 
lyssnat på musiken ett stort antal gånger kunde litteraturvetaren ringa in ett område att 
utforska vidare.  

5.1.4. Utmaningar i undervisningssituationen 
Under projektets gång är det viktigt att pedagogen inte blandar sig i instuderingen eftersom 
det kan störa processen när interpreten gör sina konstnärliga val. Att sidosätta kulturellt 
betingade verktyg som finns tillgängliga för en viss genre, stil eller epok kan vara ovant för en 
pedagog. En annan utmaning är att sätta sig in i de litterära texterna, delta i gruppaktivitet och 
rollspel. 

5.2. Vilken roll kan litterär text spela i interpretationsprocessen? 
Biblioteket är vårt viktigaste arbetsinstrument i metodutvecklingen. Vi letar efter upplevelsen 
i litteraturen. Det handlar om att hitta texter som skapar energi. Kan vi göra musiken mer 
angelägen genom läsning av texter? Vi klär våra aspekter i litterära kostymer. Vi vill mata 
deltagarna med dikter som vi vill ska verka likt en stimulerande dryck. 
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5.2.1. Vilken typ av texter går att använda? 
För att texterna ska fungera i sammanhanget är det viktigt att finna författare som kan 
kommunicera och nå fram med sina texter och stämningar. Det visar sig att alla författare som 
vi väljer har konstnärlig verkshöjd, vilket förstås är vårt subjektiva värderande, även om de 
flesta av författarna är etablerade och har erhållit litterära priser. Texter som visar sig fungera 
sämre, är vissa dokumentära texter, som vi väljer till att beskriva tiden då verket uruppfördes 
– aspekt 2. Texter på främmande språk är också en utmaning för deltagarna. För att fungera 
krävs att texterna har en direkt poetisk kraft för att beröra. Då får deltagarna möjlighet att 
träna upp den emotionella närvaron.  

5.2.2. Problem kring hur texterna ska presenteras 
Georg vill att deltagarna får ta del av texterna direkt utan någon djupare presentation. 
Anledningen är att han är nyfiken på hur deltagarna själva tar emot texterna utan vår 
inblandning. Karin däremot vill presentera dem i sitt sammanhang, då det ger en annan känsla 
att själv bläddra i Sonnevis diktsamling, än att få texten serverad på en kopia. Vi kommer 
fram till en kompromiss där vi ger deltagarna hela böcker. Även om deltagarna nu hade 
möjlighet att läsa andra dikter av de valda författarna, så uppmanar vi de dem att fokusera på 
den valda texten. Det visar sig att deltagarna inte följer våra instruktioner. En deltagare 
tuggade i sig hela diktsamlingen den första natten. Vår känsliga urvalsprocess, där vi i vissa 
fall till och med tagit bort delar av texten för att skräddarsy dem till våra aspekter, såg ut att 
ha varit i onödan. Vi förstår att det inte går att undanhålla deltagarna författarnas identitet och 
sammanhang. Vår instruktion till deltagarna var att de skulle läsa texterna hellre ofta och lite 
än mycket i början. Det var vad vi ville men inte vad de gjorde. En orsak till detta kan vara att 
vi inte hade kontakt med deltagarna under instuderingsperioden som inföll under sommaren. 
Kan det vara bättre att i fortsättningen presentera en text i taget? 

5.2.3. Hur relationen mellan text och musik utvecklas 
Deltagarna tar till sig våra texter. Vi funderar på om detta kan bero på en allmän törst efter 
lyrik som inte är kopplad till vårt projekt. Denna entusiasm mildras när dikterna ska 
appliceras på musikstycket. Deltagarna beskriver att det tog längre tid att bli förtrogen med 
musikstycket än med de litterära texterna, vilket medförde att relationen mellan text och 
musik förändrades under arbetets gång. Det blev rörigt i början men när musiken började 
klinga kunde man lättare använda sig av texterna. Först när deltagarna fick grepp om 
musikstycket kunde de använda sig av dikterna och skapa en dialog mellan text och musik. 
När dialogen blev möjlig uppstod det för flera av deltagarna en konflikt mellan texterna och 
musiken. De upplevde att några texter var svåra att koppla till sitt musikstycke. Efterhand 
uppstår en tydligare konkurrens mellan texterna.  

5.2.4. Diktverkstad och deltagarnas egna dikter 
Efter drygt två månader går projektet in i en ny fas då deltagarna samlas för att skriva sin egen 
litterära text för aspekt 4. Orsaken till att de fått vänta med att skriva sin egen dikt beror på att 
vi vill att de först ska bekanta sig med sitt musikstycke. Deltagarna har olika erfarenhet av att 
skriva dikter. Kochs metod fungerar mycket bra för att komma in i ett poetiskt flöde och vi 
upplevde en kreativ stund tillsammans. En deltagare hade sedan tidigare ett stort intresse för 
lyrik och litteratur men för informant 1 var det något helt nytt:  ”Speciellt den här diktdagen 
vi hade, den uppskattade jag väldigt mycket. Just eftersom att jag är så oerfaren i dikt och 
framförallt diktskrivande … så det var guld värt.” Diktverkstaden hjälper deltagarna att ta till 
sig de tidigare dikterna. Kanske beror detta på att deltagarna får en egen röst. På så sätt blir 
dialogen mellan aspekterna tydligare eftersom delar av det vi kallar tyst kunskap blir 
formulerat och uttalat. I samband med att deltagarna skriver sina egna dikter får projektet ny 
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energi, men flera frågor uppstår. Vid slutet av övningen så applicerade vi diktskrivandet på ett 
musikstycke av Johann Sebastian Bach. När vi läste varandras dikter fick Georg en känsla av 
att deltagarna inte skrev om musikstycket utan snarare fritt inspirerades av musiken och skrev 
om det som i stunden dök upp. Karin var positiv till att diktverkstaden fungerat och att alla 
deltagarna hade skrivit flera uttrycksfulla dikter. Georg var visserligen nöjd med den kreativa 
stunden men saknade kopplingen till musikstycket. När vi senare får ta del av de färdiga 
dikterna kvarstår en osäkerhet om kopplingen till musiken. Denna reflektion förstärks då en 
av deltagarna i sin intervju berättar att den egna dikten var skriven som en hyllning till 
tidigare texter och hela projektet: 
 

Men,	min	egen	dikt	är	ett	slags	potpurri,	det	är	en	hommage	till,	inte	till	Spiegel,	hon	får	inte	så	
mycket	hommage	egentligen.	Men	både	Ocean	Vuong	och	Chiyo-ni	får	en	slags	hommage	i	det	är	
blinkningar	till	Japan	och	sen	är	det,	inte	i	haikuform	utan	snarare	i	form	av	en	modern	dikt,	som	
Ocean	Vuong	i	hans	stil	och	den	här	soppan	som	jag	pratade	om.	Jag	försöker	någonstans	uttrycka	
den	blandningen	i	en	diktform	så	egentligen,	så	är	det	en	hyllning	till	projektet	och	de	två	och	min	
upplevelse	av	det.	Ja	i	form	av	en	dikt.		
(Informant	3)	
	

En annan relaterade mer till musiken:  
 

Jag	skrev	dikten	för	ett	tag	sen	och	min	upplevelse	av	stycket	då	stämde	väl	inte	riktigt	överens	
med	dikterna	som	var.	Jag	tror	inte	de	hade	gjort	det	nu	heller	till	hundra	procent.	Jag	hade	nog	
valt	en	liten	annan	approach	till	stycket	mot	de	utvalda	dikterna.	Ett	rakare	klarare	språk…		
(Informant	1)	

 
Medan en tredje skriver om en egen upplevd sorg och vi tolkar det som att informanten vill 
beskriva sin sorg i kontrast till de tilldelade dikterna. 
 

…	min	dikt	handlar	helt	enkelt	om	en	flicka	som	var	sjuk	sedan	födseln	som	fick	vara	här	
egentligen	längre	än	väntat	men	som	ändå	avled	i	en	ung	ålder	liksom	och	det	är	fantastiskt	
sorgligt	men	min	dikt	tar	med	tiden	hon	var	med	oss	och	glädjen	som	finns	i	att	hon	ändå	var	här	
för	länge	men	för	kort	tid…	Det	var	den	tiden	av	sorg	som	min	dikt	bidrar	med.	
(Informant	2)	

 
Otydligheten och svårigheten av att veta vad som skapar vad blir uppenbar. I ett sådant här 
öppet och mjukt arbetssätt får man räkna med att det händer saker som ser ut som att det 
spårar ur. Vi ville ta reda på om deltagarna kommit bort från musiken och interpretations-
processen. 

5.3. Analys, gruppaktivitet och konsert  
Vi läser deltagarnas dikter, går igenom deras loggböcker och intervjuer. Projektet går in i en 
analysfas. Vi vill ta reda på var vi alla står och tar hjälp av Yrjö Engeströms aktivitetsteori. Vi 
ritar in projektets olika aktörer, som till exempel interpreter, kompositörer och oss själva (Se 
bild under bilaga 8.3.). Att analysera aktiviteter och vad som styr oss när vi handlar, får oss att 
fundera kring våra olika roller och vi kan bättre sätta oss in i deltagarnas situation. För vår 
egen del får vi möjlighet att stanna upp och titta närmare på vilka underliggande mål som styr 
oss. 

5.3.1. Underliggande mål  
Karins mål är att få veta mer om processerna bakom framförandet av ett musikstycke. 
Eftersom hon arbetar på ett musikbibliotek men inte är praktiserande musiker, så vill hon få 
veta mer om hur noterna får ett klingande liv. Ett annat mål för henne med projektet är att 
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sätta saker i rörelse kring biblioteket som forskningsmiljö. När vi tittar på Georgs mål så 
önskar han förstå hur studenterna tänker kring interpretationsprocessen. Han vill även testa 
sina egna värderingar kring konstnärliga val. Georg skolades i att respektera historiska 
autenticiteter. Idag möter han ett annat förhållningssätt där dessa frågor inte får samma 
uppmärksamhet. Det kan vara på så sätt att studenter även idag reflekterar mycket över 
tonsättarens intentioner men Georg upplever att deras grubblerier ägnas mer åt vad de själva 
vill lyfta fram i musiken. Om hans upplevelse stämmer så råder det en tid av förvirring kring 
vilka faktorer som styr interpretationsprocessen idag. I så fall befinner vi oss i en tid när 
gamla värderingar är på väg ut och nya värderingar inte fått fäste. Vi befinner oss i ett 
interregnum (Bauman 2012). Georg vill hitta en strategi för att fylla detta tomrum. Om inte 
gamla regler gäller och det inte finns några nya att följa, kan det då vara en väg framåt att 
skapa en fiktion med hjälp av litterära texter?  

5.3.2. Gruppaktiviteten förde dikterna närmare musiken 
Vidare placerar vi in de olika aspekterna i aktivitetsteorin så att även kompositörerna får bli 
subjekt. När vi placerar in studenterna och vi ser på projektet utifrån deras perspektiv 
tillkommer flera saker. Men framförallt så framstår våra deltagare som isolerade. Engeströms 
aktivitetsteori frågar efter händelsernas sammanhang. Vi bestämmer oss för att designa en 
gruppaktivitet där vi som driver projektet också är mer aktiva. När vi i efterhand studerar 
filmerna från gruppaktiviteten ser vi att deltagarna inte kan komma undan. Övningarna 
tvingar dem att ta ställning till alla aspekter. I en av övningarna som är ett rollspel får vi prova 
att ta på oss olika roller, som exempelvis kompositören, dagens publik eller utövaren själv. 
Under en kaskad av utrop tvingas deltagaren att hävda sin egen uppfattning. I och med att 
deltagarna får ta på sig rollen av exempelvis kompositören och utropa dennes intentioner får 
de en utökad förståelse för aspekten. I vår strävan att föra tillbaka deltagarna till musiken och 
våra aspekter har vi förberett aktiviteter som tvingar deltagarna att göra sina medvetna val. I 
linje med Molanders (1996, s. 43) teorier om tyst kunskap försöker vi få deltagarna att 
”beskriva, avbilda och på andra sätt gestalta handlingar, känslor”. Även om vi på det här 
stadiet inte kan höra deras val i framförandena, så konstaterar vi att de kommunicerar och har 
utvecklat ett språk att diskutera konstnärliga val.  

5.3.3. Konserten  
Här var inte deltagarna längre projektdeltagare utan artister, de lämnade projektet. Vårt syfte 
var inte att skapa en soaré där dikter förhöjer underhållningen till publiken utan vår tanke var 
att dikterna skulle verka i det tysta och berika interpretationsprocessen. Vi upplevde att de 
olika aspekterna kunde höras på vissa ställen i interpreternas konsert. Viljan att kommunicera 
aspekterna kunde i något fall ske på bekostnad av musikens flöde. Publiken bestod mestadels 
av pedagoger och andra musikhögskolestudenter. Eftersom syftet med projektet egentligen 
inte är att dikterna ska framföras så uppstod en konflikt då vi ändå gjorde det. Men då 
konserten hade karaktären av en intim redovisning så kom arbetsprocessen i fokus. Att inte 
låta en publik möta vårt arbete hade känts oavslutat. Aspekt 3 blir mer påtaglig när man också 
får möta en verklig publik.  

5.4. Reflektioner kring aspekterna 
Som tidigare har beskrivits är de fyra aspekter som vi arbetar med: 1. trogenhet mot urkällan, 
2. förhållningssätt till tiden då verket skapades, 3. förhållandet till dagens publik samt 4. 
trogenheten mot egna konstnärliga val. Varför vi överhuvudtaget väljer att använda aspekter 
är för att begränsa oss och kunna göra det hanterbart att undersöka interpretationsprocessen. 
Dessutom får vi en möjlighet att ställa aspekterna mot varandra och se om vissa har mer 
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betydelse för deltagarna än andra. På så sätt uppmuntrar vi också deltagarna till en diskussion 
och kan verbalisera deras reflektioner. Det är naturligt att reflektera kring historiska aspekter 
då man väljer att spela musik som är komponerad för flera hundra år sedan. Tidigt i projektet 
läser vi Kivy (1995) och inspireras av hur han formulerar sina tankar kring autenticitet. Vi 
väljer att lämna hans teorier om autenticiteter eftersom man enligt Kivy då bryter med 
tonsättarens avsikt när man arbetar med litterär text. När det gäller aspekt 4 trogenheten mot 
interpretens konstnärliga val så är det lätt att tänka att den ligger nära Kivys ”Other 
Autenticity”. Men Kivy hävdar att denna aspekt inte är subjektiv utan även den historiskt och 
sociokulturellt betingad. Men i vårt projekt går vi in i ett spel där vi tänker oss att aspekt 4 är 
interpretens eget fria val. I själva verket så är dessa fyra aspekter egentligen omöjliga att 
avgränsa utan smälter in i varandra. Trots det fungerar de i vårt arbete med att utforska 
konstnärliga val. Vi utgår från att konstnärliga utövare alltid har funderat på hur mycket av 
skaparen, genren, verkets effekt på publik samt hur mycket ”sig själv” man ska blanda in i 
tolkningen. Att vi väljer just dessa fyra aspekter är inte för att vi tror att vi på så sätt kan ringa 
in hela området.  

5.4.1. Problem med aspekt 2 
När det gäller texterna för aspekt 2, som gäller tiden då verken först uppfödes, så har de 
texterna ett mer dokumentärt drag. Intervjuerna visar att de texterna inte gör samma starka 
inverkan på våra deltagare som lyriken. Kanske beror detta på att en poetisk text, som talar 
mer direkt, kan vara lättare att ta till sig i det musikaliska sammanhanget. Vi funderar på om 
det inte hade varit bättre om inte även texterna till aspekt 2 varit mer lyriska. En annan tanke 
rör själva synen på aspekt 2 då historien precis som konsten är ett oavslutat skeende. Gadamer 
(1960/1997, s. 75) beskriver detta: ”eftersom varje möte med konstens språk är ett möte med 
ett oavslutat skeende och självt en del av detta skeende.” 

5.4.2. Aspekt 4 populärast 
Gruppaktiviteten visar att två av tre deltagare väljer aspekt 4, trogenheten mot egna 
konstnärliga val, som viktigast (se 8.4.). Vi diskuterar vad detta kan bero på. Diskussionerna 
rör sig kring om vår tid där jaget och självförverkligande har en stor betydelse. Kan det vara 
så att människor idag inte fäster så stort avseende vid historien? Hur påverkas interpretations-
processen av vår tid? Idag lever vi i en samplingskultur. Synen på att förverkliga sig själv har 
blivit accepterad. Hur påverkar tidsandan de konstnärliga besluten? När berikar det verket om 
man lägger in sina subjektiva känslor och när begränsar det kommunikationen med publiken?  

5.4.3. Strävan efter att omfatta alla fyra aspekter 
Vi märker att deltagarna strävar efter att få med alla aspekter i stycket, vilket man kan förstå 
att de vill då vi delat ut och skapat just dessa fyra alternativ. Informant 2 beskriver hur 
dikterna balanseras: 
 

Jag	har	valt	att	i	stycket	lägga	olika	typer	av	sorg	i	olika	delar	av	stycket.	Om	du	förstår	vad	jag	
menar?	Min	tanke	var	först	att	jag	skulle	skapa	en	slags	balans	av	de	här	fyra	dikterna.	Allt	i	ett!	
Men	för	det	första	så	blev	det	svårt	att	genomföra	det	på	ett	tydligt	sätt	–	tyckte	jag.	Och	dessutom	
blev	det	otroligt	rörigt	i	mitt	huvud	att	hålla	koll	på	allt	det	här	på	en	gång.	Så	därför	har	alla	fyra	
dikterna	sin	plats	i	stycket,	där	den	dikten…den	typen	av	sorg	som	dikten	representerar	är	mer	
framträdande.	Och	Lorcas	dikt	representeras	av	temat	i	stycket.	Så	den	är	mest	närvarande.	Det	är	
den	som	får	mest	speltid	om	man	säger	så.		
(Informant	2)	
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5.4.4. Hur speglas aspekterna i de litterära texterna? 
Vad händer med de konstnärliga aspekterna när de speglas i de litterära texterna och hur går 
processen vidare från de litterära texterna till de konstnärliga valen och ut i musiken? När vi 
träffat rätt i våra textval blir det poetiska språket en hållpunkt som efter upprepad läsning 
känns hemtam. Utövarna har inga problem med att reducera de litterära texterna till enbart ett 
ord, inte heller har de problem med att överföra texten till en färg. För vad är det som får de 
litterära texterna att, i vår fiktion, perfekt passa in i de olika aspekterna? Ett språk läggs över 
ett annat språk. Går det att lägga ett språk över ett annat? Watzlawick (1967) använder 
begreppen ’analogt’ respektive ’digitalt’ språk, för att belysa vilka verktyg vi människor 
använder då vi kommunicerar. Det digitala språket är det vi säger med ord, det analoga 
språket definieras så här:  
 

What	then	is	analogic	communication?	…	We	hold	that	term	must	comprise	posture,	gesture,	
facial	expression,	voice	inflection,	the	sequence,	rhythm,	and	cadence	of	the	words	themselves,	
and	any	other	nonverbal	manifestation	of	which	the	organism	is	capable.		
(Watzlawick,	1967,	s.	43)	
	

Denna uppdelning mellan analogt och digitalt språk reflekterar vi över och diskuterar om det 
är så att lyriken är ett språk som närmar sig det analoga. Eftersom våra resultat visar att 
dokumentära texter inte fungerar lika bra som lyrik i vår metod så kanske det beror på att 
lyriken och musiken ligger nära varandra. Till exempel Sonnevis böljande poesi och de 
förtätade haikudikterna. Steven Felds (1984) forskning lyfter sambanden mellan ett känslo-
mässigt språk och upplevelsen av musik: 
 

A	key	to	this	is	the	differentiation	of	music	as	metaphorical	expression	of	one	symbolic	order	that	
is	instantly	and	primarily	feelingful,	and	speech	about	music	as	metaphorical	expression	of	
another	order	that	reflects	secondary	interpretive	awareness,	recognition,	or	engagement.		
(Steven	Felds,	1984,	s.	16)	

5.5. Gadamers teorier kring spel och fiktion 
Hur vi än gräver så kommer vi inte fram till någon absolut sanning om våra aspekter. Benson 
(2003) beskriver partituret endast som spår av komponistens kreativa process och även om vi 
har en stor historisk kunskap så är vi fångade i vår egen tid och tolkar historien ifrån våra 
egna perspektiv. Inte heller något tvärsäkert om dagens publik kan vi veta. För att hantera det 
faktum att våra aspekter egentligen inte går att försvara sanningsenligt så behöver vi hitta ett 
sätt att komma vidare. Vi väljer att använda oss av Gadamers (1960/1997) teorier kring 
spel/lek. Att ge sig i kast med Gadamer är att ge sig ut på okända marker. ”Konstverkets 
egentliga sätt att vara består snarare i att bli den erfarenhet som förvandlar den som erfar.” (s. 
80). Det spel som Gadamer talar om saknar subjekt och det är en rörelse fram och åter ”som 
inte tar slut med något fastlagt mål.” (s. 81). Om det inte finns någon som kan vara ett subjekt 
i spelet, så är det ”spelet självt, som är spelets subjekt” (s. 84). ”Det är spelet som förtrollar 
spelaren, som fångar honom och som sätter honom i spel” (s. 85). Vi skapar en spelplats 
bestämd av spelets egna rörelser. I spelet har varje individ en uppgift, den kräver att vi spelar 
något och att vi intar ett förhållningssätt (s. 85). När den spelande utför sin uppgift sker enligt 
Gadamer en framställning. Det är det speciella med ”konstens karaktär av spel”  
(s. 87). Om barnet absorberas av sin lek så är konstens lek en lek för någon, ett skådespel. 
Inspirerade av Gadamer får vi verktyg att hantera den omöjliga uppgiften att försöka nå 
autenticitet i interpretationsprocessen. Våra urval av texter är fullständigt subjektiva, då vi 
inte kan veta något säkert om aspekterna innebär det att vi på ett plan kan säga att våra 
litterära texter ljuger. Men när vi väljer ”detta spel och inget annat” (s. 85) så är vårt för-
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hållningssätt att vi vill spela. Då skapas möjligheten till det spelrum där alltså själva spelet är 
subjekt och vi kan ge våra aspekter sina litterära kostymer. Vi kan leka med dem och till-
sammans utmana dem. På så sätt närmar vi oss uppgiften att medvetet välja hur vi ska 
handskas med dem. Hur vi ska framföra dem och i bästa fall finns då verktygen som behövs 
för att utföra medvetna konstnärliga val. Men som citerats ovan, spelet tar inte slut med något 
fastlagt mål.  

5.5.1. Kan vi använda vilken text som helst?  
Om nu texterna inte speglar tonsättarens intentioner eller någon av de andra tidsaspekterna 
kan vi då inte använda vilken text som helst? Kan vi inte använda en slumpgenerator och få 
texter utmatade som från en enarmad bandit? Finns det en risk med att det är vi som driver 
projektet som väljer texterna och bestämmer vad de ska representera? Gadamer talar om 
allvaret i leken. För att leken ska tas på allvar menar vi att man inte kan ta vilken text som 
helst. När vi letar efter en text så är det själva spelet som avgör om en text är rätt. Vårt urval 
har ett värde. Vi skapar en sanning. Våra deltagare får uppmaningen: Hantera kompositören 
genom den här dikten! Leker du leken så då tar du bara in texten! ”Den som inte tar spelet på 
allvar fördärvar det” (s. 80). En lek är mer spännande om man skapar bestämda regler. Vi 
börjar leka sen fortsätter deltagarna leken med oss.  

5.5.2. Vad händer med leken när vi arbetar med en nutida kompositör? 
När vi väljer en nutida tonsättare kan vi vitalisera övriga tonsättare i projektet. Genom att 
applicera vår lek på Klara Goliger så blir tonsättaraspekten mer levande. Genom att arbeta 
med nutidens komplexitet blir vi mer medvetna om att omgivningarna kring Mauro Giuliani 
och Manuel de Falla inte heller de är enhetliga. Om vi ser på aspekt 1 – tonsättarens 
intentioner, så finns möjligheten att Klara Goliger själv kan formulera sina intentioner, men 
vår erfarenhet av att fråga en konstnär om sina intentioner är att det inte alltid är berikande. 
Dessutom är vi överens om att vi vill behandla Goliger på samma sätt som övriga tonsättare. 
Vi utgår endast från det som finns i musikstycket. Även när det gäller aspekt 2 så är vår tanke 
att behandla Klara likt övriga kompositörer men här väljer vi att intervjua henne eftersom vi 
inte har tillgång till biografisk information. Vi frågar inte Goliger om hennes intentioner med 
just det här stycket utan vill kartlägga hennes bakgrund och väg till musiken. Vi kan lägga 
märke till att en text från 1980 får representera aspekt 2 trots att Klara Goliger föddes 1997. 
När vi tittar på våra val av texter till Klara Goliger kan vi se att vi till en stor del väljer dessa 
på yttre attribut. Stycket är komponerat av en kvinnlig tonsättare och tonspråket i delar av 
stycket associerar till Asien. Av tre författare är två kvinnliga pioniärer och två är födda i 
Asien. Det ser ut som om vi gör det ganska enkelt för oss men det ligger ju i sakens natur att 
vår horisont är begränsad. Det är omöjligt att inte påverkas av trender. Men så länge våra 
texter håller en hög kvalitet och fungerar i sammanhanget så fyller de ändå sin plats i vårt 
utvecklingsprojekt. Vi går in i leken med det vi har. 

5.5.3. Sanning och lögn i konst 
På ett filosofiskt plan upptar det oss att konstnärer sysslar med paradoxen att hitta ”sanning” 
genom ”lögn”: Pablo Picasso (Barr, 1946) sa att konsten är en lögn som får oss att inse 
sanningen. Martin Heidegger (2005) hävdade att det bara är genom konsten som sanningen 
uppenbarar sig. I vår metod kring interpretationsprocessen går vi in i ett spel och när vi följer 
spelets logik så infinner sig en sanning. Det som utanför spelet uppfattas som lögn framstår nu 
som sant. Kan denna process vara till nytta? Mycket med konst handlar om att hålla på, och 
att ta leken på allvar. När man sedan ska upp på en scen och framföra något då känner man att 
man har rätt att stå där och kommunicera med publiken, för man har gjort sitt jobb. Då 
infinner sig den korrekthet som gör att man har rätt att stå där på scenen och möta publiken. 



 37	

Att leken kan lekas på oändligt många olika sätt, gör att det är konstigt att säga att man har 
gjort sitt jobb, då jobbet kan vara oändligt olika utfört. Därför är korrektheten fiktiv, för det är 
en lögn att man har allt. Man har inte gjort allt, men man har lekt så allvarligt att man fått 
självförtroende och det är det som gör att man klarar av det hela.  

5.6. Sammanfattning av diskussion 
De konstnärliga valen medvetandegörs och kommuniceras inom det spel vi skapar. 
Framförallt under gruppaktiviteten, diktverkstaden och konserten där de litterära texterna får 
möta musiken och deltagarna i deras arbete med interpretationen. I sina intervjuer och samtal 
under gruppaktiviteten visar deltagarna hur de applicerar texten på musiken. Deltagarna 
lyckas att bli så familjära med texterna att de kan reducera dem till färger, stämningar eller 
bubblor som de applicerar i notbilden. Texterna har rollen av att hjälpa deltagarna att komma 
närmre ett autentiskt uttryck. Genom Gadamers teorier om spel får vi hjälp att engagera oss 
och fördjupa vår metod. Det sker genom att vi tackar ja till spelet och låter det vara subjekt. 
Genom det när vi ett hopp att komma närmare att nå autenticitet i gestaltningsprocessen. I vårt 
utvecklingsprojekt vill vi genom litteraturen visa tiden och sammanhanget och få upp en ofta 
tyst process till ytan. Projektet visar att de deltagande interpreterna i högre grad kan med-
vetandegöra och sätta ord på sina konstnärliga val. Deltagarnas loggbok och intervju bekräftar 
den hypotes vi har att medvetenheten kring konstnärliga val förstärks av denna metod. Att 
arbeta med interpretationsprocessen är dessutom ett sätt att kombinera den motoriska tekniska 
färdigheten med att träna upp den emotionella närvaron. Detta är ett försök där vi prövar en 
metod, vi skapar ett verktyg eftersom ett verktyg inte finns. Det handlar om att vidga 
tolkningsrummet för interpretation av klassisk gitarrmusik och i förlängningen levandegöra 
musik. Förhoppningen är att detta arbete ska ge en inblick i hur man kan arbeta med text i 
interpretationsprocessen. 

6 Arbetets betydelse 
Här berättar vi om arbetets betydelse för vår egen och andras praktik och våra tankar kring 
hur man kan arbeta vidare kring metoden. 

6.1. Arbetets betydelse för vår egen praktik 
Karin arbetar för att universitetsbiblioteket ska vara en viktig medspelare i skapandet av en 
konstnärlig forskningsmiljö. I det här projektet har hon tagit på sig en mer aktiv forskande 
roll. Vi tror att det kan vara ett viktigt steg för att fördjupa och utveckla bibliotekets funktion 
på musikhögskolan. Georg upplever redan under projektets gång att man snabbare kan 
diskutera djupare interpretation med studenterna som deltagit i projektet. Användningen av de 
fyra aspekterna fungerar som genvägar i diskussioner. Den gemensamma erfarenheten av 
metoden kring interpretationsprocessen gör att man finner ett gemensamt effektivt språk. 
Efter projektet känner sig Georg tryggare både i rollen som traditionsbärare och i rollen som 
uttolkare av samtiden på en musikhögskola.  

6.2. Arbetes betydelse för andras praktik 
Vi tror att vår metod kan ha betydelse för att aktivera och integrera biblioteken vid musik-
högskolorna för att kunna närma sig och bli en del av själva kärnan i musikundervisningen. 
Av tradition har biblioteken prioriterat informationssökning och det som rör den veten-
skapliga forskningen. Här får biblioteket en möjlighet att bli en medspelare i det konstnärliga 



 38	

utvecklingsarbetet. För instrumentalläraren får man i vår metod ett sätt att hantera frågor kring 
interpretationsprocessen som man ofta redan sysslar med men i många fall inte sätter ord på. 
En annan möjlighet med vår metod är att träna upp den emotionella närvaron och ta bort 
fokus från den motoriska färdigheten som ofta har en tendens att dominera.  

6.3. Framtida forskning 
Vårt konstnärliga utvecklingsprojekt är empiriskt och praktiknära och samtidigt pedagogiskt.  
Vi hoppas att det bidrar med en inblick i hur man kan arbeta med text i interpretations-
processen och leda till ny kunskap inom området. I framtiden är det vår förhoppning att vår 
metod kan utvidgas och appliceras på fler deltagare och med en mer varierad repertoar. Det 
vore även intressant att se hur vår metod kan fungera med yngre deltagare till exempel på en 
kulturskola. Ett annat upplägg skulle kunna vara att utforma ett arbetssätt där interpreter 
förbereds för att självständigt kunna arbeta med texter i interpretationsprocessen.  
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8 Bilagor 

8.1. Deltagarnas loggböcker  
Loggbok Informant 1 
 
29/5 
 
Första tankarna 
 
För mig ett ovanligt sätt att studera in musik på. Jag läser eller skriver aldrig poesi heller… 
Första känslorna är att jag är fundersam, lite nervös och nyfiken. Första problemen verkar 
vara att min katt har tagit över lådan… 
 
31/5 
 
Läste första dikten några gånger (Amanda). Gillade den inte något vidare. Försökte tänka på 
den när jag kollade de 12 första takterna. Har skrivit en fingersättning på den och tyckte ändå 
att jag inte kunde känna något samband mellan dikt och musik. Båda känns ”puttenuttiga” 
 

1. Vem är Amanda? Är överallt, syns, solen?, Gud? Allt? Levande eller död? Eller 
synonym för något större?  

Klagar o suckan, kommer ändå tydligt igen. 
 
Hon är saknad o vidare passerad till slutet.  
Det regnar o känns som tiden står still. 
Saknar henne o funderar på hur efterlivet ser ut. 
Kan inte sova o tiden verkar bara försvinna. 
 

2. Underbar spelar Giulianis musik januari 1815 
Fiasko med orkester 
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Jävla underbarn. Jag sliter mitt hår över detta o hade inte uppskattat att blivit upprörd av ett 
barn just nu.– 
 
Svårt Snabbt? Kromatiska ledtoner 
 
Jag kan förhålla mig bättre till Mathilde Kanske 
För at den känns mer modern? 
Men den innehåller mer moderna ord o liknelser 
 
Vem är Mathilde? Dad… Spjuver? Ung? 
Tycker hon verkar ung, barn? 
Accepterar att hon är borta o försöker 
Fortsätta livet. 
 
Amanda… strålar och ler. Åt mig när jag inte klarar av tongångarna…lite retsamt 
 
Hon kör hårt på sina kromatiska ”suckar” 
Kan relatera ordagrant till Amandas anda o pust 
 
Dubbelinto med variation 
 
Mycket dominanter 
 
Aspekt 4. Jag är själv sån att jag anser att egna konstnärliga uttryck är viktigt. Ihen du står 
Prse över det skrivna verket. Jag bachar lära mig stycket som noten säger o göra en 
transering/tempo fingersättning o sådant tills det passar mig. Toner ändrar jag sällan på. 
 
Segt stycke att lära sig, får ingen riktig melodi. Känsla, bara massa osinickande arpegggio upp 
o ner… och skalor 
 
Tiden 
Tiden är 
Tiden är skönhet 
Tiden är ostoppbar 
Blommans blad faller 
Ett efter ett 
Ostoppbart 
Vill stoppa tiden 
Behålla blomman 
För evigt 
 
Tiden 
Tiden är 
Tiden är ostoppbar 
Tiden är förbi 
 

(Informant	1)	
	

 
 
 



 43	

Loggbok Informant 2 
 
Litet, Stort 
Oskyldigt, har bott 
För länge 
? 
Eller för lite, för mycket 
Tid, mer tid 
För tidigt 
För sent 
För-skräckt 
 
29/5: Läste igenom dikter, Gick igenom alla fyra aspekter och definerade dom tydligt för mig 
själv. 
2/6: Började spela igenom stycket utan text till, bara rent tekniskt. 
3/6: Läste igenom stycket utan instrument, gjorde endast några få anteckningar. Tror jag vill 
arbeta med stycket tekniskt färdigt (eller i alla fall nära) innan jag blandar i dikterna i 
uppförandet.  
16/6 Inte övat på länge, bortrest. Skummade igenom stycket för att påminna mig själv om det, 
gjorde övningar för svårare partier i stycket och övade på dessa. 
19/6 Spelade igenom stycket från början till slut för första gången. Har inte lyssnat på någon 
inspelning än, vill undvika det. Nästa gång ska jag öva igenom det till metronom för att få upp 
ett flöde, var väldigt stapplande nu. 
21/6 Läst och reflekterat över dikterna. Lorca och Olsson verkar ganska överense, men har 
olika förhållningssätt till döden. Lorca mer sorg och saknad, Olsson gömmer skuld. Olika 
personer och olika relation. Sonnevi är svårare. Mer välkommande av döden, vi är ett, en 
organism, ett hav, ett öde? Lugnare och mer samlad inför döden. 
24/6 Övade igenom hela stycket från början till slut, fungerade inte med metronom än, måste 
kika på detaljer. 
2/8 Tillbaks i övningsrutin efter sommarens resor. Har ”mantrat” texterna men inte övat på 
stycket sedan senast. Har övat igenom stycket idag och planerar att spela det dagligen från nu 
för att inte vara tekniskt begränsad vid framförandet. 
3/8 Spelade igenom stycket i sjok, saknade fokus, övade inte så mycket. 
4/8 Längre pass denna gången. Började falla på plats, ska försöka spela strikt med metronom 
imorgon, kanske börja i halvtempo. Har svårt att få kvintolerna rätt, behöver övas på, samt 
hålla bättre koll på beteckningar i noten. Övar fortfarande på ett ganska mekaniskt stadium. 
6/8 Spelade igenom stycket några gånger, inget konstigt. 
14/8 En veckas uppehåll, febero och oväntad resa till familjen. Börjar kännas på plats nu, kan 
spela igenom stora delar i måltempo. Funderade på hur styckets olika delar kan representera 
förlusten jag ska gestalta medans jag övade. 
20/8 Har inte skrivit på några dagar nu har mössat några dagar men övat mest tekniska grejor 
när jag övat. Svårt stycke, tror det beror på att det är konceptuellt svårt för mig att greppa, 
svårt att ”pyssla ihop” bitar på ett naturligt sätt och svårt att memorera. Börjar får upp tempo 
och se sammanhang i stycket bättre. 
27/8 I princip uppe i angivet tempo, men känns fortfarande svårt att arbeta med 
gestaltningsmässigt när det är så tekniskt utmanande kanske uppföra stycket i ett väldigt 
långsamt tempo istället? 
Jag tänker mig att dikt 1. Gestaltas som ett ståtligt minne av en god vän som gått bort, aspekt 
2 innebär att stycket skrevs direkt efter det mycket sorgliga beskedet. Aspekt 3 anpassar 
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framförandet till en ”friare” publik som anser att liv och dör är mer ihopkopplade (passar bra 
ihop med ett friare tempo).  
28/8 ”Workshop” i textskrivande igår känns mycket tryggare inför skrivandet av egen dikt nu. 
Jag planerar att skriva min egen dikt i samband med övning i likhet med sista uppgiften vi 
gjorde igår. Jag gör ett ”uppspel” av stycket till mig själv och därefter skriver jag dikten. 
Anledningen är att jag ändå vill att min dikt ska vara i alla fall nära anknuten till det tema som 
resterande dikter behandlar. 
1/9 Övat en del i veckan, går framåt men som sagt är det tekniskt klurigt. Delar övning i två 
delar: Motoriskt med metronom och gestaltningsmässigt i ett tempo som känns bra både i 
förhållande till mina tekniska färdigheter och själva gestaltningsprocessen. Ska skriva en dikt 
i helgen. 
1/10 Inte skrivit loggbok på en månad. Slarvigt och mycket har hänt sedan dess. Dikt är 
skriven och ”marinerat” stycket. Jag har slarvat med övning också, men jag har en form. 
Tänker att dom olika dikterna gestaltar olika steg av sorg och att jag låter stycket gestalta de 
olika dikterna. 
Första uppspel: Gick bra. Jag hade helt missat tango. ska jag ta med det i tolkningen eller 
fortsätta som förut? Kanske om jag får upp tempot något blir tangon tydligare. 
1/11 Uppspel om några dagar. Har bättre tempo nu, tangon sitter tydligare men jag vet inte 
hur bra det fungerar i alla övergångar. Ska öva under veckan och se vilken form jag är i på 
fredag. 
 
 
Loggbok Informant 3  
 
30/5-18 
 
Har läst mycket Ocean Vuong. Helt tagen. Igår satt jag, utan noter, och testade att preparera 
gitarren. 
 
Idag ska jag utgå från aspekt 1. Läser texterna och börjar lite instudering.  
 
Har spelat igenom A-vista. Jag var i Japan. Såg och hörde fjärilen, höstfält, droppar och det 
klara vattnet.  
 
3/7-2018 
 
Övade tidigare i dag. Har skrivit in ord från Haikun i noterna. Det är svårt att inte få bilder i 
huvudet när jag spelar och ser orden. Men det är också svårt att inte lägga till fler meningar 
och kontexter än vad som faktiskt finns i texten och musiken. 
 
Kontexten kring haikun smyger sig på och det är lätt att förflyttas till Japan. Styckets 
pentatoniska klang hjälper till. Klangen från den preparerade gitarren ger också österländska 
associationer.  
 
6/7-2018 
 
Spelade, läste Ocean Vuong först.  
 
Knappar, spakar och rattar som kan stänga av och sätta på olika uttryck efter kontrollantens 
nycker. 
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augusti:, dansar ute Barfota. Texten tillför till musiken. 
 
Kände inget särskilt när jag spelade. Men jag spelade utan att tänka efter att läsa text före eller 
efter. 
 
 
Fortfarande fast i Japan. Inte för att det gör något. 
 
 
Gillar verkligen Ocean & Haiku. Det händer något med musiken. 
 
Spiegels text ger mer ett förhållningssätt än känsla. Passar instuderingen bättre än 
framförande enligt mig. 
 
Kan inte låta bli att läsa Ocean. Det är bra texter som ger bränsle åt kreativitet och känsla.  
 
Texten blandas ihop mer och mer. Svårt att veta vad som är vad ibland.  
 
Att läsa innan jag spelar tycker jag ger märkbart bättre resultat än tvärtom.  
 
Jag älskar lyrik. 
Borde jobba mer med lyrik-musik.  
 
Haiku passar bra att skriva in i noter. (på bladet) Men jag antar att vilka nyckelord som helst 
skulle kunna skrivas in. 
 
 
 
Jag är osäker på om det var dröm eller verklighet. 
Det är som om det inte alltid är så långt mellan de två. 
Alltså mellan verklighet och dröm.  
Jaha, okej men låt mig fortsätta då. 
 
Höljd i dimma 
En ö 
Far 
Fjärran 
Ö  
Östern 
 
Fujis snö rinner 
Som vatten ned för berget 
I sommarsolen 
 
Vad är sanning? Är det något objektivt. 
Givet av universum 
Kosmiska 
lagar? Det är sant att solen går upp i öster. 
Men om du reser. 
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Reser västerut. 
Om du reser 
Tillräckligt långt västerut så kommer din resa att starta öster om den punkt du startade från.  
 
Sergoler  –  här och nu 
 
Aenehi  –  kan det bli 
 
Edo  – vadå 
 
Edo   –  Meiji 
 
 
Jag har aldrig varit öster om Bosporen. 
 
(Men jag kan låtsas). 
 
Den egna texten tar över lättare än de andra tycker jag. 
Förmodligen för att jag har formulerat och nedtecknat den. 
 
Skönt att sätta egna ord efter att ha använt andras. 
 
Har börjat leka och improvisera med min egen text.  
 
Har verkligen landat i Japan. Har aldrig varit så specifik tidigare i min musikaliska tolkning.  
 

8.2. Intervjufrågor och transkriberade intervjuer 
 
Intervjufrågor	Musik	&	litterärtext	
	
Syfte	med	studien:	
Att	undersöka	hur	litterär	text	kan	användas	för	att	medvetandegöra	konstnärliga	val	i	
gestaltningen	av	ett	musikverk.	
	
Intervjuaren	för	journal.	Till	en	början	en	narrativ	intervju	där	vi	koncentrerar	oss	på	de	
historier	som	intervjupersonen	berättar.	Vi	vill	uppmuntra	till	spontana	berättelser,	som	
rör	sig	inom	ämnet	för	intervjun.		
	
INLEDNING	-	EN	ORIENTERING	
Tack	för	att	du	vill	ställa	upp	på	en	intervju.		
	
FORSKNINGSFRÅGA	
Hur	mycket	tid	har	studenten	ägnat	sig	åt	projektet?	
	
INTERVJUFRÅGOR	
1.	Hur	ofta	har	du	läst	dikterna?		
2.	Läste	du	dikterna	mer	eller	mindre	någon	period? 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LÄSNING	AV	TEXTERNA	
FORSKNINGSFRÅGA	
De	här	frågorna	ställer	vi	för	att	öppna	upp	och	för	att	få	intervjupersonen	att	minnas.	
	
INTERVJUFRÅGOR	
3.	Hur	var	känslan	första	gången	du	läste	dikterna? 	
4.	Hur	har	din	upplevelse	av	texterna	förändrats	under	tiden	som	du	har	arbetat	med	
musikstycket?	
	
	
	
	
DE	FYRA	ASPEKTERNA	
	
I	projektet	undersöker	vi	hur	litterär	text	kan	användas	för	att	medvetandegöra	
konstnärliga	val	i	gestaltningen	av	ett	musikverk.	Du	har	arbetat	med	ett	verk	och	med	
fyra	texter	som	ska	ringa	in	olika	aspekter.		
	
FORSKNINGSFRÅGOR	
Kan	du	berätta	hur	du	arbetade	med	den	första	aspekten	som	gäller	kompositören?	
Och	sedan	2,3	och	4.	
	
INTERVJUFRÅGOR	
5a.	Du	har	de	Falla.	Vad	tänker	du	om	hans	intentioner	för	den	här	kompositionen?	
6a.Tiden	var	omkring	1920.	Hur	har	du	uppfattat	att	sorg	uttrycktes	då?	
7a.Hur	uttrycks	sorg	idag?		
8a.	Din	relation	till	stycket?	
	
5b.	Du	har	Giuliani.	Vad	tänker	du	om	hans	intentioner	för	den	här	kompositionen?	
6b.Tiden	var	tidigt	1800-tal.	Hur	tänker	du	dig	att	romantisk	kärlek	uttrycktes	då?	
7b.	Hur	är	vi	romantiska	idag?	
8b.	Din	relation	till	stycket?	
	
5c.	Du	har	Goliger.	Vad	tänker	du	om	hennes	intentioner	för	den	här	kompositionen?	
6c.	Tiden	är	nu.	På	vilket	sätt	är	nutidens	musikskapande	intressant	för	dig?	
7c.		Dagens	publik.	Hur	når	en	dikt	eller	ett	gitarrstycke	ut?		
8c.	Din	relation	till	stycket?	
	
FORSKNINGSFRÅGA	
När	du	nu	har	lärt	dig	stycket	och	kan	spela	det.	Kan	du	berätta	vad	som	händer	i	ditt	
huvud	under	framförandet?	
	
INTERVJUFRÅGA	
9.	Jag	undrar	hur	allt	det	här	som	vi	har	pratat	om	finns	med	dig	då	du	spelar	stycket?	
	
FORSKNINGSFRÅGA	
Visa	på	en	tiogradig	skala	hur	starka	de	olika	fyra	rösterna	(texterna,	aspekterna)	är.	
Hitta	konfliktstärkande	frågor,	som	betonar	hur	de	konstnärliga	valen	har	gjorts.	
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INTERVJUFRÅGA	
10.	Hur	förhåller	sig	aspekterna	till	varandra?	Är	någon	mer	framträdande	än	de	andra?	
11.	Upplevde	du	en	konflikt	mellan	musiken	och	texten	vid	instuderingen?	
Om	svaret	blir	”Ja”,	blir	följdfrågan:	På	vilket	sätt?	
	
Vid	slutet	går	intervjutekniken	över	till	att	bli	konfrontatorisk	och	intervjuaren	
ifrågasätter	metoden	att	läsa	litterära	texter	vid	instuderingen	av	ett	musikstycke.	
	
INFORMANTENS	VÄRDERING	
	
FORSKNINGSFRÅGA	
Behöver	man	verkligen	använda	sig	av	litterära	texter	för	att	medvetandegöra	
konstnärliga	val?		
	
INTERVJUFRÅGA	
12.	Hur	värderar	du	texternas	relevans	för	musikstycket?	
13.Vad	kände	du	för	dem?	
14.	Hur	tror	du	att	elever	på	en	kulturskola	skulle	uppfatta	den	här	metoden?	
	
AVSLUTNING	
	
FORSKNINGSFRÅGA	
Hur	upplevdes	medverkan	i	detta	projekt?	Har	du	något	du	vill	tillägga?		
	
15.	Hur	upplevdes	medverkan	i	projektet? 	
16.Har	du	något	mer	som	du	vill	ta	upp	eller	fråga	om	innan	vi	avslutar?	
	
TRANSKRIBERADE INTERVJUER 
 
Intervjufrågor Musik & litterärtext  
Informant 1. 16 november 2018 
 
INLEDNING - EN ORIENTERING 
Intervjuare Georg Gulyás - Jag är glad att du velat ställa upp på en intervju. 
1. Hur ofta har du läst dikterna?  
informant 1. – Jag läste dem intensivt i början. Sen har det liksom svalnat av mer och mer och 
nu har jag inte läst dikterna på en månad tror jag. I början läste jag någon gång per dag. Så har 
det succesivt blivit mindre och mindre.  
2. Läste du dikterna mer eller mindre någon period?  
 
LÄSNING AV TEXTERNA 
3. Kan du minnas känslan första gången du läste dikterna?  
Ja alltså… Jag läser ju normalt inte dikter - alls - och jag är ju ganska … inte chockad men 
fundersam på hur det ska bli med hela grejen så den känslan sitter kvar när jag läser dikterna. 
Men jag kommer ihåg att jag försökte analysera lite grann vad dikterna handlade om. Och 
tyckte väl ändå att det på nåt sätt ringade in kärlek…kanske förlorad kärlek…ja ungefär så. 
4. Hur har din upplevelse av texterna förändrats under tiden som du har arbetat med 
musikstycket? 
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Till en början så kände jag nog att det var lite … blommor och blad … jag kände att det var 
lite löjligt språk i hela dikten … men det har ju ändå bundit ihop med stycket lite grann… för 
styckets romantiska känsla är ju mycket blommor och blad…på så sätt känner jag att de växt 
ihop lite grann och kanske fått en annan insikt i att den putte nuttiga känslan som man hade i 
början snarare är ett genuint utryck för känslor lite grann. 
 
DE FYRA ASPEKTERNA 
5b. I projektet undersöker vi hur litterär text kan användas för att medvetandegöra 
konstnärliga val i gestaltningen av ett musikverk. Du har arbetat med ett verk och med fyra 
texter som ska ringa in olika aspekterna. Och du hade Giuliani. Vad tänker du om hans 
intentioner för den här kompositionen? 
Man kan ju se det utifrån olika synvinklar. Dels kan man se den gitarrvirtuosa 
intentionen…Och…det har jag inte tänkt på innan…så jag får … lite innan…jag tänker mig 
att stycket är ju till stor del väldigt lugnt med vissa tekniska virtuosa inslag. Vissa av dem är 
till och med ganska svåra och de är ju inte direkt bekväma för handen heller … om man ska 
se det från det och koppla ihop det med känsla så…skulle man kanske kunna se att svåra 
tider… finns som man skulle behöva ta sig igenom lite grann tänker jag. Vad gäller 
huvudsyftet bakom syftet … för det kommer väl från den här sviten med sju blommor va? … 
och det här är alltså rosen. Så jag tänker att någonstans så har det här stycket skrivits med 
kärlekskänslan i bakgrunden kan jag tycka. Vilket jag också tycker märks till stor del. 
Hur då? 
Just det här romantiska uttrycket…man tänker mycket på blommor…det känns väldigt 
romantiskt på nåt vis. De här romantiska suckarna som är i stycket, kromatiska upplösningar. 
Ungefär så tror jag. 
6b. Tiden var 1800-tal. Hur tänker du dig att romantisk kärlek uttrycktes då? 
Jag tror att det utrycktes mycket mer verbalt och diktmässigt på den tiden, har jag en 
föreställning av. Vackra ord och gester är väldigt viktigt. När jag tänker kärlek på den tiden 
ser jag en prins som står och sjunger och en prinsessa uppe i ett fönster någonstans…sjunger 
en serenad. 
7b Hur är vi romantiska idag? 
Det är ju väldigt olika på hur man är som person. Och det kan jag tänka det måste ha vart på 
den tiden – givetvis. Men jag är inte den typen som skulle ställa mig vid ett fönster och sjunga 
en serenad till exempel. Utan jag kan ju bara se till mig själv. För mig är det bara de här små 
gesterna. Medans där ….säga en komplimang, lite gott ibland…en liten puss när man kommer 
hem och…ja de små gesterna tycker jag är väldigt viktigt.  
8b. Din relation till stycket? 
Ja, den har ju gått i en kurva kan man säga. Till en början så gillade jag ju inte alls stycket. 
Under det här stycket har jag försökt analysera - varför. Och analyserat mig själv utifrån andra 
stycken också och kommit fram till att jag oftast ogillar stycken innan jag vet hur dom låter 
och går och spelas så och jag känner på sista tiden när jag faktiskt börjat lära in stycket och 
börjat förstå vad stycket handlar om - till stor del – så känner jag att stycket har vuxit väldigt 
mycket – jag tycket det är ett fint stycke – Ja jag gillar det. Det är intressant det här med det 
romantiska i det här stycket. Det är lite annorlunda romantiskt än vad jag har spelat det. Det 
tillåter att ta ut svängarna ganska mycket i romantiska genren - vilket jag inte gjort innan. Så 
jag har experimenterat lite grann med att överdriva den delen. …Det funkar ganska bra i detta 
stycket. Överdriva det romantiska utspelet i den. 
9. Allt som vi har pratat om finns det med dig då du spelar stycket? 
Inte alltid. Alla saker finns inte alltid med heller. Alla saker är inte med på en gång liksom. 
Jag fokuserar på olika grejer. Jag har svårt att än så länge ta in helhetskänslan för hela den här 
grejen med dikter och känslor…de här texterna med tidningsurklipp och allting … jag har 
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svårt att samla allt till stycket än så länge. Men jag har försökt att läsa igenom en dikt och 
fokusera på den dikten och spela igenom stycket och se lite grann hur jag känner. Det har 
varit ett konstigt arbete, det är inte alls så jag skulle ha arbetat annars. Och stycket i sig har 
kanske landat lite grann här i slutet. Jag skulle nog säga att hade jag kommit längre i min 
inövning hade jag kunnat applicera det här ännu mer tror jag. 
10. De här olika aspekterna som de här fyra dikterna representerar. Är någon mer 
framträdande än någon annan? 
Det är ju det här som…diktförfattaren … det känns som om han saknar sin kärlek. Det är en 
försvunnen kärlek. Den dikten har faktiskt följt med mig hela tiden. Diktförfattaren ser sin 
älskade i syner ute på gatan. 
Vilken av dikterna var detta? 
Bra fråga… Det var den halva dikten. Den startade med att han beskrev sin kärlek och satt 
och tittade ut på sin kärlek. Men jag fick känslan av att kärleken faktiskt inte fanns där utan 
att han bara såg kärleken utan att den verkligen fanns där. 
Nu är inte detta en fråga här, men jag fick lust att fråga: Din egen dikt krockade den med 
någon annan dikt du läste? 
Lite grann. Jag skrev dikten för ett tag sen och min upplevelse av stycket då stämde väl inte 
riktigt överens med dikterna som var. Jag tror inte de hade gjort det nu heller till hundra 
procent. Jag hade nog valt en liten annan approach till stycket mot de utvalda dikterna. Ett 
rakare klarare språk för det första. Och ja, nej för mig så talar det här stycket mycket om tiden 
som aspekt. Att tiden kan gå fort, tiden kan gå långsam, tiden kan vara still, tiden kan 
försvinna till 
Är också det min dikt handlar om. Jag har också gjort kopplingen genom tiden till blommor 
överallt liksom. Blommors liv har en viss tid och det hade varit väldigt skönt att stanna upp 
den egentligen. Så att man kunde behålla sina blommor för alltid. Och det är mer den 
relationen jag fått av det här stycket… till stor del. Även om man kan se intentionerna på 
dikterna hur dikterna pekar på att stycket borde ses eller framföras. Jag hade nog inte riktigt 
samma. 
11. Upplevde du en konflikt mellan musiken och texten vid instuderingen? 
Nej det tycker jag inte. Som jag sa tidigare så har jag en lite annorlunda syn men jag kan 
verkligen se varför titlarna är utvalda till stycket. Jag tycke de passar bra. Speciellt om man 
ska se på det ur ett tidsenligt perpektiv så passar dikterna väldigt bra. Stora skillnaden är ju att 
vi inte lever i den tiden nu och jag kan också se hur man kan föreställa sig genom dikterna 
vilken tid det var och på så sätt hämta inspiration hur man kan framför stycket och vilken 
känsla det ska vara. Men jag kan se att jag lever i nuet, det jag gör är nu. När jag då sätter min 
egen prägel på stycket handlar det väldigt mycket om nuet då också.  
 
INFORMANTENS VÄRDERING 
12. Nu har du väl redan svarat på den här? Hur värderar du texternas relevans för 
musikstycket? Det har du redan berättat va? 
13. Vad kände du för dem? Vad kände du för texterna? 
Jag har inte känt så mycket för texterna. Det har jag sagt. En dikt är det. Dikten är inte kvar 
ordagrant i huvudet, men känslan av dikten har faktiskt funnits med sen jag läste den första 
gången. Det kan ha att göra med min nya familjesituation också, att jag har fått barn och är 
mer rädd för att förlora något. Och att det går lite hand i hand…dikten kommer i väldigt bra 
tajming, tror jag. Innebörden i dikten finns med. 
14. Fråga fjorton! Hur tror du att elever på en kulturskola skulle uppfatta den här metoden? 
Jag tror de skulle uppfatta det lika som jag själv. Att den var väldigt flummig och lite konstig 
och sen är det ju också väldigt individuellt det där. Jag själv är ju ingen text människa på så 
sätt men jag lyssnart på musik så lyssnar jag sällan på texten. Jag är en musikteorimänniska 
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på harmoni … melodik…så för mig är ju text inte ett liksom. Det är inte min primära sociala 
grej liksom. Det finns ju andra som…texten är ju väldigt central för, för en sån hade det nog 
fungerat jättebra. Jag känner att den här uppgiften har funkat bra för mig också när jag väl 
kom över det, liksom. Men det tagit lång tid för mig att komma in.  
Förlåt det har tagit –för – lång tid eller det har tagit lång tid? 
Det har tagit lång tid. 
Förlåt det är jag som hör dåligt. 
Det har tagit lång tid för mig att sätta mig in i liksom i relationen mellan text och musik lite 
grann på det sättet. Om det skulle fungera på en kulturskola…med rätt personer tror jag det 
skulle fungerat jättebra. Är det sådana som jag i kulturskoleålder så tror jag att man fnyser lite 
åt det och inte gör det. Jag försöker tänka tillbaka på mig själv i den åldern. Så jag vet 
inte…kanske …kanske inte? Men för rätt personer tror jag det är en jättebra uppgift. Text i 
diktform är ju dels öppen och också väldigt öppen för att tolka och sätta sina egna värderingar 
ock känslor i. Och musik är ju lika så. Så det tycker jag är värt att prova någon gång.  
Vad kan det berika? Oj nu lade jag en värdering i det. Kan man vinna något på att jobba på 
det här sättet? 
Som jag nämnde förut så är genrekännedom är något som kan kommas åt väldigt bra genom 
detta. Så länge det är bra utvalda dikter till stycket. För det är det jag har använt dem lite 
grann att till att kolla dikterna och därigenom se hur kan jag framföra det här utifrån dikterna. 
Vibrato, tempo förändringar. Lite leta rätt på den rätta känslan i genren.  
Men om man istället, nu börjar jag prata här, lyssnar på skivor, där man hör människor tolka 
… är inte det här att gå en omväg. Att läsa dikter. 
Jo, det kan man se det som men jag skulle inte vilja kalla det en omväg. Jag skulle vilja se det 
som en annan väg snarare. För när man lyssnar på inspelningar vilket jag gör väldigt ofta. Jag 
brukar lyssna på väldigt många inspelningar av stycken för att få inspiration från många olika 
ställen. Han gjorde något snyggt det tar jag med i min version. Det går ju snabbare givetvis 
men det här sättet öppnar ju istället upp för att göra sin egen tolkning från början på ett annat 
sätt. Så fort man har hört något så kanske man kopierar det utan att veta varför. 
I det här arbetssättet, så jag har försökt att inte lyssna på det här stycket en enda gång för att 
ha den möjligheten att försöka se vad texterna innebär och översätta det till stycket. Lite 
grann. 
Så fort man lyssnar på någonting då har man hört det och då kan man kopiera det utan att veta 
varför. Annat än att man kanske gillar saken. Jag tycker det här arbetssättet öppnar upp för lite 
en djupare förståelse kan vi säga. Sammanfattar. 
 
AVSLUTNING 
15. Hur upplevdes medverkan i projektet?  
Det har varit kul! Speciellt den här diktdagen vi hade, den uppskattade jag väldigt mycket. 
Just eftersom att jag är så… oerfaren i dikt och framförallt diktskrivande …så det var guld 
värt. 
16.Har du något mer som du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar? 
Det är mer min egna prestation i det här. Jag hade kunnat prestera bättre under denna uppgift.  
Tror jag …jag är inte säker…arbetssättet med att få en låt under näsan, har jag, väldigt svårt 
för att få ut musik ur ett notpapper. Jag mår bra av att höra delar av det. Jag jobbar mycket på 
gehör och helhetskänsla. Jag har svårt att plocka ut det ur noter. Så, det enda jag känner att 
skulle gjort det lättare för mig om jag fått handledning under tiden i musik inlärningen… men 
det är för mig …det är mina svårigheter i att lära in stycken. Men annars tycker jag detta 
arbetssätt fungerat riktigt bra. Hade jag varit bättre på noter hade det varit ännu bättre. 
Jag är nöjd. Är det något du vill ta upp till? 
Nej det är det inte 
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Då så tackar jag stort och varmt och ska stänga av alla fyra apparater. 
 
Intervjufrågor Musik & litterär text  
Informant 2. 16 november 2018 
 
INLEDNING - EN ORIENTERING 
Intervjuare Georg Gulyás - Jag vill börja med att tacka dig för att du vill ställa upp på en 
intervju. 
1. Hur ofta har du läst dikterna?  
Till en början under sommaren så läste jag dikterna, när jag inte var ute och reste – kanske – 
tre, fyra gånger i veckan. Och bara läste igenom dem en eller kanske två gånger liksom och 
sedan så har det avtagit mer och mer. Sen har jag läst de en gång i veckan eller en gång 
varannan vecka bara för att påminna mig om dem nu framåt hösten liksom. Nu var det ganska 
länge sen jag läste igenom dikterna. Även om nu igår eftermiddags inför den här intervjun för 
att fräscha upp dem.  
2. Läste du dikterna mer eller mindre någon period? Då kanske du redan har svarat på fråga 
två? 
Ja 
 
LÄSNING AV TEXTERNA 
3. Hur var känslan första gången du läste dikterna?  
Hmmm. Dikten som i singular eller som samlad 
Hur var känslan första gången du läste dikternaaaa - i plural.  
Ja, oj! Hur var känslan?  Jag vet inte hur jag ska svara på den riktigt. Det var fina dikter, 
intressanta dikter som behandlar liknande tema eller samma tema ur olika perspektiv. Jag vet 
inte om jag kommer ihåg hur jag kände mig när jag läste dem faktiskt. 
4. Hur har din upplevelse av texterna förändrats under tiden som du har arbetat med 
musikstycket? 
Det har lite att göra med att jag har läst dem, mindre och mindre frekvent. Att jag har snarare 
än…till en början så hade jag dikterna som en…hela dikterna att utgå ifrån och efterhand så 
började jag göra kortare tolkningar av dem eller så här som en liten bubbla i mitt huvud som 
jag har. Just det här är den här dikten! Och den ska platsa in här i stycket istället för att det var 
den här meningen och de här orden. Så jag skulle inte kunna recitera dikterna nu men jag har 
kvar min inre sammanfattning av dikterna som jag snabbt kan plocka fram om du förstår vad 
jag menar. 
Jag förstår. 
Så ja, det är som de har kombinerats. 
Spännande! 
 
DE FYRA ASPEKTERNA 
5a. I projektet undersöker vi hur litterär text kan användas för att medvetandegöra 
konstnärliga val i gestaltningen av ett musikverk. Du har arbetat med ett verk och med fyra 
texter som ska ringa in olika aspekterna. Och du har arbetat med De Falla. Vad tänker du om 
hans intentioner för den här kompositionen? 
De Fallas intentioner. Du menar som i … författaren i sig eller som i att jag utgår från dikten? 
Nä jag tänkte nog på intentioner för den här kompositionen. För musiken. 
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det så mycket. Utan jag har…när vi spelade upp 
det senast så sa jag. Jag har skrivit det i loggboken också. Jag valde att den i ett långsammare 
tempo för att jag inte ville jobba med det tekniska så mycket utan fokusera på uttrycket. För 
det är samma sak där. Jag har inte tänkt så mycket vad De Falla hade för intentioner med 



 53	

stycket utan försökt att bara utgå ifrån dikterna. På samma sätt som att jag inte lyssnade på 
någon annan som spelade upp det här stycket fortfarande. Jag har bara försökt utgå från 
dikterna.  
6a. Tiden för stycket var 1920. Hur har du uppfattat att sorg uttrycktes då? 
Den var svår. Jag tänker i anslutning till första världskriget. Lite hårdare sorg. Det var 
konstigt begrepp kanske. Men ja, lite hårdare. Mer distanstagande till sorgen och mer stolt 
liksom. 
7a Hur utrycks sorg idag? 
Om jag sa att 20-talet var ganska hårt utryckt så tänker jag i alla fall mjukare nu. Det är mer 
accepterat att släppa på sin gard och släppa på den här stoltheten.  
8a. Din egna relation till stycket? 
Min egna relation. Det är väl genom dikterna egentligen just nu för jag har fokus på dikterna 
kring stycket. Det är väl min känslomässiga relation till stycket. Sen så har det varit lite 
frustrerande stycke att spela igenom utan direkt feedback och hjälp från en undervisande 
lärare. Det var ganska – det har jag skrivit i loggboken – att jag har upplevt, stycket är ganska 
svårt rent konceptuellt. Jag vet inte vad jag skulle göra med det. Ganska länge. Och det har 
luckrats upp nu efter hand. Det är förfarande det att när jag ser den så har jag lite det här å 
jäklar ta med mig det för, ja jag hade svårt att förstå tycket från början. 
Och den känslan änger kvar lite fortfarande. 
9. Jag undrar står det här hur allt som vi har pratat om finns det med dig då du spelar stycket? 
Jag har ju tänkt på att utrycka sorg i stycket lite som då 20-tal och nu tjugohundratal. Om jag 
inte missminner mig så var väl Lorca verksam under tidigt 1900-tal och dikten av Lorca 
upplever jag är väldigt … som jag beskrev ganska så här…stolt och maskerad sorg…om man 
säger så. Så den delen finns ju med och …Sonnevis dikt, som skulle representera nutiden, är 
väl mer den här. Ja men lite mjukare sorg än man vågar släppa in. Och ja, det är 
huvudsakligen utifrån de två dikterna som också uppgiften som den här olika typen av sorg 
finns med. 
Då blir jag nyfiken, det står inte här, din egen dikt hur förhåller sig den till det här, du pratade 
om de här två dikterna. 
Min egen dikt har väl mer med tid att göra också. De tre dikterna jag fick upplever jag 
huvudsakligen handlar om…hur ska jag formulera mig på ett vettigt sätt? Sorg och tid för 
sorg medan min dikt men blandade in tiden för den jag känner sorg som varit med oss 
respektive inte varit med oss. Alltså… min dikt handlar helt enkelt om en flicka som var sjuk 
sedan födseln som fick vara här egentligen längre än väntat men som ändå avled i en ung 
ålder liksom och det är fantastiskt sorgligt men min dikt tar med tiden hon var med oss och 
glädjen som finns i att hon ändå var här för länge men för kort tid. Förstår du? 
Det var den tiden av sorg som min dikt bidrar med. 
10. Då kommer jag till fråga tio här. Hur förhåller sig de olika aspekterna till varandra Är 
någon mer framträdande än någon annan? Nu har vi ju tre dikter vi pratar om här. Ja 
egentligen har vi fyra. Men du har pratat mest om tre. Är det någon av de dikterna som är mer 
framträdande? 
I stycket? 
Ja 
Ja det är det. Jag har valt att i stycket lägga olika typer av sorg i olika delar av stycket. Om du 
förstår vad jag menar? Min tanke var först att jag skulle skapa en slags balans av de här fyra 
dikterna. Allt i ett! Men för det första så blev det svårt att genomföra det på ett tydligt sätt – 
tyckte jag. Och dessutom blev det otroligt rörigt i mitt huvud att hålla koll på allt det här på en 
gång. Så därför har jag alla fyra dikterna har sin plats i stycket, där den dikten…den typen av 
sorg som dikten representerar är mer framträdande. Och Lorcas dikt representeras av temat i 
stycket. Så den är mest närvarande. Det är den som får mest speltid om man säger så. 
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Spännande! 
11. Upplevde du en konflikt mellan musiken och texten vid instuderingen? 
Ja det gjorde jag. Det var också en del till varför jag valde att dela upp det i olika partier där 
olika delar fick representeras av olika dikter. Eller olika dikter fick representera olika delar av 
stycket. 
För det var vissa delar i stycket som jag inte kände att jag med inlevelse kunde spela helt 
utefter Lorcas dikt. Eller min dikt eller Hagar Olsons text. Det passade liksom inte in. 
Men alla dikterna passade in på någon del. I någon del i stycket. Upplevde jag då 
 
INFORMANTENS VÄRDERING 
12. Hur värderar du texternas relevans för musikstycket?  
Jag anser att texterna högst relevanta för musikstycket. Jag har ju inte hört eller upplevt 
musikstycket ur något annat perspektiv än genom de här dikterna. Så det är ju…i mitt huvud 
så sitter det här ju ihop. Det kanske ändras när jag hör någon annans tolkning, det vet jag inte. 
Men just nu så sitter de verkligen ihop tycker jag.  
13. Vad kände du för dikterna? 
Vad kände jag för dikterna? Den som jag hade svårast att känna något för det var han som 
skrev dikten vi skulle ha i nutid  
Sonnevi 
Sonnevi precis. Hans dikt, tyckte jag var svårast att känna något för först. Den behövde jag 
behandla. Den är ju. För att jag skulle känna något för den behövde jag helt enkelt få den här 
helhetsbilden och komprimera den till en bubbla i mitt huvud först. Men det förklarar ju inte 
vad jag kände för dikterna. Det är svårt att förklara. Jag vet inte vad jag ska säga. 
Det är okej. 
14. Elever på en kulturskola hur tror du de skulle uppfatta den här metoden?  
Jag tror att det hade vart en kul metod för kulturskolelever, så länge metoden och materialet 
anpassas efter eleverna. Det kan ju vara…när helt enkel anpassas efter eleverna. 
Det är ju ett sätt att utrycka sig genom eller någonting att koppla ann. Jag har använt det som 
sagt att mina bubblor kopplar ann en del av musiken till en poesibubbla i mitt huvud liksom. 
Och då har jag ett utryck därigenom. Och jag tror att det kan fungera som ett verktyg för 
yngre lever också. 
15. Hur upplevdes medverkan i det här projektet?  
Jag tyckte det var kul. Jag har haft lite dåligt samvete ibland för att jag inte har övat så mycket 
som jag hade bestämt mig för att göra på det här. Men det har varit väldigt kul och spännande 
Att studera in ett stycke på det här viset. 
16.Har du något mer som du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar? 
Nej jag tror inte det. 
Okej då stänger jag av alla fyra apparaterna. 
 
 
Intervjufrågor	Musik	&	litterärtext		
Informant	3.	16	november	2018	
	
INLEDNING	-	EN	ORIENTERING	
Intervjuare	Georg	Gulyás	-	Jag	vill	börja	med	att	tacka	dig	för	att	du	vill	ställa	upp	på	den	
här	intervjun.	
1.	Hur	ofta	har	du	läst	dikterna?		
Informant	3.	informant	–	Oj!	Det	är	väldigt	svårt,	det	var	väldigt	oregelbundet,	måste	jag	
väl	säga.	Det	är	en	sådan	lång	period	vi	pratar	om	här	nu.	Första	perioden	ofta,	hela	
tiden,	kanske	för	mycket.	Eftersom	jag	är	ett	stort	fan	av	lyrik	generellt	så	var	jag	
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intresserad	och	läste	dem	väldigt	mycket	i	början,	sedan	kan	man	väl	säga	att	jag	hade	
en	slags	mittenperiod	då	jag	kanske	läste	dem	kanske	lite	för	lite	i	stället	och	sedan	kan	
man	väl	säga	att	jag	hade	en	slutperiod	då	jag	försökte	hitta	en	mittemellanväg	och	sen	i	
de	här	perioderna	så,	framför	allt	i	den	första	och	i	den	sista	perioden	då	jag	kanske	
jobbat	mest	med	dikterna,	då	fanns	det	kanske	lite	mer,	lite	olika	perioder	i	perioderna	
då	jag	försökte	laborera	lite	med	lite	olika	sätt	eftersom	det	var	ju	inte	sagt	något	
egentligen,	så	jag	försökte	testa	lite	olika,	jag	hade	en	period	då	jag	läste	dem	alltid	efter	
att	jag	hade	spelat,	jag	hade	en	period	då	jag	alltid	läste	dem	innan	jag	spelade	stycket,	
sedan	har	jag	haft	perioder	då	jag	har	läst	det	lite	separat	och	så	att	ja,	olika.	
	
GG	Du	har	ju	redan	svarat	på	fråga	två,	läste	du	dikterna	mer	eller	mindre	någon	period,	
så	då	hoppar	vi	över	till	fråga	tre.	
	
LÄSNING	AV	TEXTERNA	
3.	Hur	var	känslan	första	gången	du	läste	dikterna? 	
OS	Jo,	det	här	är	jätteintressant	faktiskt	om	man	talar	om	bit	för	bit	eller	dikt	för	dikt.	
Första	dikterna,	alltså	de	här	Haikudikterna	av	Chiyo-ni	de	har	påverkat	väldigt	mycket	
genom	hela,	vi	kanske	kommer	dit	sen,	men	dom,	skulle	jag	vilja	säga	påverkar	
fortfarande	hur	jag	tolkar	stycket	och	har	stor	influens	på	den	texten	som	jag	själv	skrev	
och	inte	bara	texterna	i	sig	utan	även	kontexten	kring	dikterna	eftersom	jag	är	lite	
nördig	så	har	jag	försökt	förstå	lite	av	kontexten	kring	dem	som	har	gjort	dikterna.	Så	
det	är	absolut	fortfarande	influens.	Ja,	känslan	av	den	dikten.	Det	är	ju	haiku,	det	är	
väldigt,	man	får	ju	en	viss	naturkänsla	av	de	här	haikudikterna	och	inte	bara	natur	utan	
för	mig	har	det	varit	väldigt	specifikt	japansk	natur	och	det	är	väl	det	jag	menar	med	
kontext	och	som	har	påverkat	min	interpretation	och	min	upplevelse	av	stycket	och	
dikterna	ganska	mycket	Ocean	Vuong	har	påverkat	mig	på	ett	helt	annat	sätt,	det	är	ju	
lite	mer	rått	och	lite	mer,	ja	men	modern	poesi	som	ju	också	är	någonting	som	jag	är	
väldigt	intresserad	av	utöver	det	här	projektet,	där	finns	det	ju	snarare	någon	slags,	ja	
men	det	är	ju	ren	energi	och	lite	brutalt,	kan	man	kalla	det	kanske	och	det	är	en	känsla	
som	för	mig	faktiskt,	det	blir	en	väldigt	djup	känsla	i	det	här	brutala,	ja	lite	hårdare	råare	
uttrycket	så	för	mig	blev	det	en	slags	glädje,	en	slags	power	så	det	är	nog	den	känslan	jag	
fick	av	Ocean	Vuong	texterna.	Och	sen	mitten,	nu	tog	jag	dem	inte	kronologiskt	här,	men	
mellandikten	den	är	ju	lite	mer	mekanisk,	både	bokstavligt	talat	och	bildligt	talat,	det	är	
ju	en	skivomalgstext	som	dessutom	handlar	om	ganska	mekaniskt,	syntbaserad	musik	
liksom	och	jag	tycker,	jag	har	gjort	någon	anteckning	i	loggboken	att	jag	tycker	att	den	
texten	är	intressant	för	den	är	så	mekanisk	så	den	passar	väldigt	bra	till	en	
instuderingsfas,	men	kanske	inte	lika,	jag	vet	inte,	den	har	inte	påverkat	mitt	känsloliv	
på	samma	sätt	som	dikterna	har	gjort.	Det	är	lite	mer	knappar	och	ratta.		
	
4.	Hur	har	din	upplevelse	av	texterna	förändrats	under	tiden	som	du	har	arbetat	med	
musikstycket?	
	
Jag	har	inte	tänkt	så	mycket	på	hur	den	har	förändrats,	för	mig,	jo	vi	kan	säga	så	här	va.	
Det	har	den	absolut	gjort,	jag	har	nog	lagt	mer	fokus	på	hur	stycket	har	förändrats	
kanske.	Men	texterna	har	naturligtvis	också	förändrats	och	någonstans	där	i	mitten	så	
upplevde	jag	kanske	att	för	mig	så	flöt,	framför	allt	dikterna	ihop	ganska	mycket.	Det	
blev	nästan	som	en	sörja.	Det	blev	fel	ord	och	rörigt	är	också	fel	ord	för	det	blev	inte	
förvirrande.	Det	flöt	ihop	och	blev	en	stor	blandning	av	det.	Även	med	musiken	och	med	
texterna	och	jag	experimenterande	med	att	skriva	in	i	noterna	för	det	var	stödord	som	
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jag	tyckte	var	viktiga,	så	det	blev	nästan	bokstavligt	talat	en	ihopblandning	också.	Och	
sen	tycker	jag	också	inte	minst	genom	att	få	skriva	en	egen	text	så	har,	jag	ska	inte	säga	
att	jag	har	rätt	ut	den	här	blandningen	för	det	är	en	slags	kreolkultur	som	har	olika	
texter	och	olika	intryck	som	blandas	in	i	en	tolkning	men	från	en	kanske	mer	förvirrad	
hopblandning	så	har	man	rätt	ut	trådarna	lite	grann.	Jag	ska	inte	säga	att	jag	är	klar,	men	
genom	att	sätta	egen	pränt,	att	sätta	egna	ord	på	pränt,	så	har	jag	fått	bena	ut	lite	grann	
och	fått	satt	egna	ord	på	saker	och	ting.		
	
	
DE	FYRA	ASPEKTERNA	
5c.	I	projektet	undersöker	vi	hur	litterär	text	kan	användas	för	att	medvetandegöra	
konstnärliga	val	i	gestaltningen	av	ett	musikverk.	Du	har	arbetat	med	ett	verk	och	med	
fyra	texter	som	ska	ringa	in	olika	aspekter.	Du	har	Goliger.	Vad	tänker	du	om	hennes	
intentioner	för	den	här	kompositionen?	
	
Du	leder	mig	till	att	svara	från	aspekterna	lite	grann.	Som	det	var	valt	så	var	det	ju	
Chiyo-ni	som	var	den	första	aspekten	och	det	har	ju,	som	jag	nämnde	tidigare	påverkat	
min	förståelse	av	stycket	väldigt	mycket.	Och	även	min	tolkning	för	jag	har	ju	valt	att	
tolka	det	asiatiskt	och	lite	japanskt,	med	en	känsla	av.	Ja	men	tonspråket,	absolut	och	
också	det	faktum	att	det	är	ett	stycke	för	preparerad	gitarr	och	det	som	man	preparerar	
gitarren	med	får	den	att	låta,	ja	men	annorlunda	än	en	gitarr	och	det	skulle	kunna	vara	
ett	asiatiskt	instrument.	Man	får	väl	också	utgå	från	att	Klara	var	medveten	om	det	då	
hon	skrev	det	eftersom	hon,	jag	vet	att	hon	är	gitarrist.	Och	att	hon	säkert	har	skrivit	det	
vid	gitarren	eftersom	stycket	är	så	gitarristiskt.	Så	utgår	jag	från	att	hon	även	har	jobbat	
med	prepareringen	och	testat	olika	saker	och	en	sak	som	händer,	i	alla	fall	som	jag	har	
kämpat	mycket	med	och	som	nästan	är	ofrånkomligt	är	ju	att	det	schemar	ur	lite	grann	i	
intoneringen,	det	är	ju	också	någonting	som	om	man	lyckas	balansera	det	rätt,	så	blir	det	
ju	också	för	mig	kanske	lite	asiatiskt,	åtminstone	icke	europeiska	tankar	då	det	är	lite		
mikroflörtar	till,	ja	jag	har	en	känsla	av	att	det	finns	i	alla	fall	nån	liten	asiatisk	
inspiration.	Det	är	ju	också,	ja.	Det	har	en	enkelhet	som	ger	mig	tankar	om,	det	är	inte	så	
inspirerat	av	någon	barockkompositör	utan	ja	Asien	helt	enkelt.	
	
6c.	Tiden	är	nu.	På	vilket	sätt	är	nutidens	musikskapande	intressant	för	dig?	
Pratar	vi	utifrån	aspekterna?	
Ja,	det	här	med	aspekterna	var	ju	lite	speciellt	i	ditt	fall	för	att	det	var	ju	någon	som	lever	
nu	som	har	skrivit	det.	
Jag	valde	med	flit	att	tänka	lite	luddigt	kring	de	två	aspekterna.	Första	aspekten	var	ju	
tydlig	och	ganska	så	lätt	att	jobba	med	men	de	andra	två	i	mitt	fall,	så	valde	jag	att	vara	
lite	luddig.	Jag	lät	aspekt	ett	och	två	flyta	ihop	helt	enkelt	och	tillät	det	och	hoppas	att	det	
var	okej.	Men,	kan	jag	få	frågan	igen?		
	
Tiden	är	nu.	På	vilket	sätt	är	nutidens	musikskapande	intressant	för	dig?	
	
Den	här	texten	som	hör	till	den	aspekten,	om	vi	ska	hålla	oss	till	aspekterna,	den	är	ju	
ganska	så,	ja	men	hon	pratar.	Hon	skriver	om	hur	hon	tolkar	musikaliska	strukturer	och	
hur	man	kan	komplext	väva	ihop	dem	i	ett	nät	och	det	är	ju	så	klart	intressant.	Men	jag	
tycker	också	som	jag	sa,	att	den	texten	den	fick	mig,	den	är	ju	inte	så	romantisk,	mer	på	
det	mekaniska	sättet.	Jag	har	använt	lite	annat	i	den	aspekten	också	för	jag	tycker	att	den	
var	bra	i	det	här	när	man	försöker	förstå	musiken,	när	man	studerar	in	musiken	och	då	
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man,	ja	i	den	biten,	men	sen	i	själva	att	va	i	musiken,	då	skulle	jag	vilja	vara	lite	mer	i	en	
känsla	snarare.	Så	då	har	jag	kanske	valt	att	tänka	på	de	andra	aspekterna.		
	
Dagens	publik,	hur	når	en	dikt	eller	ett	gitarrstycke	ut?	
Genom	att	beröra	åhöraren	in	i	de	djupaste	delarna	av	dens	själ.	Nej	men	det	handlar	ju	
om	verket	och	så	handlar	det	om	framförandet	av	verket,	så	det	är	ju	de	två	tidigare	
aspekterna	i	någon	slags	samverkan.	Det	finns	en	kanske	eftersom	i	många	fall	så	
filtreras	verket	genom	en,	det	är	alltså	inte	direkt	från	ursprungskällan	från	
upphovspersonen,	så	filtreras	det	och	då	finns	det	ju	också	en	risk	att	det	inte	är	en	
trogenhet	mot	urkällan,	men	det	kanske	inte	är	relevant	för	svaret	på	den	här	frågan,	
men	det	kan	vara	intressant.	Jag	tycker	att	det	handlar	om	att	framförandet	måste	göra	
materialet	rättvisa	på	något	sätt.	Det	kan	man	ju	diskutera	hur	man	gör	materialet	
rättvisa,	det	kan	vara	bra	att	beröra	en	publik	även	om	det	inte	är	troget	kompositörens	
ursprungsintentioner.	Men	jag	tror	att	det	handlar	om	att	den	som	framför	verket	har	en	
idé	en	vision	en	interpretation	en	kunskap	eller	en	förståelse	för	verket	och	sen	inte	nog	
med	att	man	bara	ska	ha	förståelse	en	idé	en	riktning	en	röd	tråd	så	behövs	det	ju	också	
någon	slags	hantverksskicklighet	man	måste	kunna	läsa	dikten	så	att	publiken	hör	man	
måste	kunna,	det	räcker	inte	med	att	man	har	tänkt	ut	en	interpretation	man	måste	ju	
framföra	det	så	det	krävs	ju	någon	slags	utförandemässig	eller	teknisk	skicklighet.	Så	
tänker	jag.	
	
Din	egen	relation	till	stycket?	
Ja	det	är	ju	lite	häftigt	att	göra	ett	stycke	som	inte	många	har	spelat,	kanske	ingen	annan	
än	jag.	Det	är	häftigt.	Det	finns	väl	nån	liksom,	ja	men	det	finns	ju	en	känsla	av	att	jag	har	
någonting	som	ingen	annan	har,	men	det	kommer	ju	inte	bestå.		
Men	det	är	som	med	många	andra	stycken,	det	är	nästan	som	en	person,	man	utvecklar	
en	relationen	mest	hela	tiden	från	att	vara	något	okänt,	så	hälsar	man,	så	lär	man	känna	
varan	och	så	jobbar	man	en	period	och	så	känner	man	varandra	jätteväl	och	så	tröttnar	
man	lite	grann	på	varan	och	så	kommer	det	en	ny	fas	där	man	blir	jättegoda	vänner	och	
man	är	bästa	vän	med	hela	världen	och	så	ja,	upp	och	ner	och	fram	och	tillbaks.	Men	ja,	
som	med	mycket	annan	musik	så	tycker	jag	att	förståelsen	för	musiken	och	med	lite	tid	
så	kommer	någon	slags	förtrogenhet	en	slags	intimitet,	nej	men	jag	är	inte	säker	på	om	
jag	hade	valt	att	spela	just	det	här	stycket.	Om	jag	bara	hade	valt	själv,	men	däremot	så	
är	jag	ju	väldigt	glad	att	jag	har	spelat	med	det	och	jobbat	med	det	för	man	får	ju	som	
sagt	en	relation	till	det	och	nu	är	det	någonting	som	jag	väldigt	gärna	vill	spela	och	
uppföra.	Jag	har	det	på	repertoaren.		
	
9.	Jag	undrar	hur	allt	som	vi	har	pratat	om	finns	det	med	dig	då	du	spelar	stycket?	
Det	är	ju	som	jag	sa	så	har	jag	ju	jobbat	på	lite	olika	sätt	eftersom	vi	hade	den	friheten	
och	jag	har	testat	lite	olika	varianter.	En	grej	var	att	jag	skrev	in	lite	grann	i	noterna,	
stödord	eller	lite	ja	tendenser	ur	dikterna	som	jag	skrev	in	på	ställen	där	jag	upplevde	
att	musiken	och	texterna	var	i	samklang	på	något	sätt.	Ibland	dyker	de	där	upp	och	man	
kan	verkligen	koppla	ihop	dem.	De	har	ju	rörts	ihop	i	en	stor	gryta.	Jag	kan	minnas	
texterna	ibland	då	jag	spelar	musiken.	Och	jag	kan	minnas	musiken	då	jag	läser	texterna.	
Det	kan	vara	lite	olika.		
	
10.	Hur	förhåller	sig	aspekterna	till	varandra.	Är	någon	mer	framträdande	än	någon	
annan?	
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För	mig	är	det	ju,	de	är	ju	väldigt	intressanta,	det	här	är	aspekter	som	jag	tycker	är	
generellt	bra	att	tänka	på,	kanske	i	andra	sammanhang	också.	Jag	har	alltid	varit	väldigt	
intresserad	av	aspekt	ett,	trogenhet	mot	urkällan.	Jag	är	intresserad	av	historia	och	så.	
Men	just	i	det	här	fallet	blir	det	ju	lite,	om	jag	hade	velat	hade	jag	ju	kunnat	få	kontakt	
med	urkällan	och	frågat	precis	vad	är	trogenhet	mot	urkällan.	Sen	har	jag	valt	att	inte	
göra	det	för	jag	vill	kunna	jobba	med	det	här	materialet	på	samma	sätt	som	jag	jobbar	
med	material	där	jag	inte	kan	få	kontakt	och	få	samma	frihet.	Det	hade	kanske	varit	slut	
på	projektet	då.		
Aspekt	två	är	bara	några	år	sedan.	Aspekt	två	och	tre	har	jag	jobbat	med	som	om	det	
vore	en	aspekt.	Men	om	det	hade	varit	ett	annat	verk	om	vi	hade	gått	ett	par	hundra	år	
tillbaks	i	tiden,	då	hade	det	här	varit	stora	grejor.	Där	har	du	säkert	fått	bra	svar	av	de	
andra	gissar	jag.		
Då	är	vi	framme	vid	aspekt	fyra	och	då	vill	jag	göra	min	egen	interpretation	och	där	
någonstans	så	tycker	jag	att	det	blir	ju	nästan	ett	etiskt	avvägande	att,	hur	vulgär,	om	
man	nu	skulle	vilja	vara	vulgär,	men	hur	vulgär	kan	jag	vara	i	min	tolkning	utan	att	jag	
faktiskt	jag	avkall	på	någon	slag	trogenhet	mot	urkällan,	för	vill	man	det	får	man	kanske	
skriva	ett	eget	verk	där	man	gör	sin	grej.	Det	måste	fortfarande	vara	det	verket.	Men	
med	svängrum	för	konstnärliga	uttryck	och,	där	är	intressant	för	annars	om	inte	det	
hade	vart	viktigt	att	utövaren	får	utöva	sin	konstnärlighet	då	hade	vi	kunnat,	för	vi	har	ju	
tekniken,	då	hade	vi	kunnat	spela	upp	allt	på	en	dator.	Det	hade	gått	att	skriva	in	det	här	
stycket	i	Sibelius	och	så	hade	vi	fått	det	som	det	var	och	då	hade	det	inte	behövts	en	
utövare	överhuvudtaget.	Men	vi	gillar	ju	det,	det	tillför	ju	nånting	till	verket.	För	att	
sammanfatta	på	något	sätt	så	tycker	jag	att	de	här	fyra	aspekterna	samspelar	i	allra	
högsta	grad	och	att	det	är	viktigt	att	hitta	en	slags	jämvikt	mellan	dem.	
	
11.	Upplevde	du	en	konflikt	mellan	musiken	och	texten	vid	instuderingen?	
Ja	och	nej,	det	har	funkat	väldigt	smidigt.	Men	jag	vet	inte	vilken	konflikt	du	är	
intresserad	av.	Men	det	är	klart	att	det	blir	konflikt	då	man	sätter	texten	mot	musiken.	
Och	det	är	det	som	är	det	intressanta	kanske	i	en	interpretation	när	man	får	olika	
punkter	som	strävar	mot	olika	håll	och	här	har	vi	längre	mellan	de	här	diktarna	än	vad	
som	ligger	mellan	mig	och	kompositören,	så	där	har	vi	faktiskt	ett	tidsspann.	Och	skulle	
jag	läsa	dikterna	och	förhålla	sig	till	en	annan	trogenhet	och	förhålla	sig	till	tiden	då	de	
verkligen	skapades.	Så	där	finns	en	spänning	mellan	texterna,	vi	har	haikuns	egentligen	
nästan	kristallklara	rena	naturen	mot	Ocean	Vuongs	knark	trans,	jag	vet	inte	om	han	
knarkar	så	mycket,	men	transar,	homosexualitet,	eller	sexualitet	överlag	bara	och	
hemska	relationer	med	föräldrar,	ja	men	du	vet,	det	finns	det	där	mörkret.	Så	och	det	
spännande	bara	i	sig	med	en	sådan	Ocean	Vuongs	text	såklart.	Och	sen	om	man	försöker	
sammanväva	det	med	de	här	haikus	som	är	nåt,	det	är	så	väsensskilt	egentligen	och	så	
tar	man	det	här	ett	steg	till	till	musiken	så	är	det	klart	att	det	blir	ett	spänningsfält	en	
konflikt	men	den	typ	av	konflikt	vi	pratar	om	här	är	ju	positiv	och	en	konflikt	jag	tycker	
man	bör	eftersträva	för	att	få	en	intressant	interpretation.	Men	vi	snackade	ju	om	
vistolkning	och	där	är	mitt	mott	alltid	när	det	gäller	vistolkning,	det	är	att	försöka	hitta	
två	motsträviga	känslor	i	texten,	en	konflikt	för	att	konflikten	ger,	ja	om	texten	bara	är	
glad	så	försöker	jag	hitta	det	mörka	eller	tvärtom	för	det	är	där	man	får	spänningsfältet.	
Konsten	sker	där.	Tycker	jag.		
	
	
INFORMANTENS	VÄRDERING	
12.	Hur	värderar	du	texternas	relevans	för	musikstycket?		
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Intressant	fråga,	haikutexterna	tyckte	jag	verkligen.	Relevant	är	ett	annat	ord	än	vad	jag	
tänker	på	nu,	men	om	vi	säger	så	här.		Haikutexterna	passade	in	som,	för	mig	i	alla	fall,	
när	jag	försökjte	pussla	ihop	saker	och	ting,	så	tyckte	jag	att	de	passade	in	väldigt	
smidigt	och	bra.		
Laurie	Spiegeltexten	den	skulle	jag	kanske,	ja	men	jag	tyckte	den	var,	den	kändes	mer,	
jag	den	var	lite	för	mekanisk	för,	men	det	beror	också	på,	det	är	en	svårformulerad	fråga,	
men	jag	har	nog	inte	använt	den	lika	mycket	i	uttryckssammanhang	för	den	kändes,	den	
gav	mig	inte	så	mycket	känslor,	den	var	lite	mer	bara	tanke,	intellekt	ja.					
	
Och	den	var	aspekt	två,	tiden	då	verket	skapades?	
Men	den	å	andra	sidan,	den	ger	ju,	ja	men	det	är	ju	lite	kul	när	man	tänker	en	nutida	
kompositör,	den	gav	ju	faktiskt	något	annat	också.	Den	hade	absolut	hög	relevans,	Jag	
svarar	på	frågan,	men	ändå	inte.		
	
Ocean	Vuong,	där	som	sagt	så	tyckte	jag	väldigt	mycket	om	Ocean	Vuongs	texter	och	har	
fördjupat	mig	i	dem	och	de	hade	jag	nog	kanske,	hade	jag	valt	texter	själv,	så	hade	jag	
nog	gärna	valt	någon	av	hans	texter	men	jag	hade	kanske	valt	någon	annan	text.	Men	nu	
snackar	vi	hårklyverier,	att	jag	kanske	hade	hittat	någon	som	jag	mer	personligen,	men.	
Det	blir	ju	mer	subjektivt,	det	finns	nog	de	som	jag	tycker	passar	bättre,	men	jag	menar	
inte	att	den	saknar	relevans.	Som	någon	slags	slutkläm	på	den.	Här	frågan	så	tyckte	jag	
att	alla	texterna	kändes	väl	uttänkta	och	funkade	bra.	De	var	relevanta	och	jag	har	haft	
användning	för	alla.	På	olika	sätt	och	det	kanske	också	finns	något	slags	styrka	i	det.	De	
tar	inte	ut	varandra	utan	det	blir	en	stor	gryta,	en	röra.				
	
	
13.	Vad	kände	du	för	dem?	Vad	kände	du	för	texterna?	
Ocean	Vuong	tyckte	jag	väldigt,	väldigt	mycket	om.	Och	haiku,	jag	gillar	ju	kanske	lite	
mer	komplexa	dikter	men	jag	måste	ändå	säga	att	det	är	väldigt	vackra	och	fina	texter	
och	den	här	Spiegel	den	är,	det	är	väl	den	som	jag	är,	jag	kände	nog	minst	för	den,	men	
det	innebär	inte	att	jag	inte	känner	något	utan	jag	känner	absolut	för	den,	men	den	är	ju,	
ja	men	det	är	ju	en	liten	bit	ur	ett	omslag	så	den	blir,	ja	den	väcker	minst	känslor	och	
därför	så	får	den	nog	minst	kärlek	tillbaka.	Men	den	är	intressant	och	den	har	ju	en	
tanke	som	de	andra	kanske	inte,	framför	allt	inte	haikus	för	haikus	är	ju	så	kortfattat.	Så	
de	får	inte	den	här	tanken	som,	det	här	tankedjupet	i	sig	som	Laurie	Spiegeltexten	har	
för	den	pratar	ju	om	en	arbetsmetod	nästan	och	ett	förhållningssätt	till	musik	så	utifrån	
det	så	tycker	jag	väldigt	mycket	om	den	också	för	den	säger	något	intressant.	Så	jag	
tyckte	jag	kände	bra.		
	
	
Berätta	inte	bara,	det	står	inte	här.	Berätta	om	din	egen	dikt!				
Oj!	Den	är,	jag	är	väldigt	nöjd	med	den	så	vid	ett	framförande	så	vill	jag	nog	gärna,	om	
man	får,	så	vill	jag	nog	gärna	läsa	upp	den.	Men,	min	egen	dikt	är	ett	slags	potpurri,	det	
är	en	hommage	till,	inte	till	Spiegel,	hon	får	inte	så	mycket	hommage	egentligen.	Men	
både	Ocean	Vuong	och	Chiyo-ni	får	en	slags	hommage	i	det	är	blinkningar	till	Japan	och	
sen	är	det,	inte	i	haikuform	utan	snarare	i	form	av	en	modern	dikt,	som	Ocean	Vuong	i	
hans	stil	och	den	här	soppan	som	jag	pratade	om.	Jag	försöker	någonstans	uttrycka	den	
blandningen	i	en	diktform	så	egentligen,	så	är	det	en	hyllning	till	projektet	och	de	två	
och	min	upplevelse	av	det.	Ja	i	form	av	en	dikt.		
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Så	dikten	inspirerades	av	de	andra	dikterna?	Det	var	inte	så	att	du	också	inspirerades	av	
själva	stycket?		
	
Ja,	absolut,	ja,	ja.	Det	är	aspekt	fyra,	min	roll	i	det	hela.	Det	här	är	ju	mitt	sammantagna,	
jag	bar	ju	med	mig	den	här	tanken	om	Japan,	den	har	jag	burit	med	mig	hela	tiden	bara	
på	grund	av	Chiyo-nis	kontext.	Så	för	mig	är	det	något	som	är	väldigt	viktigt	i	förståelsen	
av	det	här	stycket	därför	tyckte	jag	också	att	det	var	något	som	jag	tyckte	var	viktigt	att	
få	in	i	dikten.	Och	samma	sak	med	Ocean	Vuong,	jag	tyckte	det	var	bra	texter	och	
inspirerande	som	gav	mig	någon	slags	kreativ	glöd	och	då,	ja	det	är	inte	jätteinspirerat	
av	hans	texter	så	direkt	egentligen,	men	det	är	väl	lite	hur	man	skriver	dem	och	musiken	
jag	absolut.	En	blandning	av	det	allt	tycker	jag	att	det	blev.		
	
	
14.	Hur	tror	du	att	elever	på	en	kulturskola	skulle	uppfatta	den	här	metoden?	
Det	tror	jag	skulle	kunna	funka	jättebra,	framför	allt	om,	man	skulle	kunna	ta	ner	det.	Ja	
man	skulle	kunna	göra	jättemycket	man	skulle	kunna	göra	läsning	av	text	i	samband	
med	att	man	spelar	upp	styckena	eller	om	man	har	konsert	och	eftersom	musik	kan	bli	
lite	abstrakt	bara	för	sig	själv,	så	kan	det	vara	skönt	att	ha	en	liten	text,	även	om	musiken	
förmedlar	mycket	känslor	så	kanske	en	text	förmedlar	lite	mer	konkret	just	den	här	
känslan,	man	förstår	att	det	är	sorg,	glädje	eller	nostalgi.	De	känslorna	är	kanske	inte	lika	
tydliga	bara	i	musik,	men	det	kan	vara	gött	att	ha	det	för	att	tydliggöra	det.	Sen	tror	jag	
att	det	kan	vara	väldigt	bra	på	en	kulturskola	att	man	sätter	ihop	lite	text	och	musik	på	
olika	sätt.	Så	jag	tror	att	det	skulle	kunna	vara	bra.	Det	skulle	till	och	med	kunna	göra	
musicerandet	intressantare	tror	jag.		
AVSLUTNING	
15.	Hur	upplevdes	medverkan	i	projektet?		
Jag	har	haft	väldigt	kul,	det	har	varit	bra	uppstyrt	och	det	har	känts	riktigt	bra	och	det	
har	varit	kul	och	inspirerande	med	musiken.	Jag	har	fått	stöta	på	poesi	som	för	mig	har	
varit	okänd	sedan	tidigare	och	fått	testa	på	det	här	sättet	att	jobba.	Så	det	har	varit	en	
resa	och	det	har	varit	en	väldigt	trevlig	resa.	En	kul	resa.	
	
Men	har	det	inte	varit	en	omväg	lite?	Att	läsa	in	de	här	dikterna,	på	den	tiden	skulle	du	
kunnat	övat	mer	på	stycket	och	så	där?	
Jo	absolut.	Det	har	ju	också	varit	en	omväg,	jag	brukar	ju,	jag	skulle	det	är	nog	inte	mitt	
första	gången	som	jag	använder	text,	jag	brukar	ju	sätta	lite	ord	själv.	Så	det	är	ju	lite	
omväg	att	hålla	på	och	leta	upp,	så	ja	absolut.	Men	jag	tycker	det	är	ju,	det	ger	mig	ju	nåt	
och	sen	så	är	det	inte	alltid	som	jag	har,	det	finns	ju	gånger	man	övar,	man	sitter	på	
bussen,	då	kan	man	ju	ha	med	sig	sin	diktbok	och	så	kan	man	läsa	dikten	och,	så	det	är	ju	
inte	alltid	man…	Fast	jag	har	ju	läst	den	i	övningsrummet	också.	Men	det	är	inte	alltid	
man	tar	det	direkt	ut	från	övningen.	Och	sen	så	ger	det	ju	nåt,	alltså	Ocean	Vuong	har	ju	
som	sagt,	det	har	ju	gett	mig	så	mycket	så	jag	har	ju	läst	igenom	hela	boken	på	min	fritid.	
Det	ville	du	kanske	inte	men	det	kunde	jag	inte	låta	bli	för	jag	tyckte	så	mycket	om	de	
dikterna.	Men	att	läsa	en	haiku	tar	ju	ingen	tid	och	att	läsa	en	diktbok	tar	ju	tid,	men	att	
läsa	en	dikt	tar	inte	mycket	tid.		
	
Men	om	du	själv	skulle	jobba	så	här,	då	skulle	det	tagit	lite	tid	att	leta	upp	dikterna.		
Det	skulle	det.	Men	det	beror	ju	på,	alltså,	man	behöver	ju	inte.	Det	beror	på	vad	man	ska	
göra,	är	det	ett	helt	projekt	där	vi	sätter	ihop	en	hel	konsert	med	lyrik	och	musik	då	
skulle	man	kanske	lägga	mycket	tid	på	att	hitta	bra,	men	om	man	bara	ska	använda	för	
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interpretationer	av	musiken	då	kanske	det	räcker	att	man	har	en	dikt,	med	en	känsla.	
Det	kanske	inte	måste	vara	superperfekt	passform	med	musiken.	
	
För	mig	personligen,	så	tar	det	ju	inte	så,	på	det	stora	hela	i	mitt	liv	jag	läser	ju	ändå	en	
hel	del	poesi	på	min	fritid	så	det	blir	ju	inte	som	att	jag	har	gjort	något	annorlunda,	det	
har	bara	varit	i	det	här	sammanhanget.					
	
16.Har	du	något	mer	som	du	vill	ta	upp	eller	fråga	om	innan	vi	avslutar?	
Jag	kommer	att	säga	nej.	Jag	kan	ställa	frågan	tillbaka	till	dig,	men	jag	tycker	att	jag	har	
gjort	utsvävningar	och	har	försökt	varit	utförlig.	Och	jag	kände	att	det	var	bra	frågor,	det	
kändes	som	att	du	fick	med	ganska	mycket.	Jag	känner	inte	att	det	är	något	som	jag	inte	
har	fått	berätta,	som	jag	tänkt	på	innan.	Är	du	nöjd?	
	
Jag	är	nöjd,	jag	är	mycket	nöjd.	

8.3. Bilder från analysprocess 
 

 
Exempel på spontana anteckningar från analys 2.  
Studenten analyseras med Engeströms aktivitetsteori. 
 

8.4. Gruppaktivitet 
Gruppaktiviteten går till så här.  
 

• Interpreten sitter på en stol i mitten av rummet. I sin hand har han en penna och fyra 
lappar, en grön, en gul, en blå och en röd. Efter en stunds tystnad, då interpreten har 
möjlighet att friska upp minnet av musikstycket, påbörjas uppläsningen av de litterära 
texterna. Fyra personer som sitter runt interpreten läser i tur och ordning upp texterna 
för de fyra aspekterna. Under tiden skriver interpreten ner ett stödord på varje papper. 
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På den gröna lappen skriver han ner ett ord för aspekt 1, på den gula lappen ett ord för 
aspekt 2 och så vidare. 

• Interpreten sätter upp sina lappar mitt på tavlan. Då vidtar ett rollspel då uppläsarna 
börjar argumentera för sina tilldelade aspekter. Under tiden flyttar interpreten lapparna 
upp och ner som på en termometer. Om alla lappar hamnar i topp kommer interpreten 
att ifrågasättas. Han tvingas att värdera de olika aspekterna sinsemellan.  

• Gruppen går ut ur rummet och interpreten lämnas ensam med att under fem minuter 
med färgpennor markera var i notbilden de olika aspekterna är mest dominerande. Det 
är möjligt att sätta ut aspekterna på flera ställen i notbilden. 

• Gruppen kommer in i rummet och interpreten spelar stycket.  
 
Rollspels frågor: 
 
Tonsättaren  
Du spelar väl de tonerna som jag har skrivit? 
Du spelar väl efter den dynamik som i mina noter? 
Du struntar väl inte i den känsla som jag vill förmedla? 
 
Det är jag som har skrivit stycket. 
 
 
Tiden 
Du bryr dig väl om hur det lät? 
Du har väl koll på musikens, koder, referenser gliringar från min tid? 
Du vet väl var stycket framfördes någonstans? 
 
Det är jag som är sammanhanget. 
 
Dagens publik 
Du vill väl tala till mig? 
Du vill väl att jag ska förstå vad du säger? 
Du vill väl roa mig? 
 
Förför mig! 
 
Jag själv 
Vill jag det här? 
Kan jag stå för det här? 
Tycker jag om det här? 
 
Jag är ingen apa. 
 
Frågor som ställdes vid gruppaktiviteten: 
 
Har workshoppen gett dig något nytt? 
Vad gjorde dig mest förvånad? 
Spelar det någon roll vad vi väljer för dikt? 
Kan man verkligen höra de olika aspekterna klingande? 
Ändrade du din syn på verket? 
En (eller flera) av aspekterna fick mindre betydelse, vad beror det på? 
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Deltagarnas visualiserade medvetna val 
 

 
Informant 1 
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Informant 2 
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Informant 3 
 
	
	
	
	
	


