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Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utifrån	  Paul	  Ricoeurs	  trefaldiga	  mimesis-‐begrepp,	  
utforska	  hur	  några	  musiklärare	  integrerar	  och	  motiverar	  komposition	  som	  ett	  inslag	  i	  
instrumentalundervisning.	  För	  att	  nå	  studiens	  syfte	  har	  kvalitativa	  forskningsintervjuer	  
genomförts	  med	  fyra	  musiklärare	  som	  aktivt	  använder	  sig	  av	  komposition	  i	  sin	  
instrumentalundervisning.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  informanterna	  betraktar	  
komposition	  som	  en	  viktig	  del	  i	  skapande	  av	  musikalisk	  identitet	  och	  musikaliskt	  
omdöme,	  de	  jämför	  musik	  med	  språk	  och	  ser	  komposition	  och	  improvisation	  som	  nära	  
besläktade.	  Det	  framkommer	  även	  ett	  antal	  konkreta	  arbetssätt,	  bland	  annat	  beskrivs	  
hur	  informanterna	  arbetar	  med	  improvisation	  som	  ett	  verktyg	  för	  komposition.	  	  I	  
studiens	  sista	  kapitel	  diskuteras	  bland	  annat	  synen	  på	  skapande,	  musik	  som	  språk	  och	  
musikalisk	  identitet	  och	  omdöme.	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  komposition,	  instrumentalundervisning,	  musikundervisning,	  
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ABSTRACT	  	  
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Title:	  Composition	  in	  instrumental	  tuition	  
A	  qualitative	  study	  of	  how	  four	  music	  teachers	  integrates	  and	  motivates	  composition	  as	  
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Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  that	  based	  on	  Paul	  Ricoeur	  threefold	  mimesis-‐concept,	  
exploring	  how	  some	  music	  teachers	  integrate	  and	  motivate	  composition	  as	  an	  element	  
of	  instrumental	  tuition.	  To	  achieve	  the	  purpose	  of	  the	  study	  qualitative	  research	  
interviews	  were	  conducted	  with	  four	  music	  teachers	  who	  actively	  use	  composition	  in	  
their	  instrumental	  tuition.	  The	  result	  shows	  that	  the	  informants	  consider	  the	  
composition	  as	  an	  important	  part	  in	  the	  creation	  of	  musical	  identity	  and	  musical	  
judgement,	  they	  compare	  music	  with	  language	  and	  sees	  composition	  and	  improvisation	  
as	  closely	  related.	  It	  also	  reveals	  a	  number	  of	  specific	  approaches,	  including	  how	  the	  
informants	  use	  improvisation	  as	  a	  tool	  for	  composition.	  The	  study's	  final	  chapter	  
includes	  a	  discussion	  of	  the	  view	  of	  creativity,	  music	  as	  a	  language	  and	  musical	  identity	  
and	  judgement.	  
	  
Keywords:	  Music,	  music	  composition,	  instrumental	  tuition,	  music	  tuition,	  mimesis,	  
learning,	  creativity	  
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Förord	  
	  

Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  och	  varmt	  tack	  till	  mina	  informanter	  för	  att	  ni	  så	  öppet	  velat	  dela	  
med	  er	  av	  era	  tankar,	  kunskaper	  och	  synpunkter.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare	  Olle	  
Tivenius	  för	  tålmodigt	  handledande	  under	  arbetets	  gång.	  	  

	  

Tomas	  Hörnberg 
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1	  Inledning	  

1.1 Inledande	  text	  
Ända	  sedan	  jag	  var	  liten	  har	  jag	  varit	  intresserad	  av	  att	  ”göra	  egna”	  saker,	  oavsett	  om	  det	  
har	  gällt	  lekar,	  kortspel,	  bakning	  eller	  musik.	  Jag	  har	  alltid	  hellre	  velat	  göra	  något	  nytt,	  
något	  ”eget”,	  istället	  för	  att	  följa	  gamla	  lekar/regler/recept	  eller	  låtar.	  Detta	  har	  på	  
senare	  år	  främst	  tagit	  sig	  uttryck	  i	  mitt	  komponerande	  och	  som	  en	  stor	  drivkraft	  i	  min	  
musikaliska	  utveckling.	  Genom	  åren	  av	  musikstudier,	  från	  kommunal	  musikskola	  via	  
estetiskt	  gymnasium,	  folkhögskola	  och	  nu	  musikhögskola,	  har	  jag	  haft	  ett	  antal	  olika	  
instrumentallärare	  där	  det	  lagts	  olika	  tonvikt	  på	  just	  komposition	  och	  eget	  skapande.	  	  
Jag	  minns	  tydligt	  hur	  jag	  under	  högstadietiden	  ofta	  kom	  till	  min	  gitarrlärare	  och	  hade	  
med	  mig	  en	  cd-‐skiva	  med	  mer	  eller	  mindre	  halvfärdiga	  låtar	  som	  jag	  gjort.	  Vi	  brukade	  då	  
lyssna	  på	  dessa	  tillsammans	  för	  att	  sedan	  prata	  lite	  om	  dem,	  eventuellt	  visade	  min	  lärare	  
någonting	  på	  gitarren	  som	  man	  kunde	  använda	  sig	  av.	  Det	  var	  inte	  frågan	  om	  att	  jag	  fick	  
några	  kompositionsuppgifter	  eller	  liknande,	  det	  var	  mer	  samtal	  kring	  mina	  
hemmasnickrade	  låtar	  på	  initiativ	  av	  mig	  själv.	  Så	  här	  i	  efterhand	  upplever	  jag	  att	  det	  
sedan	  högstadietiden	  varit	  min	  önskan	  om	  att	  göra	  min	  egen	  musik	  som	  varit	  navet	  i	  
mitt	  musikaliska	  lärande.	   

1.2 Problemområde,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Under	  det	  senaste	  året	  har	  jag	  funderat	  mycket	  på	  hur	  mitt	  förhållningssätt	  till	  eget	  
skapande	  och	  komposition	  formats	  av	  mina	  lärare,	  samt	  på	  vilket	  sätt	  detta	  påverkat	  
min	  musikaliska	  utveckling.	  Under	  mina	  senare	  år	  av	  musikhögskolestudier	  på	  
musiklärarprogrammet	  har	  jag	  upplevt	  att	  det	  talas	  och	  skrivs	  väldigt	  ofta	  om	  att	  man	  
vill	  få	  in	  eget	  skapande	  i	  musikundervisningen,	  detta	  hörs	  mellan	  elever,	  lärare,	  i	  
praktiksituationer,	  kursplaner	  osv.	  Dock,	  upplever	  jag,	  talas	  det	  sällan	  om	  ”hur?”	  och	  
”varför?”.	  Jag	  har	  även	  stött	  på	  föreställningen	  om	  att	  det	  egna	  skapandet	  förvisso	  är	  
något	  eftersträvansvärt,	  men	  att	  ”först	  måste	  man	  ju	  lära	  sig	  spela”.	  Mot	  den	  bakgrunden	  
skulle	  jag	  därför	  vilja	  undersöka	  hur	  och	  varför	  ett	  antal	  erfarna	  instrumentallärare	  
integrerar	  komposition	  i	  sin	  undervisning.	  	  
	  
Avsikten	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  utforska	  i	  vilka	  syften	  musiklärare	  integrerar	  
komposition	  i	  instrumentalundervisning	  samt	  hur	  de	  beskriver	  att	  komposition	  
integreras.	  För	  att	  uppnå	  studiens	  syfte	  ställer	  jag	  följande	  forskningsfrågor:	  	  
	  

1. Vilka	  syften	  har	  fyra	  musiklärare	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning?	  	  

2. På	  vilka	  sätt	  anser	  de	  att	  de	  integrerar	  komposition?
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2	  Bakgrund	  

I	  detta	  kapitel	  redovisas	  relevant	  litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  om	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning,	  samt	  de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
studien.	  Här	  beskrivs	  också	  ett	  antal	  för	  studien	  viktiga	  begrepp.	   

2.1	  Begreppsbeskrivning	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  för	  studien	  viktiga	  begreppen	  komposition	  och	  improvisation.	   

2.1.1	  Komposition	  
Begreppet	  komposition	  kan	  på	  grund	  av	  sitt	  historiska	  ursprung	  uppfattas	  som	  en	  mera	  
komplex	  form	  av	  musikskapande	  innefattande	  mer	  eller	  mindre	  uttalade	  regler	  och	  
krav.	  Så	  här	  säger	  Nationalencyklopedin	  (2013a)	  om	  komposition:	  
	  

Begreppet,	  som	  uppstått	  inom	  västerländsk	  konstmusikalisk	  tradition,	  
förutsätter	  individuellt	  skapande	  konstnärer	  som	  preciserar	  och	  fixerar	  sitt	  
resultat	  i	  noterad	  form.	  […]I	  nutida	  språkbruk	  är	  begreppet	  "komposition"	  
allmännare.	  Det	  beror	  bl.a.	  på	  att	  det	  musikaliska	  verkbegreppet	  kommit	  att	  
omfatta	  inslag	  av	  improvisation,	  teater	  etc.	  samt	  att	  såväl	  
underhållningsmusik	  som	  den	  flyktigaste	  schlager	  kallas	  komposition	  och	  har	  
en	  kompositör	  som	  upphovsman.	  (Nationalencyklopedin	  2013a)	  
	  

I	  dag	  finns	  det	  alltså	  enligt	  nationalencyklopedin	  en	  bredare	  syn	  på	  komposition	  som	  
inte	  nödvändigtvis	  kräver	  att	  musiken	  noteras.	  När	  jag	  i	  fortsättningen	  använder	  mig	  av	  
begreppet	  komposition	  gör	  jag	  det	  i	  denna	  bredare	  bemärkelse;	  närmare	  att	  ”ordna”	  
eller	  ”sätta	  ihop”	  musik.	  Min	  användning	  av	  komposition	  i	  denna	  studie	  innefattar	  
därmed	  allt	  eget	  skapande	  av	  musik	  som	  syftar	  till	  att	  bilda	  en	  upprepningsbar	  helhet	  
(utan	  krav	  på	  notering).	   

2.1.2	  Improvisation	  
I	  Nationalencyklopedin	  (2013b)	  står	  det	  att	  improvisation	  i	  musiksammanhang	  ofta	  
används	  som	  benämning	  för:	  ”det	  oförutsedda,	  oplanerade	  och	  spontana	  i	  ett	  
musikaliskt	  framförande”	  (Nationalencyklopedin,	  2013b).	  Detta	  är	  också	  den	  definition	  
av	  begreppet	  som	  jag	  kommer	  att	  använda	  mig	  av	  här	  i	  denna	  studie.	  I	  
Nationalencyklopedins	  förklaring	  av	  begreppet	  framkommer	  även	  att	  det	  ofta	  kan	  ses	  
som	  en	  motsats	  till	  komposition:	   

Begreppet	  ställs	  ofta	  i	  motsats	  till	  komposition,	  som	  innebär	  något	  på	  förhand	  
fastlagt,	  "färdigkomponerat".	  Båda	  termerna	  har	  starka	  associationer	  till	  en	  fri	  
gehörsbaserad	  resp.	  notskriftsbunden	  musikutövning,	  vilket	  dock	  är	  alltför	  
förenklat,	  i	  vissa	  sammanhang	  rentav	  missvisande;	  komponerad	  musik	  är	  inte	  
alltid	  förmedlad	  genom	  notskrift,	  och	  improvisationer	  är	  ofta	  präglade	  av	  
formler	  och	  gester	  som	  upprepas	  från	  gång	  till	  gång	  resp.	  imiteras	  från	  
musiker	  till	  musiker.	  (Nationalencyklopedin	  2013b)	  
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Det	  finns	  alltså	  en	  syn	  på	  improvisation	  som	  en	  slags	  motsats	  till	  komposition.	  Som	  
nationalencyklopedin	  skriver	  tycks	  detta	  dock	  vara	  en	  alltför	  förenklad	  bild,	  och	  att	  det	  
snarare	  finns	  mycket	  gemensamt	  mellan	  de	  båda	  begreppen	  får	  också	  stöd	  av	  Stephen	  
Nachmanovitch	  (2004):	  	  
	  

Improvisation,	  komposition,	  författarskap,	  måleri,	  teater,	  uppfinnande,	  alla	  
skapande	  handlingar	  är	  lek.	  Den	  är	  kreativitetens	  startpunkt	  i	  det	  mänskliga	  
växandets	  cykel	  och	  en	  av	  de	  stora	  primära	  livsfunktionerna.	  (Nachmanovitch,	  
2004,	  sid.	  47)	  
	  

Med	  detta	  synsätt	  på	  improvisation,	  där	  improvisation	  och	  komposition	  delar	  den	  
gemensamma	  nämnaren	  ”lek”,	  kan	  man	  hävda	  att	  skillnaden	  främst	  består	  av	  det	  
tidsutrymme	  som	  står	  till	  förfogande	  för	  skapandeprocessen.	  Jakob	  Olsson	  (2009)	  
menar	  också	  att:	  ”Man	  kan	  se	  komposition	  som	  en	  långsam	  och	  analytisk	  form	  av	  
improvisation”	  (s.	  1).	  I	  fortsättningen	  av	  den	  här	  uppsatsen	  väljer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  
improvisation	  som	  en	  benämning	  på	  alla	  former	  av	  spontana,	  oplanerade	  och	  
oförutsedda	  musikaliska	  handlingar,	  oavsett	  om	  de	  är	  en	  del	  av	  ett	  musikaliskt	  
framförande	  eller	  om	  de	  utförs	  i	  syfte	  att	  utforska	  musik	  eller	  instrument.	   

2.2	  Bakgrundslitteratur	  
Här	  tar	  jag	  upp	  det	  aktuella	  forskningsläget	  för	  mitt	  ämnesområde	  samt	  övrig	  relevant	  
litteratur. 

2.2.1	  Tidigare	  forskning	  
Det	  är	  tyvärr	  svårt	  att	  hitta	  någon	  forskning	  som	  specifikt	  behandlar	  komposition	  i	  
instrumentalundervisningssituationer,	  däremot	  finns	  en	  hel	  del	  om	  musikskapande	  
generellt	  samt	  komposition	  i	  klassundervisning.	  Att	  eget	  skapande	  av	  musiklärare	  ses	  
som	  en	  viktig	  del	  av	  musikundervisningen	  styrks	  i	  Olle	  Tivenius	  (2004)	  rapport	  
Kommunala	  musiklärare:	  Rapport	  av	  musiklärare	  vid	  svenska	  kommunala	  musik-‐	  och	  
kulturskolor	  2004.	  I	  rapporten	  framgår	  att	  96,5%	  av	  musiklärarna	  instämmer	  helt	  eller	  
delvis	  i	  att	  påståendet:	  ”Att	  öka	  möjligheterna	  till	  skapande	  och	  kreativitet”	  är	  en	  
grundläggande	  funktion	  för	  musik-‐/kulturskolan	  (s.	  110),	  en	  funktion	  som	  även	  anges	  
vara	  den	  viktigaste	  (s.	  116).	  	  Vidare	  i	  rapporten	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  skapande	  i	  detta	  fall	  
inte	  nödvändigtvis	  behöver	  innebära	  att	  eleverna	  får	  skriva	  egen	  musik.	  På	  påståendet:	  
”I	  min	  undervisning	  innebär	  kreativitet	  att	  eleverna	  skapar	  sin	  egen	  musik	  genom	  
komposition	  eller	  improvisation”	  instämmer	  46,3%	  helt	  eller	  delvis	  (s.	  130).	  När	  
informanterna	  fick	  ange	  vilka	  speciella	  inslag	  de	  hade	  i	  undervisningen	  så	  angav	  56,4%	  
att	  ”eleverna	  skriver	  egna	  låtar”	  (s.	  197).	  	  
	  
Tanken	  att	  skapande	  i	  musikundervisning	  kan	  fungera	  som	  en	  drivkraft	  
sammankopplad	  med	  utvecklandet	  av	  instrumentala	  färdigheter	  har	  starkt	  stöd	  från	  
flera	  håll.	  Brian	  Loane	  (1984)	  skriver	  till	  exempel:	  ”The	  process	  of	  skill	  learning	  and	  the	  
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act	  of	  musical	  creation	  are	  closely	  connected,	  even	  in	  some	  sense	  identical”	  (s.	  205).	  
Liknande	  tankar	  återfinns	  i	  Tommy	  Sandbergs	  (2007)	  avhandling:	  ”Redogörelsen	  visar	  
hur	  skapande	  sker	  i	  en	  sorts	  symbios	  med	  musicerande”	  (s.	  335).	  	  
	  
Lois	  Veenhoven	  Guderian	  (2012)	  har	  upptäckt	  att	  genom	  att	  ge	  elever,	  oavsett	  nivå	  och	  
ålder,	  tillfälle	  att	  improvisera	  och	  komponera	  har	  de	  utvecklat	  såväl	  sina	  instrumentella	  
färdigheter	  som	  sin	  förståelse	  för	  musik.	  När	  det	  gäller	  just	  kompositionens	  effekter	  på	  
elevers	  lärande	  och	  utveckling	  inom	  musik	  skriver	  Guderian:	  
	  

Several	  researcher-‐teachers	  have	  found	  that	  providing	  students	  with	  
opportunities	  to	  apply	  their	  understandings	  and	  skills	  in	  music	  through	  
composition	  has	  an	  effect	  on	  students’	  learning	  and	  development	  in	  music.	  
(Guderian,	  2012,	  s.	  8)	  

	  
Enligt	  Guderian	  finns	  det	  alltså	  belägg	  för	  att	  när	  eleverna	  får	  tillfälle	  att	  använda	  sina	  
musikaliska	  kunskaper	  genom	  komposition	  får	  det	  en	  effekt	  på	  deras	  musikaliska	  
utveckling.	  Guderian	  (2012)	  poängterar	  också	  att	  inslagen	  av	  improvisation	  och	  
komposition	  i	  undervisningen	  bidrar	  till	  att	  ge	  den	  en	  större	  mening	  och	  djup. 

2.2.2	  Övrig	  bakgrundslitteratur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bennett	  Reimer	  (2003)	  menar	  i	  sin	  bok	  A	  Philosophy	  of	  Music	  Education:	  Advancing	  the	  

Vision	  att	  när	  vi	  försöker	  oss	  på	  att	  spela	  ett	  instrument,	  improvisera	  eller	  komponera,	  
blir	  våra	  tekniska	  färdigheters	  roll	  som	  redskap	  för	  vår	  musikaliska	  kreativitet	  
uppenbar.	  Det	  går	  helt	  enkelt	  inte	  göra	  det	  man	  vill	  göra	  om	  man	  inte	  har	  de	  medel	  som	  
krävs	  menar	  han.	  Reimer	  ger	  uttryck	  för	  en	  syn	  som	  klart	  sätter	  musikskapande	  som	  
meningen	  med	  att	  utveckla	  instrumentalfärdigheter:	  
	  

The	  goal,	  the	  point,	  the	  purpose,	  is	  to	  make	  music—that	  is,	  to	  create	  sounds	  
that	  satisfy	  as	  only	  music	  can.	  That	  is	  what	  needs	  to	  drive	  our	  instruction:	  the	  
search	  for	  creative	  musical	  meaning.	  Technique	  becomes	  the	  partner	  in	  that	  
endeavour,	  not	  an	  obstacle	  to	  be	  gotten	  over	  so	  one	  can	  then	  be	  creative,	  but	  
the	  wherewithal	  that	  allows	  creativity	  to	  happen.	  (Reimer,	  2003,	  sid.	  130)	  
	  

Det	  är	  dock	  oklart	  om	  Reimer	  i	  detta	  sammanhang	  betraktar	  musikskapande	  som	  
nyskapande	  (t.ex.	  i	  form	  av	  komposition	  eller	  improvisation)	  eller	  om	  han	  även	  ser	  
själva	  framförandet,	  eller	  själva	  ljudskapandet	  som	  resulterar	  i	  musik,	  som	  
musikskapande.	  Utifrån	  citatet	  ovan	  har	  jag	  dock	  tolkat	  det	  som	  att	  Reimer	  inte	  
nödvändigtvis	  talar	  om	  musikskapande	  som	  nyskapande	  i	  form	  av	  komposition	  eller	  
improvisation.	  	  
	  
I	  artikeln	  Musik	  som	  berättelse	  beskriver	  Tivenius	  (2010)	  hur	  man	  kan	  se	  musik	  som	  ett	  
språk,	  och	  menar	  att	  musik	  därför	  rimligen	  bör	  tillägnas	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  
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språket.	  Tivenius	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  om	  kopplingen	  mellan	  instrumentala	  
färdigheter	  och	  musikaliskt	  omdöme:	  
	  

Att	  lära	  sig	  hantera	  rösten	  eller	  instrumentet	  är	  en	  utdragen	  process,	  vars	  
utveckling	  sker	  parallellt	  med	  utvecklingen	  av	  det	  omdöme	  som	  krävs	  för	  att	  
fatta	  beslut	  om	  vad	  som	  ska	  berättas,	  hur	  det	  ska	  berättas	  och	  för	  vem	  det	  ska	  
berättas.	  (Tivenius,	  2010)	  
	  

Utifrån	  detta	  resonemang	  blir	  utvecklandet	  av	  ett	  musikaliskt	  omdöme	  en	  del	  i	  
processen	  att	  lära	  sig	  spela	  ett	  instrument.	  Tivenius	  (2010)	  fortsätter	  sin	  artikel	  med	  
utgångspunkten	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  alla	  människor	  att	  försöka	  förstå	  sig	  själva	  och	  sin	  
värld.	  Han	  menar	  att	  ett	  av	  många	  sätt	  att	  förstå	  sig	  själv	  och	  världen	  på,	  är	  genom	  
tankar	  och	  att	  dessa	  kan	  förtydligas	  och	  förstås	  genom	  språket.	  Tivenius	  (2010)	  menar	  
fortsättningsvis	  att	  vi	  på	  motsvarande	  sätt	  förtydligar	  våra	  känslor	  genom	  musiken	  och	  
att	  detta	  också	  är	  viktigt	  för	  vår	  identitet	  och	  världsbild.	  Avslutningsvis	  skriver	  Tivenius:	  
	  

Att	  kunna	  artikulera	  sin	  berättelse	  är	  att	  ha	  ett	  fungerande	  verktyg	  för	  att	  
definiera	  och	  utveckla	  sin	  identitet.	  I	  denna	  belysning	  är	  det	  viktigt	  att	  fråga	  
vilken	  berättelse	  är	  det	  som	  ska	  berättas,	  är	  det	  ens	  egen	  eller	  någon	  annans?	  
(Tivenius,	  2010)	  	  
	  

Som	  jag	  tolkar	  Tivenius	  här,	  menar	  han	  att	  förmågan	  till	  musikaliskt	  berättande	  kan	  ses	  
som	  ett	  identitetsskapande	  verktyg.	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  hermeneutik	  som	  teoretiskt	  perspektiv	  och	  Paul	  Ricoeurs	  
trefaldiga	  mimesis-‐begrepp	  som	  här	  valts	  som	  utgångspunkt	  för	  analysen	  av	  studiens	  
data.	   

2.3.1	  Hermeneutik	  och	  Paul	  Ricoeurs	  trefaldiga	  mimesisbegrepp	  
Hermeneutik	  är	  enligt	  Nationalencyklopedin	  (2014)	  ”läran	  om	  tolkning.”	  Om	  
hermeneutik	  skriver	  Per-‐Johan	  Ödman	  (2007)	  följande:	  
	  

Hermeneutiken	  erkänner	  att	  vi	  alltid	  ser	  från	  aspekter,	  att	  vi	  aldrig	  kan	  ställa	  
oss	  utanför	  oss	  själva	  när	  vi	  studerar	  verkligheten.	  Vi	  kan	  och	  bör	  läsa	  mycket,	  
ta	  del	  av	  andras	  arbete	  och	  erfarenhet,	  samla	  in	  material,	  iakttagelser	  och	  
data.	  Men	  vi	  kommer	  för	  den	  skull	  inte	  i	  en	  position	  utanför	  våra	  liv,	  
föreställningar	  och	  bemödanden.	  (Ödman,	  2007,	  s.	  14-‐15)	  

 
Detta	  innebär	  att	  de	  tolkningar	  vi	  gör	  av	  verkligheten	  alltid	  i	  någon	  mån	  färgas	  av	  
tolkarens	  föreställningar	  och	  erfarenheter	  och	  den	  kunskap	  som	  uppstår	  därmed	  aldrig	  
kan	  sägas	  vara	  helt	  objektiv.	  I	  studien	  utgår	  jag	  från	  en	  hermeneutisk	  syn	  på	  kunskap	  
och	  väljer	  att	  använda	  mig	  av	  Paul	  Ricoeurs	  trefaldiga	  mimesisbegrepp	  som	  teoretisk	  
utgångspunkt	  för	  min	  resultatanalys.	  	  
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Paul	  Ricoeur	  vidareutvecklar	  i	  sitt	  verk	  Time	  and	  Narrative	  Aristoteles	  mimesis-‐begrepp	  
(Ricoeur,	  1984).	  Mimesis	  betraktas	  av	  Ricoeur	  som	  en	  kreativ	  mänsklig	  aktivitet	  som	  
kan	  delas	  upp	  i	  tre	  delar;	  mimesis	  I,	  mimesis	  II	  och	  mimesis	  III	  (Ingmarie	  Danielsson	  
Malmros,	  2012).	  Bengt	  Kristensson	  Uggla	  (2002)	  ringar	  kortfattat	  in	  Ricoeurs	  
mimesisbegrepp	  på	  följande	  sätt:	  	  
	  

De	  föreställningar	  (konfigurationer,	  mimesis	  II)	  vi	  gör	  oss	  av	  verkligheten	  är	  
alltid	  i	  någon	  mening	  formade	  av	  och	  hämtade	  från	  denna	  föregående	  
verklighet	  (prefigurationen,	  mimesis	  I),	  men	  innehållet	  i	  dessa	  föreställningar	  
kommer	  i	  sin	  tur	  att	  också	  att	  påverka	  och	  refigurera	  verkligheten	  på	  ett	  nytt	  
sätt	  (mimesis	  III).	  Genom	  mimesis-‐processen	  kan	  man	  på	  så	  vis	  göra	  rättvisa	  
åt	  det	  förhållandet	  att	  verkligheten	  alltid	  växer	  fram	  genom	  människors	  
kontinuerliga	  interaktion	  med	  sin	  omvärld.	  	  (Kristensson	  Uggla,	  2002,	  s.	  359)	  
	  

Kunskaper	  kommer	  enligt	  detta	  perspektiv	  till	  genom	  vår	  förmåga	  att	  producera	  
föreställningar:	  	  
	  

Helt	  i	  linje	  med	  tanken	  på	  att	  vi	  måste	  uppfinna	  för	  att	  upptäcka,	  så	  innehåller	  
alla	  meningsbildande	  processer	  moment	  av	  såväl	  återskapande	  som	  
nyskapande.	  (Kristensson	  Uggla,	  2002,	  s.	  358)	  
	  

Genom	  att	  utifrån	  detta	  perspektiv	  betrakta	  processen	  att	  lära	  sig	  spela	  ett	  instrument	  
som	  en	  meningsbildande	  process	  finns	  det	  alltså,	  ett	  behov	  av	  att	  både	  återskapa	  och	  
nyskapa.	  Det	  blir	  därför	  viktigt	  att	  här	  klargöra	  vad	  som	  ses	  som	  återskapande	  
respektive	  nyskapande.	  I	  denna	  studie	  kommer	  jag	  fortsättningsvis	  att	  betrakta	  
komposition,	  och	  till	  viss	  del	  även	  improvisation	  och	  arrangering,	  som	  nyskapande	  
medan	  jag	  betraktar	  musicerande	  med	  mål	  att	  efterlikna	  ett	  färdigt	  stycke	  eller	  en	  låt,	  
som	  ett	  återskapande.	  Med	  det	  senare	  menar	  jag	  till	  exempel	  att	  man	  strävar	  efter	  att	  
efterlikna	  ett	  visst	  uttryck,	  en	  viss	  musiker,	  eller	  att	  spela	  ”korrekt”	  efter	  en	  notbild.	  Det	  
bör	  dock	  tilläggas	  att	  det	  inte	  är	  helt	  enkelt	  att	  skilja	  på	  när	  en	  musikalisk	  handling	  ska	  
anses	  vara	  nyskapande	  eller	  återskapande,	  en	  viss	  handling	  (t.ex.	  att	  improvisera)	  kan	  ju	  
vara	  antingen	  nyskapande	  eller	  återskapande	  beroende	  på	  sammanhang.	  I	  denna	  
studies	  sammanhang	  representerar	  mimesis	  I	  de	  förkunskaper	  och	  föreställningar	  i	  och	  
om	  musik	  som	  en	  elev	  besitter.	  Detta	  blir	  då	  utgångspunkten	  för	  mimesis	  II,	  den	  
skapande	  handlingen,	  som	  i	  denna	  studies	  sammanhang	  utgörs	  av	  komponerande	  och	  
improviserande.	  Mimesis	  III	  blir	  då	  i	  sammanhanget	  en	  elevs	  nya	  musikaliska	  verklighet	  
så	  som	  den	  konfigurerats	  genom	  mimesis	  II	  med	  utgångspunkt	  i	  mimesis	  I.	  
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3	  Metod	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsmetod,	  
genomförandet	  av	  studien	  samt	  hur	  datamaterialet	  bearbetats	  och	  analyserats.	   

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  som	  metod	  passar	  denna	  studie	  väl	  då	  den	  syftar	  till	  
att	  få	  så	  uttömmande	  svar	  som	  möjligt	  om	  bestämda	  frågeområden.	  Bo	  Johansson	  och	  
Per-‐Olov	  Svedner	  (2010)	  skriver:	  	  
	  

I	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  endast	  frågeområdena	  bestämda,	  medan	  
frågorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  intervju,	  beroende	  på	  hur	  den	  
intervjuade	  svarar	  och	  vilka	  aspekter	  denne	  tar	  upp.	  Syftet	  med	  den	  
kvalitativa	  intervjun	  är	  att	  få	  den	  intervjuade	  att	  ge	  så	  uttömmande	  svar	  som	  
möjligt.	  Då	  måste	  frågorna	  anpassas	  så	  att	  intervjupersonen	  får	  möjlighet	  att	  
ta	  upp	  allt	  hon	  har	  på	  hjärtat.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  35)	  
	  

Samtalet	  är	  öppet	  och	  intervjuaren	  styr	  genom	  sina	  frågor	  och	  motfrågor.	  I	  boken	  Den	  
kvalitativa	  forskningsintervjun	  skriver	  Steinar	  Kvale	  (2009):	  
	  

Forskningsintervjun	  bygger	  på	  vardagslivets	  samtal	  och	  är	  ett	  professionellt	  
samtal;	  den	  är	  en	  intervju	  där	  kunskap	  konstrueras	  i	  inter-‐aktion	  mellan	  
intervjuaren	  och	  den	  intervjuade.	  En	  intervju	  är	  ett	  utbyte	  av	  åsikter	  mellan	  
två	  personer	  som	  samtalar	  om	  ett	  tema	  av	  ömsesidigt	  intresse.	  (Kvale,	  2009,	  s.	  
18)	  	  
	  

Det	  kan	  finnas	  risk	  att	  en	  intervju	  övergår	  i	  en	  slags	  muntlig	  enkät	  (Johansson	  &	  
Svedner,	  2010,	  s.	  35),	  något	  som	  man	  enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  kan	  
motverka	  genom	  att	  fokusera	  på	  att	  lyssna	  och	  försöka	  förstå	  den	  intervjuade	  snarare	  än	  
att	  fokusera	  på	  att	  ställa	  nästa	  fråga.	  För	  att	  få	  så	  uttömmande	  svar	  som	  möjligt	  finns	  det	  
ett	  antal	  metoder	  som	  beskrivs	  av	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010).	  En	  är	  att	  använda	  
tystnad	  som	  frågemetod	  vilket	  syftar	  till	  att	  ge	  informanten	  tid	  att	  tänka	  efter	  om	  det	  
finns	  mer	  att	  tillägga	  (a.a.	  s.	  36).	  En	  annan	  användbar	  metod	  menar	  Johansson	  och	  
Svedner	  (2010)	  är	  ”spegling”,	  som	  innebär	  att	  intervjuaren	  håller	  kvar	  informanten	  vid	  
ämnet	  genom	  att	  t.ex.	  svara:	  ”Du	  menar	  alltså…”	  följt	  av	  en	  sammanfattning	  av	  det	  nyss	  
sagda	  (a.a.	  s.	  36).	  	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  förespråkar	  också	  att	  intervjuaren	  
ställer	  frågor	  som	  håller	  kvar	  informanten	  i	  sina	  tankebanor	  slutligen	  ger	  de	  också	  några	  
bra	  exempel	  på	  följdfrågor	  som:	  ”När?”,	  ”Var?”,	  ”Hur?”,	  ”Hur	  ofta?”,	  ”Ge	  exempel?”	  (a.a.	  s.	  
36-‐36).	  	  	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  valet	  av	  metod,	  hur	  urvalet	  av	  informanter	  gått	  till	  och	  
därefter	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  dessa.	  Avsnittet	  beskriver	  också	  hur	  
datamaterialet	  har	  insamlats,	  bearbetats	  och	  analyserats,	  avsnittet	  avslutas	  med	  en	  
reflektion	  över	  arbetets	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  följt	  av	  en	  presentation	  av	  de	  
forskningsetiska	  principer	  som	  jag	  förhållit	  mig	  till	  under	  arbetets	  gång.	   
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  

Eftersom	  studien	  syftar	  till	  att	  beskriva	  olika	  arbetssätt	  och	  tankar/syften	  bakom	  dessa	  
anser	  jag	  att	  möjligheten	  att	  få	  en	  så	  utförlig	  beskrivning	  som	  möjligt	  av	  informanterna	  
är	  av	  största	  vikt	  för	  studien.	  Mitt	  val	  av	  metod	  har	  därför	  fallit	  på	  den	  kvalitativa	  
forskningsintervjun	  då	  jag	  bedömer	  den	  ha	  bäst	  förutsättningar	  att	  ge	  det	  för	  studien	  
mest	  relevanta	  underlaget.	   

3.2.2	  Urval	  av	  informanter	  	  
Till	  den	  här	  studien	  har	  jag	  valt	  att	  intervjua	  fyra	  olika	  musiklärare.	  Mitt	  urval	  av	  
informanter	  baseras	  på	  två	  kriterier;	  dels	  att	  jag	  ville	  få	  en	  spridning	  av	  
undervisningsnivå	  och	  skolform,	  dels	  att	  jag	  ville	  att	  informanterna	  själva	  skulle	  arbeta	  
aktivt	  med	  komposition	  som	  ett	  inslag	  i	  sin	  undervisning.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  ville	  ha	  
en	  spridning	  av	  urvalet	  var	  för	  att	  få	  många	  olika	  synvinklar	  på	  hur	  en	  lärare	  kan	  arbeta	  
med	  komposition	  i	  instrumentalundervisning.	  Här	  antog	  jag	  att	  både	  arbetssätt	  och	  
synen	  på	  komposition	  i	  undervisning	  skulle	  kunna	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  
undervisningsnivå	  och	  skolform.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  ville	  att	  informanterna	  själva	  
skulle	  arbeta	  aktivt	  med	  komposition	  i	  sin	  undervisning	  var	  helt	  enkelt	  för	  att	  jag	  skulle	  
kunna	  få	  konkreta	  beskrivningar	  av	  deras	  arbetssätt.	  Urvalet	  har	  på	  grund	  av	  detta	  skett	  
bland	  pedagoger	  vars	  arbetssätt	  jag	  sedan	  tidigare	  varit	  delvis	  bekant	  med.	  Som	  en	  
konsekvens	  har	  urvalet	  skett	  bland	  musiklärare	  som	  jag	  sedan	  tidigare	  haft	  kontakt	  med	  
på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  I	  resultatet	  kommer	  jag	  av	  forskningsetiska	  skäl	  dock	  att	  benämna	  
informanterna	  med	  fingerade	  namn	  för	  att	  bevara	  deras	  anonymitet.	   

3.2.3	  Presentation	  av	  informanter	  
Bill	  
Bill	  är	  född	  på	  1960-‐talet	  och	  är	  idag	  verksam	  som	  instrumentallärare	  på	  musikhögskola	  
och	  folkhögskola	  med	  inriktning	  mot	  jazz	  och	  improvisation.	  Han	  har	  en	  fyraårig	  
musiklärarutbildning,	  f.d.	  IE-‐utbildning1,	  och	  har	  arbetat	  som	  frilansmusiker,	  
länsmusiker	  och	  som	  musiklärare.	  Som	  lärare	  har	  han	  främst	  arbetat	  på	  högre	  
musikutbildningar	  som	  folkhögskola	  och	  musikhögskola	  men	  även	  ett	  par	  år	  på	  
kommunal	  musikskola.	  	  
	  
Eric	  
Eric	  är	  född	  på	  1950-‐talet	  och	  har	  20	  års	  erfarenhet	  av	  instrumentalundervisning	  på	  
musikskolor.	  Han	  är	  från	  början	  utbildad	  kammarmusiker	  men	  har	  därefter	  även	  tagit	  
en	  musikpedagogisk	  examen	  i	  FU-‐metodik2,	  följt	  av	  en	  kandidat	  och	  en	  magisterexamen	  
i	  musikpedagogik	  och	  en	  filosofie	  doktor.	  	  
	  
Alice	  
Alice	  är	  född	  på	  1960-‐talet	  och	  idag	  verksam	  som	  sångpedagog	  på	  en	  musikskola	  i	  en	  
större	  svensk	  stad.	  Hon	  har	  musiklärarexamen	  från	  gamla	  IE-‐programmet	  och	  har	  sedan	  
dess	  arbetat	  som	  sångpedagog	  och	  musiker	  i	  27	  år	  med	  allt	  mellan	  pop,	  rock,	  jazz,	  visa	  
och	  klassiskt.	  	  
	  

                                                
1 IE-‐utbildning:	  En	  utbildningsinriktning	  för	  musiklärare	  mellan	  1978	  och	  2001.	  IE	  står	  för	  Instrument	  och	  
ensemble	  (Tivenius,	  2004,	  s.	  16). 
2 FU-‐metodik:	  En	  metodik	  för	  musikundervisning	  av	  små	  barn.	  Begreppet	  FU	  (förberedande	  
undervisning)	  förekom	  främst	  under	  1970-‐talet	  (Anna	  Ahlström	  &	  Maria	  Brehwens,	  2011). 
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John	  
John	  är	  född	  på	  80-‐talet	  och	  undervisar	  idag	  på	  en	  svensk	  musikhögskola	  i	  musikalisk	  
gestaltning,	  ensemble,	  musikdata	  med	  mera	  inom	  pop/rock/jazz.	  Han	  har	  både	  en	  
musiklärarexamen	  och	  en	  högskoleexamen	  som	  studiomusiker.	   

3.2.4	  Datainsamling	  	  
Platsen	  för	  intervjuerna	  bestämdes	  i	  samråd	  med	  varje	  informant	  och	  resulterade	  i	  att	  
två	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  på	  respektive	  informants	  arbetsplats	  och	  de	  andra	  två	  i	  
informanternas	  hemmiljöer.	  Intervjuerna	  varade	  i	  mellan	  30-‐60	  minuter	  och	  spelades	  in	  
på	  min	  mobiltelefon.	  Under	  intervjuerna	  strävade	  jag	  efter	  att	  ge	  informanterna	  
möjlighet	  att	  ge	  en	  så	  klar	  bild	  som	  möjligt	  av	  hur	  de	  ser	  på	  komposition	  som	  ett	  inslag	  i	  
instrumentalundervisningen.	  Detta	  har	  jag	  gjort	  genom	  att	  låta	  dem	  beskriva	  hur,	  på	  
vilka	  grunder,	  samt	  i	  vilka	  sammanhang	  de	  använder	  komposition	  som	  ett	  inslag	  i	  sin	  
undervisning.	  De	  har	  även	  fått	  beskriva	  sitt	  eget	  förhållande	  till	  komposition	  genom	  sin	  
musikaliska	  utveckling,	  samt	  vad	  de	  har	  för	  tankar	  kring	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning	  generellt.	   

3.2.5	  Bearbetning	  och	  analys	  
När	  jag	  spelat	  in	  intervjuerna	  transkriberade	  jag	  dessa	  och	  skrev	  ner	  dem	  på	  min	  dator,	  
sedan	  läste	  jag	  genom	  de	  transkriberade	  intervjuerna	  flera	  gånger	  och	  letade	  efter	  
teman,	  likheter	  och	  skillnader	  i	  syn-‐	  och	  arbetssätt	  hos	  informanterna.	  Efter	  detta	  skrev	  
jag	  ut	  intervjuerna	  på	  papper	  för	  att	  få	  bättre	  översikt	  och	  markerade	  de	  citat	  som	  jag	  
ansåg	  ringade	  in	  informanternas	  synsätt	  och	  arbetssätt.	  Vid	  citering	  har	  jag	  valt	  att	  ta	  
bort	  diverse	  biljud	  som	  ”mm”,	  ”ehh...”	  och	  så	  vidare,	  med	  motivering	  att	  jag	  inte	  tolkat	  
dem	  som	  viktiga	  för	  det	  som	  informanterna	  velat	  säga	  och	  för	  att	  göra	  citaten	  mer	  
lättlästa.	  	  I	  vissa	  citat	  har	  jag	  använt	  klamrar,	  […],	  för	  att	  visa	  att	  jag	  klipp	  bort	  delar	  som	  
jag	  ansåg	  sakna	  relevans	  för	  sammanhanget.	  Allt	  detta	  gjordes	  dock	  med	  stor	  respekt	  för	  
informanternas	  åsikter. 

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  	  
När	  jag	  gjorde	  urvalet	  av	  informanter	  ville	  jag	  intervjua	  musiklärare	  som	  jag	  sedan	  
tidigare	  visste	  arbetade	  aktivt	  med	  komposition	  i	  sin	  undervisning.	  Detta	  resulterade	  i	  
att	  alla	  informanterna	  var	  bekanta	  för	  mig	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  När	  jag	  gjorde	  
intervjuerna	  försökte	  jag	  därför	  vara	  noga	  med	  att	  inta	  en	  forskarroll	  och	  i	  den	  mån	  det	  
var	  möjligt	  lägga	  vår	  tidigare	  relation	  åt	  sidan.	  	  

En	  fara	  med	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  menar	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  är	  
att	  som	  man	  frågar	  får	  man	  svar.	  De	  skriver: 

Det	  är	  särskilt	  definitionsfrågor	  och	  allmänna	  frågor	  om	  synsätt	  som	  ger	  stort	  
utrymme	  för	  förväntanseffekter	  och	  de	  illustrerar	  en	  av	  de	  allvarligaste	  
svagheterna	  med	  kvalitativ	  intervju:	  som	  man	  frågar	  får	  man	  svar.	  Det	  innebär	  
att	  intervjuaren,	  utan	  att	  själv	  märka	  det,	  uttrycker	  sina	  förväntningar	  och	  
värderingar	  och	  därmed	  påverkar	  den	  intervjuades	  svar.	  (Johansson	  &	  
Svedner,	  2010,	  s.	  40)	  
	  

Att	  jag,	  utan	  att	  märka	  det,	  på	  något	  sätt	  skulle	  uttryckt	  mina	  förväntningar	  eller	  
värderingar	  och	  på	  så	  vis	  påverkat	  informanternas	  svar	  är	  naturligtvis	  inget	  jag	  kan	  
utesluta.	  Dock	  var	  jag	  innan	  intervjuerna	  medveten	  om	  problematiken	  och	  gjorde	  mitt	  
bästa	  för	  att	  undvika	  att	  påverka	  informanternas	  svar.	  	  
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Under	  intervjuerna	  försökte	  jag	  låta	  informanterna	  tala	  ganska	  fritt	  kring	  studiens	  
ämnesområde.	  I	  efterhand	  när	  jag	  bearbetat	  intervjuerna	  kan	  jag	  önska	  att	  jag	  i	  vissa	  fall	  
frågat	  upp	  mer	  och	  bett	  informanterna	  att	  förtydliga	  vad	  de	  menar.	  Detta	  gäller	  särskilt	  
olika	  begrepp	  som	  till	  exempel	  ”skapande”	  eller	  ”musikalisk	  identitet”,	  begrepp	  som	  kan	  
betyda	  lite	  olika	  saker	  för	  olika	  personer.	  Trots	  detta	  anser	  jag	  att	  det	  gick	  att	  få	  en	  
ganska	  tillförlitlig	  bild	  av	  hur	  informanterna	  definierade	  dessa	  begrepp	  genom	  på	  vilket	  
sätt	  de	  valde	  att	  tala	  om	  dem.	  	  
	  
I	  bedömningen	  av	  studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  bör	  också	  beaktas	  att	  detta	  är	  det	  
första	  arbete	  jag	  gjort	  av	  denna	  karaktär	  och	  omfattning	  med	  följden	  att	  såväl	  studiens	  
utformning,	  metoder	  och	  ämnesområde	  utgjort	  läroprocesser	  för	  mig.	   

3.2.7	  Forskningsetik	  	  
När	  det	  gäller	  forskningsetik	  har	  jag	  i	  mitt	  arbete	  utgått	  från	  de	  anvisningar	  för	  
forskningsetik	  som	  utarbetats	  av	  det	  humanistisk-‐samhällsvetenskapliga	  
forskningsrådet.	  Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  innebär	  det	  för	  examensarbetet	  
följande:	  	  
	  

• Deltagarna	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  
av	  undersökningsmetoderna	  och	  undersökningens	  syfte.	  

	  
• Deltagarna	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  

om	  undersökningen	  och	  få	  sina	  frågor	  sanningsenligt	  
besvarade.	  

	  
• Deltagarna	  skall	  upplysas	  om	  att	  de	  kan	  avböja	  att	  delta	  

eller	  avbryta	  sin	  medverkan	  utan	  negativa	  följder.	  	  
	  

• Deltagarna	  skall	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  
skyddas.	  Av	  den	  färdiga	  rapporten	  skall	  det	  inte	  vara	  möjligt	  
att	  identifiera	  vare	  sig	  förskola/skola,	  lärare	  eller	  
elever/barn.	  Om	  man	  överväger	  att	  namnge	  de	  som	  deltagit	  
i	  undersökningen	  måste	  man	  ha	  tillstånd	  från	  alla	  berörda:	  
personalen	  på	  skolan,	  eleverna	  och	  deras	  föräldrar	  och	  
eventuellt	  andra.	  	  

	  
• Om	  deltagarna	  inte	  är	  myndiga	  skall	  målsman	  informeras	  

och	  tillfrågas	  om	  barnen	  får	  medverka.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  22-‐23)	  
 
Utifrån	  detta	  informerade	  jag	  varje	  informant	  innan	  intervjun	  påbörjats	  om	  studiens	  
syfte,	  att	  jag	  kommer	  att	  bevara	  deras	  anonymitet,	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  ställa	  frågor	  
om	  undersökningen	  och	  när	  som	  helst	  välja	  att	  avbryta	  sin	  medverkan.	   
	   	  



 

 17 

4	  Resultat	  

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  resultatanalysen	  utifrån	  två	  huvudteman	  vilka	  i	  sin	  tur	  är	  
indelade	  i	  fem	  respektive	  sex	  underteman.	  Det	  första	  temat	  Synen	  på	  komposition	  är	  
indelat	  i:	  Likheter	  mellan	  komposition	  och	  improvisation,	  Musik	  som	  språk,	  Komposition	  
skapar	  identitet	  och	  ett	  behov	  av	  ett	  musikaliskt	  omdöme,	  Komposition	  skapar	  mening	  
med	  notläsning	  och	  teorikunskaper	  samt	  Instrumentala	  färdigheter	  som	  verktyg	  för	  
komposition.	  Det	  andra	  huvudtemat	  Att	  integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  
är	  indelat	  i	  Komponera	  genom	  improvisationsövningar,	  Inspelning	  som	  verktyg	  för	  
komponerande,	  Komponera	  utifrån	  en	  text,	  Komposition	  med	  utgångspunkt	  i	  
musikteoretiska	  koncept,	  Komponera	  utifrån	  olika	  genrer	  samt	  Komposition	  som	  ett	  fast	  
eller	  tillfälligt	  inslag	  i	  undervisningen.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning.	  	  	   

4.1	  Synen	  på	  komposition	  	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  informanternas	  syn	  på	  komposition,	  temat	  är	  i	  sin	  tur	  indelat	  i	  
fem	  underteman.	  	   

4.1.1	  Likheter	  mellan	  komposition	  och	  improvisation	  
Alla	  fyra	  informanter	  talar	  om	  likheten	  och	  förhållandet	  mellan	  komposition	  och	  
improvisation.	  Bill	  ser	  komposition	  och	  improvisation	  som	  i	  mångt	  och	  mycket	  samma	  
sak:	  	  
	  

Jag	  tycker	  att	  improvisation	  ÄR	  komposition.	  Om	  man	  jobbar	  mycket	  med	  
improvisation,	  om	  man	  jobbar	  med	  det	  på	  ett	  lite	  djupare	  sätt,	  då	  är	  ju	  det	  en	  
träning	  i	  att	  skapa	  nytt	  i	  varje	  ögonblick.	  (Bill)	  

	  
Här	  ovan	  går	  det	  att	  se,	  att	  Bill	  betraktar	  improvisation	  och	  komposition	  som	  en	  och	  
samma	  sak.	  Eric	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  då	  han	  uppger	  att	  komposition	  egentligen	  bara	  
är	  en	  nedteckning	  och	  bearbetning	  av	  improvisation.	  Komposition	  blir	  därmed	  
bearbetade	  improvisationer,	  en	  syn	  som	  också	  blir	  tydlig	  hos	  John	  när	  han	  beskriver	  sitt	  
sätt	  att	  arbeta	  med	  nybörjarelever:	  
	  

[...]	  det	  kan	  vara	  så	  svårt	  att	  improvisera	  och	  få	  det	  att	  kännas	  som	  att	  det	  
håller	  ihop,	  men	  om	  dom	  istället	  för	  att	  improvisera	  fick	  skriva	  nått,	  alltså	  dom	  
fick	  hitta	  på.	  […]	  istället	  för	  att	  bara	  klinka	  på	  massa	  toner	  så	  kunde	  dom	  
”jamen	  det	  här	  var	  en	  fin	  melodi”,	  också	  får	  dom	  göra	  den	  flera	  gånger	  och	  då	  
tror	  jag	  att	  det	  sätter	  sig	  på	  ett	  annat	  sätt	  också.	  (John)	  

	  
John	  beskriver	  här	  hur	  han	  i	  sin	  undervisning	  med	  nybörjarelever	  använt	  sig	  av	  
komposition	  som	  ett	  verktyg	  för	  eleverna	  att	  närma	  sig	  improvisation.	  Som	  jag	  tolkar	  
det,	  är	  syftet	  med	  detta	  att	  hjälpa	  eleverna	  till	  att	  utveckla	  en	  känsla	  för	  form	  och	  helhet	  i	  
sina	  improvisationer.	  	  
	  
Bill	  i	  sin	  tur,	  menar	  att	  övning	  i	  improvisation	  är	  gynnsamt	  för	  att	  utveckla	  sitt	  
komponerande,	  främst	  genom	  att	  man	  kan	  öva	  sig	  i	  att	  vara	  mindre	  självkritisk,	  vilket	  
enligt	  honom	  är	  ett	  vanligt	  problem	  för	  de	  flesta	  som	  komponerar.	  Hos	  Alice	  kommer	  
kopplingen	  mellan	  improvisation	  och	  komposition	  främst	  till	  uttryck	  i	  hennes	  
beskrivning	  av	  hur	  hon	  som	  barn	  började	  skriva	  låtar	  med	  hjälp	  av	  en	  bandspelare	  som	  
hon	  använde	  för	  att	  spela	  in	  sina	  improvisationer.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  att	  improvisation	  
också	  kan	  ses	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  komponera.	  	  
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När	  informanterna	  talar	  om	  komposition	  och	  improvisation	  blir	  det	  tydligt	  att	  några	  av	  
dem	  har	  en	  bredare	  definition	  av	  skapande	  i	  musikundervisning,	  jag	  tolkar	  det	  som	  att	  
de	  i	  någon	  mening	  även	  ser	  återskapande	  som	  en	  skapande	  handling.	  Eric	  ger	  dock	  
uttryck	  för	  en	  snävare	  definition	  av	  skapandebegreppet	  i	  sammanhanget	  som	  snarare	  
begränsar	  sig	  till	  att	  innefatta	  nyskapande	  i	  form	  av	  improvisation	  och	  komposition.	  
	  
Sammantaget	  kan	  jag	  konstatera	  att	  det	  råder	  en	  ganska	  klar	  samstämmighet	  i	  
informanternas	  syn	  på	  improvisation	  och	  komposition	  som	  något	  nära	  sammankopplat.	  
Att	  integrera	  komposition	  i	  undervisningen	  tycks	  därför	  delvis	  kunna	  göras	  med	  syfte	  
att	  stimulera	  elevernas	  förmåga	  till	  improvisation. 

4.1.2	  Musik	  som	  språk	  
Bland	  informanterna	  framkommer	  en	  syn	  på	  musik	  och	  språk	  som	  något	  som	  hör	  ihop.	  
Bill	  menar	  att	  barn	  bland	  annat	  lär	  sig	  språk	  genom	  att	  fantisera	  och	  vara	  kreativa.	  Detta	  
synsätt	  stämmer	  väl	  överens	  med	  hur	  vi	  utifrån	  Ricoeurs	  trefaldiga	  mimesis-‐begrepp	  
skapar	  kunskap	  och	  sätter	  in	  den	  i	  ett	  sammanhang.	  Främst	  kommer	  liknelsen	  mellan	  
musik	  och	  språk	  till	  uttryck	  i	  jämförelsen	  mellan	  improvisation	  och	  samtal.	  Bill	  menar	  
att	  hur	  vi	  använder	  språk	  genom	  att	  improvisera	  i	  vardagen,	  att	  vi	  med	  modersmålet	  
genast	  finner	  ord	  och	  meningar	  i	  stunden	  i	  samtal	  med	  andra,	  är	  den	  bästa	  liknelsen	  för	  
hur	  en	  improvisationsmusiker	  fungerar.	  Med	  det	  menar	  han	  att	  alla	  i	  den	  bemärkelsen	  
använder	  språket	  kreativt.	  Detta	  gäller	  särskilt	  barn	  som	  just	  håller	  på	  att	  utveckla	  sitt	  
språk,	  de	  hittar	  på	  egna	  sagor	  och	  fantiserar	  och	  så	  vidare,	  något	  som	  han	  menar	  är	  ett	  
behov	  och	  en	  kvalité	  som	  alla	  människor	  i	  någon	  mening	  har.	  Med	  detta	  som	  
utgångspunkt	  säger	  han:	  
	  

Då	  skulle	  man	  ju	  kunna	  säga	  att	  det	  är	  rätt	  så	  konstigt	  om	  inte	  alla	  har	  det	  
behovet	  när	  man	  spelar,	  när	  man	  gör	  sin	  konstart,	  när	  man	  spelar	  musik.	  
Varför	  avstår	  man	  då	  från	  att	  uttrycka	  egna	  tankar	  eller	  kanalisera	  egna	  idéer?	  
Varför	  upphör	  det	  plötsligt	  för	  vissa?	  […]	  Om	  jag	  jämför	  det	  med	  språket,	  då	  
kommer	  man	  ju	  på	  det	  själv,	  att	  man	  kan	  använda	  språket	  för	  att	  uttrycka	  en	  
idé.	  Varför	  kommer	  inte	  alla	  på	  det	  själv	  med	  musik?	  (Bill)	  
	  

Bill	  ställer	  sig	  här	  frågande	  till	  varför	  det	  inte	  faller	  sig	  lika	  naturligt	  för	  alla	  att	  använda	  
musik	  kreativt	  när	  vi	  gör	  det	  med	  språk.	  Mot	  bakgrund	  av	  hur	  Bill	  ser	  en	  kreativ	  
språkanvändning	  som	  ett	  allmänmänskligt	  behov	  och	  jämför	  musik	  med	  språk	  tolkar	  jag	  
det	  som	  att	  Bill	  i	  någon	  mening	  anser	  att	  det	  finns	  ett	  liknande	  behov	  när	  det	  gäller	  att	  
uttrycka	  sig	  kreativt	  med	  musik.	  Detta	  får	  till	  följd	  att	  jag	  tolkar	  Bills	  utsagor	  som	  att	  ett	  
syfte	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  kan	  vara	  att	  ge	  alla	  
elever	  verktyg	  och	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  kreativt	  med	  musik	  och	  att	  det	  därmed	  inte	  
endast	  ska	  vara	  förbehållet	  de	  som	  upptäcker	  detta	  själva.	  	  
	  
Eric	  jämför	  också	  improvisation	  med	  ett	  samtal	  och	  han	  använder	  sig	  av	  den	  liknelsen	  i	  
sin	  undervisning	  med	  nybörjare.	  Han	  beskriver	  också	  hur	  han	  i	  sin	  undervisning	  
använder	  sig	  av	  vad	  han	  kallar	  för	  ”expressionsövningar”,	  där	  han	  tillsammans	  med	  
eleven	  väver	  ihop	  en	  kontext	  som	  de	  sedan	  försöker	  gestalta	  musikaliskt.	  Det	  kan	  t.ex.	  
handla	  om	  en	  död	  katt	  eller	  ett	  bråk	  och	  så	  vidare,	  något	  som	  är	  intressant	  för	  och	  ligger	  
eleverna	  nära.	  Tydligast	  blir	  dock	  Erics	  syn	  på	  musik	  som	  språk	  i	  följande	  uttalande:	  
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En	  grundläggande	  tanke	  jag	  har,	  som	  också	  är	  filosofiskt	  förankrad,	  det	  är	  att	  
man	  ska	  berätta	  det	  man	  har	  att	  berätta	  om	  man	  har	  något	  att	  berätta.	  Och	  när	  
det	  gäller	  det	  talade	  språket	  så	  är	  man	  inte	  bunden	  till	  att	  bara	  berätta	  det	  
andra	  har	  sagt	  utan	  man	  har	  rätt	  att	  säga	  det	  man	  har	  på	  hjärtat,	  och	  det	  är	  
väldigt	  rimligt	  att	  man	  praktiserar	  det	  också	  i	  musiken.	  Det	  är	  väldigt	  många,	  
barn	  och	  unga	  och	  äldre,	  som	  vill	  göra	  sånt	  men	  dom	  saknar	  verktygen	  och	  
dom	  saknar	  omdömet	  som	  krävs	  och	  dom	  saknar	  tilltro	  till	  det	  här	  omdömet.	  
(Eric)	  
	  

Eric	  beskriver	  här	  hur	  han	  genom	  jämförelsen	  mellan	  musik	  och	  språk	  ser	  det	  som	  
viktigt	  att	  ha	  verktyg	  för	  att	  kunna	  berätta	  sin	  egen	  musikaliska	  berättelse.	  Eric	  
uttrycker	  att	  det	  finns	  en	  önskan	  hos	  många	  människor	  att	  göra	  just	  detta	  men	  att	  
avsaknaden	  av	  verktyg	  och	  en	  tilltro	  till	  sin	  egen	  förmåga	  ibland	  kan	  bli	  till	  ett	  hinder.	  
Här	  uppfattar	  jag	  det	  som	  att	  Eric	  menar	  att	  komposition	  kan	  fungera	  som	  ett	  viktigt	  
verktyg	  för	  att	  kunna	  berätta	  det	  man	  vill	  berätta	  på	  ett	  musikaliskt	  plan.	  	  
	  
Sammantaget	  blir	  det	  tydligt	  att	  ett	  syfte	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning	  är	  att	  ge	  alla	  elever	  verktyg	  för,	  och	  en	  möjlighet	  att	  upptäcka	  
sin	  egen	  förmåga	  att	  uttrycka	  sig	  med	  musik.	   

4.1.3	  Komposition	  skapar	  identitet	  och	  ett	  behov	  av	  ett	  musikaliskt	  omdöme	  
Alla	  fyra	  informanter	  återkommer	  ett	  flertal	  gånger	  till	  hur	  komposition	  kan	  bidra	  till	  att	  
utveckla	  en	  musikalisk	  identitet.	  Utifrån	  studiens	  teoretiska	  perspektiv	  tolkar	  jag	  
informanternas	  utsagor	  som	  att	  genom	  komponerande	  (mimesis	  II)	  skapas	  inte	  bara	  
kunskap	  i	  och	  om	  musik	  och	  musicerande,	  utan	  det	  skapas	  också	  en	  musikalisk	  identitet.	  
Särskilt	  Bill	  och	  John	  betonar	  hur	  viktigt	  komponerandet	  varit	  i	  deras	  egen	  musikaliska	  
identitet.	  Bill	  beskriver	  det	  som:	  
	  

Men	  det	  är	  ju	  också	  så	  att	  när	  man	  skriver	  ner	  saker	  eller	  när	  man	  bestämmer	  
sig	  för	  en	  låt	  så	  gör	  man	  verkligen	  sitt	  avtryck.	  Man	  bestämmer	  sig	  för	  hur	  
man	  tycker	  att	  det	  ska	  vara,	  vilka	  melodier	  och	  rytmer	  man	  tycker	  är	  ens	  egna.	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  helt	  avgörande.	  (Bill)	  

	  
Hos	  Bill	  tycks	  den	  identitetsskapande	  aspekten	  på	  komposition	  ligga	  i	  att	  man	  genom	  att	  
utforska	  och	  ”bestämma	  sig”	  skapar	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  rytmer,	  melodier	  och	  så	  
vidare	  som	  man	  tycker	  om	  och	  identifierar	  sitt	  musikaliska	  jag	  med.	  John	  är	  inne	  på	  
samma	  spår,	  att	  man	  genom	  att	  komponera	  tvingas	  välja	  och	  bestämma	  sig	  för	  vad	  man	  
tycker	  om,	  att	  man	  får	  sortera	  i	  melodik	  och	  harmonik.	  Han	  menar	  att	  genom	  att	  man	  
tvingas	  ta	  sådana	  beslut	  blir	  det	  också	  väldigt	  personligt,	  något	  som	  enligt	  honom	  kan	  
vara	  väldigt	  svårt	  för	  vissa.	  	  
	  
Att	  vissa	  har	  svårare	  för	  att	  anamma	  kompositionsmoment	  i	  instrumentalundervisning	  
talar	  även	  Eric	  om	  som	  berättar	  att	  många	  barn	  kan	  ha	  ett	  initialt	  motstånd	  till	  att	  
improvisera	  eller	  komponera.	  Detta	  är	  något	  som	  han	  menar	  har	  att	  göra	  med	  att	  de	  är	  
vana	  vid	  att	  ha	  ett	  färdigt	  facit,	  en	  mall	  för	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel,	  för	  att	  bedöma	  sin	  
framgång.	  När	  de	  inte	  har	  det	  leder	  det	  till	  att	  de	  inte	  känner	  sig	  framgångsrika.	  Därför	  
krävs	  det	  enligt	  Eric	  att	  man	  som	  lärare	  ger	  sina	  elever	  redskap	  att	  bedöma	  sin	  framgång	  
genom	  att	  hjälpa	  dem	  att	  utveckla	  ett	  omdöme	  och	  en	  tilltro	  till	  detta	  omdöme.	  Han	  
menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  som	  lärare	  ”peppar”	  och	  stöttar	  eleven	  till	  att	  tycka	  om	  
sina	  improvisationer	  och	  kompositioner.	  	  	  
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Att	  tro	  på	  och	  tycka	  om	  sina	  kompositioner	  är	  något	  som	  även	  Alice	  talar	  om.	  Hon	  
berättar	  att	  ett	  av	  hennes	  mål	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  undervisningen	  är	  att	  ge	  
eleverna	  en	  tro	  på	  att	  ”jag	  kan”,	  ”jag	  räknas”.	  	  En	  viktig	  del	  i	  att	  uppnå	  detta	  är	  enligt	  
henne	  att	  man	  som	  lärare	  är	  en	  förebild,	  att	  visa	  att	  här	  är	  en	  levande	  människa	  som	  
själv	  skriver	  låtar.	  För	  henne	  tar	  det	  sig	  bland	  annat	  uttryck	  i	  att	  hon	  även	  använder	  sina	  
egna	  låtar	  i	  undervisningen.	   

4.1.4	  Komposition	  skapar	  mening	  med	  notläsning	  och	  teorikunskaper	  
Flera	  av	  informanterna	  beskriver	  hur	  komposition	  kan	  fungera	  som	  en	  drivkraft	  för,	  och	  
skapa	  mening	  med,	  att	  lära	  sig	  musikteori	  och	  notläsning.	  Bill	  berättar	  hur	  han	  när	  han	  
lärde	  sig	  spela	  piano	  ofta	  ville	  förstå	  de	  stycken	  eller	  låtar	  han	  lärde	  sig,	  med	  syfte	  att	  
kunna	  återskapa	  liknande	  musik:	  ”Det	  har	  alltid	  varit	  en	  drivkraft	  för	  mig,	  att	  förstå	  
koderna,	  förstå	  teorin	  bakom	  musiken	  för	  att	  kunna	  återskapa	  nånting	  liknande.”	  (Bill)	  
	  
John	  berättar	  att	  han	  i	  sin	  undervisning	  i	  notläsning	  och	  a-‐vistaläsning	  på	  
musikhögskolan	  låter	  studenterna	  skriva	  egna	  låtar	  som	  sedan	  de	  andra	  i	  ensemblen	  får	  
spela.	  Han	  beskriver	  hur	  det	  ofta	  uppstår	  diskussion	  om	  hur	  man	  ska	  skriva	  vissa	  saker,	  
vad	  som	  är	  lätt	  att	  läsa	  osv.	  John	  säger	  att	  målet	  är	  att	  de	  ska	  bli	  bättre	  på	  att	  läsa	  noter	  
och	  att	  få	  spela	  låtar	  som	  är	  helt	  nya	  men	  att	  det	  finns	  en	  baktanke	  med	  att	  han	  låter	  
dem	  skriva	  låtarna	  till	  varandra,	  helt	  enkelt	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  jättekul.	  	  
	  
Att	  främja	  förmåga	  till	  notläsning	  och	  teorikunskap	  framstår	  inte	  som	  det	  för	  
informanterna	  viktigaste	  syftet	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning,	  men	  det	  betraktas	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  göra	  notläsnings-‐	  
och	  teoriundervisning	  mer	  intressant	  och	  användbar.	   

4.1.5	  Instrumentala	  färdigheter	  som	  verktyg	  för	  komposition	  
När	  de	  fyra	  informanterna	  talar	  om	  instrumentala	  färdigheter	  och	  hur	  de	  påverkas	  av	  att	  
integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisningen	  blir	  det	  tydligt	  att	  de	  har	  ganska	  
spridda	  åsikter	  och	  tankar.	  Det	  tycks	  som	  att	  Bill,	  helt	  i	  linje	  med	  studiens	  teoretiska	  
perspektiv,	  ser	  den	  skapande	  handlingen	  som	  en	  oskiljaktig	  del	  av	  att	  lära	  sig	  ett	  
instrument.	  Bill	  menar	  att	  lära	  sig	  spela	  sker	  parallellt	  med	  att	  lära	  sig	  att	  hitta	  på.	  Alice	  
ser	  komponerandet	  och	  instrumentala	  färdigheter	  som	  helt	  olika	  saker.	  Hon	  beskriver	  
att	  för	  henne	  sker	  komponerandet	  inte	  vid	  instrumentet	  utan	  i	  huvudet	  där	  det	  kommer	  
musik	  och	  text	  samtidigt.	  Hon	  menar	  vidare	  att	  grunden	  för	  hennes	  komponerande	  är	  
hennes	  hantverk	  kombinerat	  med	  gehör.	  Utifrån	  mimesis-‐begreppen	  tolkar	  jag	  det	  som	  
att	  för	  Bill	  sker	  mimesis	  II-‐processen	  vid	  instrumentet	  medan	  det	  hos	  Alice	  tycks	  ske	  i	  
tanken	  och	  fantasin,	  frånskilt	  instrumentet.	  Dock	  bör	  tilläggas	  att	  eftersom	  Alice	  
huvudinstrument	  är	  sång	  kan	  det	  kanske	  vara	  svårt	  att	  jämföra	  de	  båda	  då	  rösten	  trots	  
allt	  i	  någon	  mening	  alltid	  är	  närvarande.	  	  
	  
På	  frågan	  om	  huruvida	  komposition	  blir	  ett	  mål	  i	  sig	  eller	  ett	  medel	  för	  att	  utveckla	  
instrumentala	  färdigheter	  svarar	  Bill:	  	  
	  

Jag	  har	  inte	  tänkt	  på	  det	  faktiskt,	  och	  det	  kanske	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  för	  
mig	  själv	  har	  det	  liksom	  varit	  två	  sidor	  av	  samma	  sak.	  Jag	  spelar	  ett	  
instrument,	  jag	  spelar	  mitt	  huvudinstrument	  och	  på	  det	  instrumentet	  så	  är	  ju	  
det	  mesta	  som	  jag	  gör	  där	  sånt	  som	  jag	  hittar	  på	  själv.	  Så	  jag	  har	  ju	  tänkt	  att	  
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det	  är	  självklart	  att	  det	  sker	  samtidigt,	  när	  jag	  lär	  mig	  spela	  så	  lär	  jag	  mig	  
också	  att	  hitta	  på.	  Det	  går	  hand	  i	  hand.	  (Bill)	  
	  

Bill	  talar	  här	  om	  förmågan	  att	  hitta	  på	  och	  skapa	  hos	  honom	  utvecklats	  gemensamt	  med	  
hans	  instrumentala	  färdigheter.	  På	  frågan	  om	  vad	  han	  ser	  som	  medel	  eller	  mål	  får	  jag	  
intrycket	  av	  att	  han	  inte	  vill	  göra	  en	  sådan	  distinktion	  då	  han	  i	  någon	  mening	  ser	  dem	  
som	  oskiljaktiga.	  	  
	  
Huruvida	  komposition	  betraktas	  som	  mål	  eller	  medel	  i	  undervisningen	  säger	  Alice	  att:	  
”...	  målet	  är	  väl	  att	  få	  dom	  att	  bli	  motiverade	  att	  älska	  musik	  och	  därmed	  sitt	  instrument,	  
det	  är	  målet	  med	  kompositionerna”	  (Alice).	  Kompositionsinslagen	  i	  hennes	  
undervisning	  tycks	  därmed	  snarare	  syfta	  till	  att	  skänka	  glädje	  och	  mening	  till	  musiken	  
och	  instrumentet	  snarare	  än	  att	  utveckla	  specifika	  instrumentala	  färdigheter.	  	  
	  
För	  Eric	  är	  komponerande	  i	  instrumentalundervisning	  snarare	  ett	  mål	  i	  sig	  än	  ett	  
verktyg	  för	  att	  utveckla	  instrumentala	  färdigheter.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  en	  väldig	  glädje	  
och	  en	  väldig	  tillgång	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  musikaliskt.	  När	  det	  gäller	  just	  målet	  med	  
undervisningen	  i	  sig	  säger	  han:	  ”...	  och	  sen	  så	  är	  ju	  inte	  målet	  att	  dom	  ska	  bli	  
världsmästare,	  dom	  ska	  liksom	  bli	  människor	  som	  kommer	  överens	  med	  sig	  själv”(Eric).	  
Även	  hos	  Eric	  tycks	  alltså	  målet	  med	  kompositionsinslagen	  inte	  i	  första	  hand	  vara	  att	  
stimulera	  instrumentala	  färdigheter.	  	  
	  
John	  är	  också	  inne	  på	  att	  komponerande	  först	  och	  främst	  är	  ett	  mål	  i	  sig	  självt,	  att	  
utveckla	  sin	  förmåga	  att	  arbeta	  kreativt	  med	  sitt	  instrument.	  Samtidigt	  tycker	  han	  att	  
komponerande	  kan	  vara	  väldigt	  utvecklande	  för	  instrumentala	  färdigheter	  också.	  
Framförallt	  tror	  han	  att	  man	  får	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  olika	  koncept	  man	  lärt	  sig	  och	  
applicera	  dem	  på	  nya	  låtar	  och	  sammanhang	  om	  man	  själv	  får	  vara	  aktiv	  och	  kreativ,	  ett	  
antagande	  som	  rimmar	  väl	  med	  studiens	  teoretiska	  perspektiv.	  	   

4.2	  Att	  integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  hur	  informanterna	  arbetar	  med	  komposition	  i	  sin	  undervisning. 

4.2.1	  Komponera	  genom	  improvisationsövningar	  	  
Flera	  av	  informanterna	  beskriver	  hur	  de	  i	  någon	  mån	  låter	  sina	  elever	  improvisera	  och	  
sedan	  bearbeta	  sina	  improvisationer	  som	  ett	  sätt	  att	  komponera	  i	  deras	  undervisning.	  
Eric	  beskriver	  hur	  han	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kompositionerna	  blir	  användbara	  och	  
att	  de	  knyter	  an	  till	  elevens	  person	  och	  temperament.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  att	  elevens	  
person	  och	  temperament	  i	  någon	  mening	  kan	  ses	  som	  en	  del	  av	  mimesis	  I	  och	  att	  
användbarheten	  representerar	  mimesis	  III	  som	  fullbordar	  den	  skapande	  handlingen,	  
mimesis	  II.	  	  
	  
Eric	  berättar	  hur	  han	  använder	  improvisation	  som	  ett	  sätt	  att	  närma	  sig	  komposition	  
med	  sina	  elever,	  bland	  annat	  med	  vad	  han	  kallar	  för	  ”expressionsövningar”.	  Dessa	  går	  ut	  
på	  att	  han	  t.ex.	  säger	  till	  eleven	  att;	  ”nu	  grälar	  vi	  du	  och	  jag”	  och	  sedan	  improviserar	  
tillsammans	  och	  experimenterar	  med	  ljud	  osv.	  Han	  beskriver	  hur	  han,	  när	  han	  gör	  
improvisationsövningar	  med	  sina	  yngsta	  elever,	  utgår	  från	  en	  fyrtakt	  i	  varsin	  replik	  om	  
två	  takter.	  Han	  börjar	  enkelt	  och	  sedan	  utvecklar	  han	  det	  med	  att	  jämföra	  det	  med	  ett	  
samtal.	  Han	  poängterar	  hur	  det	  då	  blir	  viktigt	  att	  inte	  ”säga”	  precis	  samma	  sak	  som	  den	  
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andre	  genom	  att	  bara	  upprepa	  men	  hur	  det	  man	  ”säger”	  trots	  allt	  behöver	  hänga	  
samman	  med	  det	  som	  den	  andre	  sagt	  för	  att	  det	  ska	  uppstå	  ett	  samtal.	  	  
	  
En	  annan	  metod	  han	  använder	  sig	  av	  är	  att	  väva	  ihop	  en	  kontext	  tillsammans	  med	  
eleven	  som	  är	  intressant	  för	  eller	  ligger	  denne	  nära.	  Som	  exempel	  ger	  han:	  ”Min	  katt	  är	  
död,	  och	  det	  är	  så	  tråkigt	  och	  jag	  kan	  inte	  sova	  på	  nätterna,	  snyft	  snyft”	  och	  sedan	  spelar	  
de	  tillsammans	  med	  den	  kontexten	  som	  utgångspunkt.	  Här	  poängterar	  han	  att	  han	  
tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  över	  lag	  att	  musik	  och	  kompositioner	  blir	  användbara	  och	  att	  de	  
verkligen	  knyter	  an	  till	  elevens	  person	  och	  temperament.	  	  
	  
John	  berättar	  om	  ett	  upplägg	  med	  sina	  nybörjarelever	  som	  går	  ut	  på	  att	  de	  improviserar	  
tillsammans	  på	  bara	  svarta	  tangenter	  och	  sedan	  får	  de	  i	  läxa	  att	  prova	  själva	  hemma	  och	  
försöka	  ”bestämma	  sig”	  och	  på	  så	  vis	  med	  utgångspunkt	  i	  sina	  improvisationer	  göra	  små	  
kompositioner.	   

4.2.2	  Inspelning	  som	  verktyg	  för	  komponerande	  
Att	  spela	  in	  improvisationer	  och	  kompositioner	  kan	  enligt	  flera	  av	  informanterna	  vara	  
ett	  väldigt	  givande	  sätt	  att	  ägna	  sig	  åt	  komposition	  i	  instrumentalundervisning.	  Alice	  
beskriver	  hur	  en	  bandspelare	  var	  viktig	  för	  henne	  när	  hon	  som	  liten	  började	  spela	  in	  
sina	  improvisationer	  och	  kompositioner.	  	  
	  
Att	  använda	  sig	  av	  inspelning	  är	  något	  som	  Bill	  återkommer	  till	  när	  det	  gäller	  att	  arbeta	  
med	  komposition	  med	  barn.	  Han	  tror	  att	  sequencer	  och	  musikproduktionsprogram	  är	  
väldigt	  bra	  för	  att	  barn	  snabbt	  ska	  kunna	  omsätta	  sina	  idéer	  och	  uppleva	  resultat	  utan	  
att	  behöva	  behärska	  noter	  och	  teori	  i	  allt	  för	  stor	  utsträckning.	  Han	  påtalar	  dock	  att	  det	  
skulle	  kunna	  finnas	  en	  risk	  med	  att	  ljud	  och	  loopar	  i	  programmen	  låter	  ”för	  bra”	  i	  sig	  
själva,	  att	  de	  blir	  så	  pass	  övertygande	  att	  de	  överröstar	  den	  som	  ska	  använda	  
programmen.	  Trots	  det	  tror	  han	  att	  inspelningsprogram	  av	  den	  typen	  är	  mera	  en	  
tillgång	  och	  att	  han	  tror	  mer	  på	  att	  spela	  in	  barns	  kompositioner	  än	  att	  skriva	  ner	  dem.	  	  
	  
John	  beskriver	  utförligt	  ett	  speciellt	  undervisningstillfälle	  som	  visar	  på	  hur	  han	  ibland	  
använder	  sig	  av	  inspelning	  och	  komposition	  i	  sin	  instrumentalundervisning.	  Upplägget	  
för	  lektionen	  gick	  ut	  på	  att	  studenten	  fick	  komma	  in	  och	  lyssna	  på	  en	  låt	  för	  första	  
gången	  samtidigt	  som	  han	  fick	  en	  ”chart”3	  på	  låten.	  Tanken	  var	  att	  det	  skulle	  efterlikna	  
en	  studiosession	  och	  eleven	  fick	  efter	  att	  ha	  lyssnat	  på	  låten	  lägga	  piano	  till	  det	  som	  
redan	  var	  inspelat.	  Efter	  att	  studenten	  gjort	  en	  första	  tagning	  lyssnade	  de	  igenom	  
resultatet	  tillsammans	  och	  diskuterade	  lite	  fram	  och	  tillbaka,	  varpå	  de	  kom	  fram	  till	  
vissa	  punkter	  som	  studenten	  skulle	  förbättra	  till	  nästa	  lektion.	  Studenten	  fick	  även	  i	  
uppgift	  att	  notera	  allt	  som	  han	  skulle	  spela.	  John	  berättar	  att	  då	  studenten	  inte	  skrivit	  
särskilt	  mycket	  noter	  tidigare	  blev	  det	  en	  ganska	  mastig	  uppgift,	  men	  att	  det	  blev	  ett	  
väldigt	  bra	  resultat	  i	  slutändan.	  John	  menar	  att	  det	  gav	  väldigt	  många	  ringar	  på	  vattnet	  
och	  att	  de	  genom	  detta	  enda	  moment	  täckte	  av	  många	  olika	  områden.	  Han	  noterar	  dock	  
att	  det	  i	  detta	  fall	  med	  att	  komponera	  sin	  egen	  stämma	  till	  en	  i	  övrigt	  färdig	  låt	  kanske	  
snarare	  rörde	  sig	  om	  någon	  form	  av	  arrangering. 

                                                
3 Chart: Notbild avsedd för kompgrupp (John). 
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4.2.3	  Komponera	  utifrån	  en	  text	  	  
Eric	  och	  Alice	  berättar	  båda	  om	  hur	  de	  använder	  sig	  av	  text	  som	  utgångspunkt	  när	  deras	  
elever	  får	  komponera.	  Båda	  två	  ger	  uttryck	  för	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  elevens	  
komponerande	  får	  ta	  avstamp	  i	  något	  som	  är	  bekant	  för	  eleven	  (mimesis	  I).	  Alice	  
berättar	  vidare:	  	  
	  

Då	  är	  ju	  allting	  deras	  och	  då	  har	  vi	  ändå	  rytmen,	  det	  blir	  lite	  mera	  hanterbart	  
än	  när	  det	  är	  fritt	  för	  då	  har	  vi	  en	  form.	  Det	  tycker	  jag	  har	  varit	  ett	  bra	  sätt	  att	  
närma	  mig	  eleverna	  och	  deras	  komponerande.	  (Alice)	  
	  

Här	  syftar	  hon	  på	  att	  hon	  brukar	  ta	  en	  känd	  melodi	  och	  sedan	  göra	  om	  texten	  utifrån	  ett	  
tema,	  som	  exempel	  ger	  hon	  sommar,	  jul,	  FN-‐dagen	  mm.	  Sedan	  tar	  hon	  bort	  melodin	  och	  
eleverna	  får	  sedan	  som	  hon	  säger	  ”rensa	  skallen”	  för	  att	  göra	  en	  ny	  melodi	  på	  texten.	  	  
	  
Eric	  berättar	  hur	  han	  låter	  sina	  yngsta	  elever	  hitta	  på	  en	  text	  som	  de	  tycker	  är	  kul	  eller	  
som	  handlar	  om	  något	  som	  de	  tycker	  är	  viktigt.	  Han	  poängterar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  
betyder	  något	  för	  barnen.	  Därefter	  får	  de	  lära	  sig	  texten	  utantill	  för	  att	  sedan	  läsa	  den	  till	  
ett	  ”stamp”	  med	  foten.	  När	  de	  kan	  läsa	  texten	  rytmiskt	  till	  ett	  stamp	  översätter	  de	  
ramsan	  till	  en	  rytmisk	  notbild	  och	  övar	  in	  den	  tills	  den	  sitter	  väldigt	  bra.	  Efter	  att	  den	  
satt	  sig	  ordentligt	  får	  eleverna	  spela	  rytmen	  med	  det	  lilla	  tonförråd	  som	  de	  har	  så	  att	  det	  
blir	  en	  melodi.	  I	  detta	  skede	  brukar	  Eric	  uppmuntra	  dem	  till	  att	  inte	  nöja	  sig	  utan	  
fortsätta	  att	  prova	  och	  ändra	  tills	  de	  har	  provat	  på	  alla	  olika	  sätt.	  Han	  säger	  att	  han	  av	  
olika	  skäl,	  inte	  minst	  gehörsmässiga,	  ser	  till	  att	  de	  slutar	  på	  grundtonen	  och	  oftast	  faller	  
det	  sig	  väldigt	  bra	  att	  det	  blir	  tonika,	  dominant,	  tonika.	  Sedan	  spelar	  de	  upp	  den	  nya	  
låten	  för	  föräldrarna	  när	  de	  kommer	  och	  hämtar,	  och	  ibland	  läggar	  han	  till	  en	  
understämma	  också	  för	  att	  få	  det	  att	  låta	  mer.	   

4.2.4	  Komposition	  med	  utgångspunkt	  i	  musikteoretiska	  koncept	  
Bill	  beskriver	  hur	  han	  gärna	  gör	  undervisningen	  väldigt	  teoretisk	  om	  eleverna	  befinner	  
sig	  på	  en	  hög	  nivå.	  Om	  eleverna	  redan	  är	  duktiga	  och	  hittar	  på	  mycket	  själva	  brukar	  han	  
introducera	  olika	  teoretiska	  koncept	  för	  att	  hitta	  sätt	  att	  utveckla	  elevernas	  spel	  och	  
komponerande	  på.	  Han	  säger	  att	  i	  hans	  undervisning	  blir	  det	  ganska	  mycket	  fokus	  på	  att	  
utgå	  från	  olika	  ackordföljder	  och	  harmoniska	  koncept	  och	  skapa	  melodier	  till	  dessa.	  När	  
det	  gäller	  nybörjarelever	  är	  han	  däremot	  motståndare	  till	  att	  använda	  sig	  av	  teoretiska	  
metoder:	  
	  

För	  att	  det	  ska	  bli	  på	  riktigt	  så	  tror	  jag	  att	  man	  måste	  komma	  på	  vad	  det	  är	  för	  
toner	  som	  sjunger	  i	  ens	  eget	  huvud,	  att	  man	  kommer	  att	  tänka	  på	  en	  melodi	  
som	  man	  själv	  tycker	  låter	  rätt.	  Det	  är	  liksom	  det	  man	  måste	  odla	  fram.	  […]	  Jag	  
tycker	  inte	  att	  barn	  ska	  behöva	  stå	  och	  tänka	  på	  vad	  dom	  spelar	  på	  för	  skala	  
om	  dom	  improviserar	  eller	  spelar	  på	  en	  låt,	  att	  det	  måste	  stämma	  med	  en	  
tonart.	  (Bill)	  
	  

Här	  blir	  det	  tydligt	  att	  Bill	  anser	  att	  barn	  inte	  ska	  utgår	  från	  musikens	  teoretiska	  sida	  
alltför	  tidigt.	  	  
	  
John	  beskriver	  hur	  han	  när	  han	  undervisat	  på	  gymnasiet	  också	  arbetat	  på	  ett	  liknande	  
sätt	  med	  att	  låta	  eleverna	  skapa	  melodier	  genom	  att	  förhålla	  sig	  till	  olika	  ackordföljder	  
och	  harmoniska	  koncept.	   
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4.2.5	  Komponera	  utifrån	  olika	  genrer	  	  
Det	  framkommer	  att	  genom	  att	  komponera	  inom	  en	  viss	  genre	  som	  utgångspunkt	  anses	  
en	  elev	  kunna	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  genretypiska	  drag	  och	  hur	  musiken	  är	  
uppbyggd.	  Utifrån	  studiens	  teoretiska	  perspektiv	  har	  jag	  tolkat	  detta	  som	  att	  genom	  att	  
utforska	  en	  genre	  (mimesis	  I)	  genom	  komposition	  (mimesis	  II)	  uppstår	  en	  fördjupad	  
kunskap	  och	  förståelse	  för	  genren.	  Bill	  beskriver	  hur	  han	  som	  barn	  på	  egen	  hand	  ägnade	  
sig	  åt	  detta	  när	  han	  lärde	  sig	  spela	  piano:	  	  
	  

Även	  när	  jag	  var	  liten	  och	  lärde	  mig	  klassiska	  stycken,	  då	  hittade	  jag	  på	  
nånting	  som	  var	  nästan	  lika	  och	  jag	  försökte	  förstå	  det	  där	  stycket	  jag	  lärde	  
mig,	  försökte	  förstå	  det	  teoretiskt	  så	  att	  jag	  skulle	  kunna	  hitta	  en	  mall	  för	  hur	  
är	  det	  här	  gjort?	  Och	  hur	  kan	  ska	  jag	  kunna	  göra	  nått	  liknande?	  (Bill)	  

	  
Här	  ovan	  kan	  vi	  se	  hur	  Bill	  talar	  om	  hur	  han	  som	  barn	  använde	  sig	  av	  komposition	  som	  
ett	  verktyg	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  de	  stycken	  han	  lärde	  sig	  spela.	  	  
	  
Alice	  berättar	  hur	  hon	  ibland	  arbetar	  med	  att	  låta	  eleverna	  komponera	  utifrån	  en	  
specifik	  genre.	  Hon	  går	  då	  igenom	  typiska	  stildrag	  med	  eleven	  och	  lyssnar	  på	  olika	  
exempel	  för	  att	  sedan	  låta	  eleven	  skriva	  något	  eget	  i	  den	  formen.	  Som	  exempel	  berättar	  
hon	  om	  hur	  hon	  i	  samband	  med	  melodifestivalen	  med	  vissa	  elever	  går	  igenom	  
schlagerformen,	  hur	  den	  är	  uppbyggd	  och	  så	  vidare,	  och	  utifrån	  det	  får	  eleven	  sedan	  i	  
uppgift	  att	  skriva	  en	  egen	  schlager.	  	  
	  
Att	  arbeta	  med	  komposition	  utifrån	  genre	  är	  något	  som	  även	  John	  tar	  upp	  när	  han	  börjar	  
tala	  om	  olika	  sätt	  som	  han	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  arbeta	  på	  med	  komposition.	  Han	  
tänker	  sig	  ett	  upplägg	  där	  man	  först	  spelar	  ett	  par	  låtar	  i	  en	  viss	  genre/form	  för	  att	  
sedan	  skriva	  något	  liknande	  själv	  utifrån	  den	  genren/formen.	   

4.2.6	  Komposition	  som	  ett	  fast	  eller	  tillfälligt	  inslag	  i	  undervisningen	  	  
Under	  intervjuerna	  framkommer	  det	  att	  Eric	  arbetar	  med	  komposition	  som	  ett	  stående	  
inslag	  i	  sin	  undervisning,	  jag	  får	  intrycket	  av	  att	  det	  är	  själva	  navet	  i	  hans	  undervisning.	  
De	  andra	  informanterna	  beskriver	  i	  sin	  tur	  hur	  de	  integrerar	  komposition	  i	  sin	  
instrumentalundervisning	  mer	  sporadiskt	  utifrån	  elev	  och	  situation.	  Alice	  berättar	  t.ex.	  
att	  det	  beror	  mycket	  på	  vilken	  elev	  hon	  har	  om	  hon	  lägger	  in	  kompositionsmoment	  i	  sin	  
undervisning.	  John	  förklarar	  att	  han	  upplever	  att	  hans	  elever,	  som	  befinner	  sig	  på	  
högskolenivå,	  får	  mycket	  av	  skapande	  moment	  i	  andra	  situationer	  och	  genom	  egna	  
projekt	  och	  därför	  blir	  det	  mindre	  viktigt	  att	  få	  med	  det	  momentet	  i	  
instrumentalundervisningen.	   

4.3	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
En	  tydlig	  uppfattning	  bland	  informanterna	  är	  att	  de	  betraktar	  komposition	  och	  
improvisation	  som	  i	  någon	  mening	  samma	  sak,	  åtminstone	  kan	  de	  beskrivas	  som	  två	  
sidor	  av	  samma	  mynt.	  Det	  framkommer,	  särskilt	  hos	  de	  mera	  jazz	  och	  
improvisationsinriktade	  musiklärarna,	  att	  komposition	  kan	  användas	  som	  ett	  verktyg	  
för	  att	  utveckla	  improvisationsfärdigheter	  och	  vice	  versa.	  Informanterna	  tycks	  dock	  ha	  
olika	  definitioner	  på	  skapandebegreppet	  inom	  musikundervisning.	  Här	  framträder	  
främst	  två	  sätt	  att	  se	  på	  detta	  begrepp;	  ett	  bredare	  synsätt	  som	  i	  någon	  mån	  även	  
innebär	  ett	  återskapande	  som	  en	  skapande	  handling	  och	  ett	  snävare	  synsätt	  som	  mera	  
begränsar	  sig	  till	  att	  endast	  se	  nyskapande	  som	  skapande.	  	  
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Några	  av	  informanterna	  jämför	  musik	  med	  ett	  språk,	  främst	  blir	  liknelsen	  tydlig	  i	  hur	  de	  
jämför	  improvisation	  med	  samtal.	  Kreativitet	  och	  skapande	  framstår	  som	  en	  viktig	  del	  i	  
att	  lära	  sig	  såväl	  språk	  som	  musik.	  Ett	  syfte	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning	  är	  för	  flera	  av	  informanterna	  att	  ge	  alla	  elever	  verktyg	  för,	  och	  
en	  möjlighet	  att	  upptäcka	  sin	  egen	  förmåga	  att	  uttrycka	  sig	  med	  musik.	  
	  
Komposition	  beskrivs	  som	  en	  viktig	  del	  i	  att	  skapa	  en	  musikalisk	  identitet	  och	  ett	  
musikaliskt	  omdöme.	  Det	  framkommer	  att	  det	  bland	  många	  elever	  kan	  finnas	  ett	  initialt	  
motstånd	  till	  att	  komponera	  och	  improvisera	  som	  delvis	  tycks	  höra	  ihop	  med	  att	  
eleverna	  saknar	  verktyg	  för	  att	  bedöma	  sin	  framgång.	  Det	  blir	  därför	  viktigt	  att	  som	  
lärare	  hjälpa	  eleven	  att	  tycka	  om	  sina	  kompositioner	  och	  improvisationer	  genom	  att	  
”peppa”	  och	  stötta.	  En	  annan	  viktig	  del	  blir	  då	  också	  att	  som	  lärare	  vara	  en	  förebild	  och	  
visa	  att	  man	  själv	  komponerar	  och	  står	  för	  sina	  kompositioner.	  	  
	  
Att	  integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  för	  att	  utveckla	  elevernas	  
notläsning	  och	  teorikunskaper	  tycks	  inte	  vara	  ett	  av	  de	  viktigaste	  syftena	  för	  
informanterna.	  Det	  framstår	  dock	  som	  ett	  användbart	  sätt	  att	  göra	  notläsning	  och	  
teoriundervisning	  mera	  intressant	  och	  användbart.	  	  
	  
Det	  framkommer	  två	  synsätt	  på	  komposition	  i	  förhållande	  till	  instrumentala	  färdigheter;	  
ett	  som	  innebär	  att	  de	  i	  princip	  går	  hand	  i	  hand	  och	  ett	  som	  betraktar	  dem	  som	  helt	  olika	  
saker.	  När	  det	  kommer	  till	  vad	  som	  är	  målet	  med	  att	  använda	  sig	  av	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning	  talar	  alla	  fyra	  informanter	  om	  att	  de	  främst	  ser	  det	  som	  ett	  
mål	  i	  sig	  självt	  snarare	  än	  ett	  medel	  för	  att	  nå	  vissa	  instrumentala	  färdigheter.	  	  
	  
Informanterna	  beskriver	  också	  hur	  de	  närmar	  sig	  komposition	  i	  undervisningen	  genom	  
olika	  improvisationsövningar.	  Det	  kan	  till	  exempel	  handla	  om	  att	  utgå	  från	  en	  viss	  skala	  
eller	  att	  gestalta	  en	  kontext	  som	  man	  hittat	  på	  tillsammans	  med	  eleven.	  Flera	  av	  
informanterna	  beskriver	  även	  hur	  de	  ger	  eleverna	  i	  uppgift	  att	  skriva	  ner	  och	  bearbeta	  
sina	  improvisationer	  När	  det	  gäller	  yngre	  elever	  verkar	  det	  finnas	  en	  tendens	  att	  inte	  
vilja	  lägga	  särskilt	  mycket	  fokus	  på	  att	  skriva	  ner	  utan	  det	  räcker	  snarare	  med	  att	  eleven	  
”bestämmer	  sig”	  för	  hur	  låten	  ska	  vara.	  	  
	  
Ett	  sätt	  att	  arbeta	  med	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  som	  tas	  upp	  är	  att	  
använda	  sig	  av	  inspelning.	  Detta	  tycks	  vara	  särskilt	  användbart	  med	  yngre	  elever,	  även	  
om	  det	  är	  applicerbart	  på	  alla	  åldrar	  och	  nivåer.	  En	  anledning	  till	  att	  använda	  sig	  av	  
inspelning	  och	  inspelningsprogram	  i	  dator	  är	  enligt	  en	  av	  informanterna	  att	  det	  går	  
väldigt	  snabbt	  för	  barn	  att	  omsätta	  sina	  idéer	  och	  få	  ett	  resultat	  på	  det	  sättet.	  	  
	  
Att	  komponera	  med	  en	  text	  som	  utgångspunkt	  är	  något	  som	  flera	  informanter	  talar	  om.	  
Antingen	  att	  eleven	  får	  hitta	  på	  en	  egen	  text	  från	  grunden	  som	  eleven	  sedan	  sätter	  en	  
melodi	  till	  eller	  att	  eleven	  skriver	  en	  ny	  text	  till	  en	  känd	  låt	  och	  sedan	  gör	  ny	  musik	  till	  
den	  nya	  texten.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  att	  komponera	  med	  utgångspunkt	  i	  musikteori	  tycks	  det	  göras	  med	  syfte	  
att	  utmana	  eleven	  och	  ge	  denne	  nya	  infallsvinklar	  att	  utveckla	  sitt	  spel	  och	  
komponerande	  på.	  Detta	  verkar	  dock	  vara	  aktuellt	  först	  när	  eleverna	  är	  lite	  äldre	  och	  
har	  nått	  en	  lite	  högre	  nivå.	  	  
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Ett	  annat	  sätt	  att	  integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  som	  nämns	  är	  att	  
utgå	  från	  en	  genre.	  Detta	  kan	  till	  exempel	  gå	  till	  så	  att	  läraren	  går	  igenom	  typiska	  
stildrag	  och	  låter	  eleven	  lyssna	  på	  exempel,	  kanske	  även	  spelar/sjunger	  ett	  par	  låtar,	  
inom	  genren	  för	  att	  sedan	  få	  skriva	  en	  egen	  låt	  inom	  samma	  stil.	  	  
	  
Det	  förekommer	  hos	  informanterna	  både	  ett	  sätt	  att	  arbeta	  med	  komposition	  som	  
innebär	  att	  det	  i	  någon	  mån	  står	  i	  centrum	  för	  instrumentalundervisningen	  och	  blir	  ett	  
kontinuerligt	  inslag,	  men	  också	  ett	  mera	  sporadiskt	  sätt	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisning	  som	  tycks	  motiveras	  utifrån	  varje	  enskild	  elev	  och	  situation.	   
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5	  Diskussion	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  studiens	  resultat	  och	  ställer	  det	  i	  relation	  till	  tidigare	  
forskning,	  litteratur	  och	  teoretiskt	  perspektiv	  som	  tagits	  upp	  i	  bakgrunden.	   

5.1.1	  Improvisation	  och	  komposition	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  informanterna	  ser	  stora	  likheter	  mellan	  improvisation	  och	  
komposition,	  en	  del	  har	  även	  menat	  att	  det	  i	  princip	  är	  samma	  sak.	  Informanternas	  
beskrivningar	  av	  hur	  de	  ser	  på	  improvisation	  och	  komposition	  stämmer	  överens	  med	  
den	  syn	  som	  presenteras	  i	  studiens	  bakgrundskapitel.	  Nachmanovitch	  (2004)	  kopplar	  
t.ex.	  samman	  de	  båda	  företeelserna	  främst	  genom	  ”lek”	  som	  den	  gemensamma	  
nämnaren,	  denna	  koppling	  är	  dock	  inget	  som	  någon	  av	  informanterna	  i	  direkt	  mening	  
nämner.	  Däremot	  läser	  jag	  ”mellan	  raderna”	  i	  resultatet	  och	  får	  intrycket	  av	  att	  den	  
gemensamma	  nämnaren	  mellan	  improvisation	  och	  komposition	  hos	  informanterna	  i	  
någon	  mån	  består	  av	  det	  skapande	  momentet.	  Föreställningen	  om	  att	  komposition	  kan	  
ses	  som	  en	  ”långsam	  och	  analytisk	  form	  av	  improvisation”	  (Olsson,	  2009,	  s.	  1)	  kan	  också	  
ses	  även	  hos	  informanterna.	  Främst	  tar	  det	  sig	  i	  uttryck	  i	  föreställningen	  att	  komposition	  
i	  någon	  mening	  är	  när	  man	  skriver	  ner	  och	  bearbetar	  sina	  improvisationer.	  Denna	  
koppling	  blir	  också	  tydlig	  när	  informanterna	  beskriver	  hur	  de	  praktiskt	  går	  tillväga	  när	  
elever	  får	  komponera	  med	  utgångspunkt	  i	  sina	  improvisationer.	   

5.1.2	  Synen	  på	  skapande	  
Utifrån	  studiens	  teoretiska	  perspektiv	  och	  tanken	  på	  att	  alla	  meningsbildande	  processer	  
innehåller	  både	  nyskapande	  och	  återskapande,	  blir	  det	  viktigt	  att	  fråga	  sig	  vad	  som	  
menas	  med	  en	  skapande	  handling	  i	  musik.	  Informanterna	  ger	  i	  studien	  uttryck	  för	  lite	  
olika	  syn	  på	  just	  skapandebegreppet.	  Främst	  tycks	  det	  vara	  en	  fråga	  om	  huruvida	  
återskapande	  ska	  ses	  som	  en	  skapande	  handling	  eller	  inte.	  Det	  framträder	  två	  
huvudsakliga	  synsätt	  som	  rimligen	  borde	  få	  konsekvenser	  för	  hur	  en	  lärare	  motiverar	  
och	  integrerar	  komposition	  i	  instrumentalundervisningen.	  Ett	  sätt	  att	  se	  på	  det	  hela	  
innebär	  att	  även	  återskapande	  i	  form	  av	  att	  spela/sjunga	  musik	  i	  sig	  själv	  är	  en	  skapande	  
handling.	  Det	  andra	  synsättet	  som	  framträder	  tenderar	  att	  begränsa	  skapande	  inom	  
musikundervisning	  till	  någon	  form	  av	  nyskapande	  genom	  komposition	  eller	  
improvisation.	  I	  bakgrundskapitlet	  beskrivs	  kort	  Bennet	  Reimers	  (2003)	  syn	  på	  
kreativitet	  och	  musikskapande,	  som	  jag	  tolkar	  det	  representerar	  han	  en	  syn	  som	  
stämmer	  in	  på	  den	  första,	  bredare,	  synen	  på	  skapande	  i	  musikundervisning.	  	  
	  
Hur	  respektive	  synsätt	  påverkar	  kompositionsmomentets	  motivering	  i	  undervisning	  
samt	  hur	  det	  genomförs	  säger	  inte	  denna	  studies	  resultat	  särskilt	  mycket	  om.	  Det	  tycks	  
dock	  som	  att	  det	  hos	  musiklärare	  generellt	  sett	  finns	  en	  uppfattning	  om	  att	  en	  av	  
instrumentalundervisningens	  mest	  grundläggande	  funktioner	  är	  att	  öka	  möjligheterna	  
till	  skapande	  och	  kreativitet.	  Detta	  är	  också	  något	  som	  styrks	  av	  Tivenius	  (2004)	  när	  det	  
gäller	  musik-‐	  och	  kulturskolelärare.	  Då	  blir	  det	  också	  rimligt	  att	  anta	  att	  lärarens	  synsätt	  
på	  kreativitet	  och	  skapande	  får	  en	  avgörande	  roll	  för	  hur	  denne	  motiverar	  inslag	  av	  
komposition	  och	  improvisation	  i	  undervisningen.	  Det	  tycks	  inte	  långsökt	  att	  anta	  att	  en	  
syn	  som	  innebär	  ett	  snävare	  kreativitetsbegrepp	  gör	  att	  undervisningen	  kräver	  ett	  
större	  och	  mer	  omfattande	  inslag	  av	  och	  fokus	  på	  komposition	  och	  improvisation	  för	  att	  
uppfylla	  målet	  att	  ge	  eleverna	  möjlighet	  till	  kreativitet	  och	  skapande.	  Bland	  mina	  
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informanter	  kan	  man	  ana	  att	  de	  som	  ger	  uttryck	  för	  ett	  snävare	  skapandebegrepp	  
använder	  komposition	  och	  improvisation	  som	  en	  mer	  integrerad	  del	  av	  undervisningen	  
snarare	  än	  något	  som	  de	  bryter	  av	  den	  ordinarie	  undervisningen	  med.	   

5.1.3	  Komposition	  och	  instrumentala	  färdigheter	  
I	  resultatet	  framkommer,	  i	  överensstämmelse	  med	  Guderian	  (2012),	  att	  utvecklingen	  av	  
både	  instrumentala	  färdigheter	  och	  teoretiska	  kunskaper	  hos	  eleverna	  kan	  gynnas	  av	  att	  
låta	  dem	  ägna	  sig	  åt	  komposition	  och	  improvisation.	  Denna	  koppling	  styrks	  ytterligare	  
av	  Loane	  (1984)	  och	  Sandberg	  (2007)	  som	  också	  pekar	  på	  ett	  nära	  samband	  mellan	  
musikskapande	  och	  inlärning	  av	  instrumentala	  färdigheter.	  Detta	  ses	  dock	  inte	  av	  
informanterna	  som	  ett	  av	  de	  viktigare	  motiven	  med	  att	  integrera	  komposition	  i	  
instrumentalundervisningen.	   

5.1.4	  Musikalisk	  identitet	  och	  omdöme	  
Resultatet	  visar	  att	  det	  som	  betonas	  mer	  tycks	  ha	  att	  göra	  med	  de	  mindre	  
instrumentspecifika	  aspekterna.	  Att	  utveckla	  en	  musikalisk	  identitet	  och	  ett	  musikaliskt	  
omdöme	  beskrivs	  som	  två	  av	  de	  viktigaste	  motiven.	  Ett	  annat	  är	  att	  eleverna	  ska	  känna	  
att	  ”jag	  kan”	  och	  ”jag	  räknas”,	  en	  känsla	  av	  att	  tro	  på	  sin	  egen	  förmåga	  att	  uttrycka	  sig	  
med	  musik.	  	  Liknande	  tankar	  finns	  representerade	  i	  bakgrunden	  hos	  Tivenius	  (2010)	  
som	  i	  sin	  artikel	  Musik	  som	  berättelse	  betonar	  hur	  musik	  spelar	  en	  viktig	  roll	  för	  vår	  
identitet	  och	  världsbild.	  Utifrån	  en	  sådan	  utgångspunkt	  skulle	  man	  kunna	  motivera	  att	  
rena	  instrumentala	  färdigheterna	  blir	  underordnade	  utvecklandet	  av	  en	  egen	  musikalisk	  
identitet	  och	  ett	  musikaliskt	  omdöme.	  Enligt	  informanternas	  utsagor	  tycks	  den	  
identitetsskapande	  delen	  i	  komponerandet,	  på	  ett	  konkret	  plan,	  främst	  ta	  sig	  uttryck	  i	  att	  
man	  under	  en	  kompositionsprocess	  får	  sortera	  i	  harmoni,	  melodi	  och	  rytm	  på	  ett	  sätt	  
som	  blir	  personligt.	   

5.1.5	  Musik	  som	  språk	  
Tanken	  att	  musik	  kan	  betraktas	  som	  ett	  språk	  är	  något	  som	  kommer	  fram	  i	  resultatet	  
och	  som	  även	  Tivenius	  (2010)	  beskriver.	  I	  resultatet	  beskriver	  lärarna	  hur	  de	  arbetar	  
med	  att	  improvisera	  med	  elever	  på	  ett	  sätt	  som	  ämnar	  efterlikna	  ett	  samtal,	  och	  det	  
framkommer	  tydligt	  att	  flera	  av	  informanterna	  gärna	  drar	  paralleller	  mellan	  musik	  och	  
språk,	  främst	  mellan	  improvisation	  och	  samtal.	  	  
	  
I	  resultatet	  beskrivs	  också	  hur	  lärarna	  arbetar	  med	  att	  låta	  eleverna	  komponera	  med	  
utgångspunkt	  i	  en	  text,	  antingen	  en	  befintlig	  sådan	  eller	  en	  som	  eleverna	  hittar	  på.	  Då	  
skulle	  man	  kunna	  hävda	  att	  det	  utifrån	  Tivenius	  (2010)	  tanke	  om	  musik	  som	  berättelse	  
sker	  ett	  berättande	  på	  två	  plan,	  både	  på	  ett	  musikaliskt	  och	  ett	  språkligt.	  	  
	  
Det	  framkommer	  i	  resultatet	  att	  informanterna	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  att	  texter	  och	  deras	  
innehåll	  betyder	  något	  för	  eleverna,	  att	  de	  knyter	  an	  till	  deras	  livsvärld.	  Därmed	  tycks	  de	  
värna	  om	  att	  eleverna	  ska	  få	  möjlighet	  att	  berätta	  sina	  berättelser.	  Utifrån	  studiens	  
teoretiska	  perspektiv	  tycks	  detta	  vara	  en	  rimlig	  utgångspunkt	  för	  att	  göra	  
kompositionsmomentet	  meningsfullt,	  just	  att	  låta	  eleverna	  skapa	  (mimesis	  II)	  med	  
utgångspunkt	  i	  sina	  egna	  föreställningar	  och	  erfarenheter	  (mimesis	  I).	   

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Av	  det	  som	  kom	  fram	  i	  resultatet	  var	  det	  främst	  en	  sak	  som	  överraskade	  mig.	  Jag	  blev	  
lite	  förvånad	  över	  att	  kompositionsinslagets	  effekt	  på	  instrumentala	  färdigheter,	  trots	  
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att	  det	  i	  sammanhanget	  handlar	  om	  instrumentlektioner,	  inte	  anges	  som	  ett	  starkare	  
motiv	  till	  att	  ägna	  sig	  åt	  komposition	  hos	  informanterna.	  Det	  framkommer	  dock	  tydligt	  
att	  de	  ser	  ett	  nära	  samband	  mellan	  komposition	  och	  utvecklandet	  av	  instrumentala	  
färdigheter,	  ett	  samband	  som	  också	  bekräftas	  av	  forskning	  inom	  området.	  Om	  jag	  ska	  
vara	  självkritisk	  kan	  sättet	  jag	  frågat	  på	  under	  intervjuerna	  gett	  en	  orättvist	  polariserad	  
bild	  av	  informanternas	  syn	  på	  saken,	  eller	  så	  värderar	  informanterna	  helt	  enkelt	  
förmågan	  att	  skapa	  något	  eget	  och	  stå	  för	  det	  som	  en	  betydligt	  viktigare	  färdighet	  än	  de	  
rena	  instrumentfärdigheterna.	  Båda	  delarna	  tycks	  dock	  vara	  helt	  befogade	  motiv	  till	  att	  
integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning	  och	  utesluter	  ju	  inte	  heller	  varandra	  
på	  något	  sätt.	  	  
	  
När	  jag	  intervjuade	  informanterna	  talade	  alla	  fyra	  mycket	  varmt	  om	  komposition	  och	  
eget	  skapande,	  både	  hur	  viktigt	  det	  varit	  i	  deras	  egna	  musikaliska	  utveckling	  och	  hur	  
användbart	  det	  kan	  vara	  som	  ett	  inslag	  i	  instrumentalundervisning.	  Därför	  tyckte	  jag	  att	  
det	  var	  lite	  överraskande	  att	  flera	  av	  dem	  inte	  hade	  det	  som	  ett	  fast	  inslag	  i	  sin	  
undervisning.	   

5.3	  Betydelse	  
Min	  utgångspunkt	  när	  jag	  började	  fördjupa	  mig	  i	  studiens	  ämne	  var	  att	  eget	  skapande	  
varit	  väldigt	  viktigt	  för	  mig	  i	  min	  musikaliska	  utveckling.	  Tidigare	  kände	  jag	  att	  
komponerande	  är	  en	  viktig	  del	  att	  ha	  med	  i	  min	  kommande	  undervisning	  men	  att	  jag	  
inte	  riktigt	  kunde	  sätta	  fingret	  på	  varför	  eller	  på	  vilket	  sätt	  jag	  kände	  så.	  För	  mig	  har	  den	  
här	  studien	  hjälpt	  mig	  att	  sätta	  in	  dessa	  diffusa	  tankar	  i	  ett	  sammanhang	  och	  hjälpt	  mig	  
att	  motivera,	  både	  inför	  mig	  själv	  och	  inför	  andra,	  varför	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
integrera	  komposition	  i	  instrumentalundervisning.	  Det	  har	  även	  gett	  mig	  ett	  antal	  
uppslag	  på	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  med	  komposition	  i	  instrumentalundervisningen.	  	  
	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  denna	  studie	  kan	  vara	  till	  hjälp	  för	  andra	  blivande	  eller	  
nuvarande	  musiklärare	  som	  vill	  integrera	  komposition	  i	  sin	  instrumentalundervisning.	  
Förhoppningsvis	  kan	  den	  vara	  till	  hjälp	  för	  såväl	  den	  som	  söker	  inspiration	  till	  olika	  
arbetssätt	  som	  den	  som	  söker	  efter	  sätt	  att	  motivera	  varför	  man	  vill	  ägna	  sig	  åt	  
komposition	  i	  instrumentalundervisning.	  Sist	  men	  inte	  minst	  hoppas	  jag	  att	  den	  kan	  
bidra	  till	  att	  inspirera	  fler	  instrumentallärare	  att	  integrera	  komposition	  i	  sin	  
undervisning. 

5.4	  Framtida	  forskning	  	  
När	  det	  gäller	  framtida	  forskning	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  göra	  en	  liknande	  studie	  
men	  ur	  ett	  elevperspektiv,	  där	  elever	  som	  får	  arbeta	  med	  komposition	  under	  sina	  
instrumentlektioner	  får	  beskriva	  sina	  upplevelser	  och	  tankar	  kring	  komposition.	  En	  
frågeställning	  som	  jag	  börjat	  intressera	  mig	  för	  under	  arbetets	  gång	  har	  varit	  om	  barn	  
som	  ägnar	  sig	  åt	  eget	  skapande	  i	  form	  av	  komposition	  eller	  improvisation	  (antingen	  på	  
egen	  hand	  eller	  i	  undervisningen)	  fortsätter	  med	  att	  spela/sjunga	  även	  i	  vuxen	  ålder	  i	  
högre	  utsträckning	  än	  andra.	   
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