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Sammanfattning	  
	  
Självständigt	  arbete	  inom	  musiklärarprogrammet	  inriktning	  gymnasium	  
Titel: Från	  tomt	  blad	  till	  musikaliskt	  verk	  -‐	  En	  självstudie	  om	  lärprocessen	  i	  att	  kompo-‐
nera	  
Författare:	  Pierre	  Koch	  
Termin	  och	  år:	  hösttermin	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
I	  detta	   självständiga	  arbete	  utforskas	  en	   lärandeprocess	   i	   tonsättningen	  av	  ett	  kortare	  
musikaliskt	  verk	  för	  sång	  och	  piano,	  vilket	  beskrivs	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  lärande-‐
perspektiv.	   Studien	   baseras	   på	   videoinspelade	   självobservationer	   som	   pågått	   under	   3	  
månaders	   tid.	   Analysen	   av	   lärandeprocessen	   sker	   med	   hjälp	   av	   designteoretiska	   be-‐
grepp	   som	   lärandets	   resurser	   och	   transformationscykler.	   Resultatet	   är	   redovisat	   i	   tre	  
olika	   teman,	   Tonsättningens	   begynnelse,	   Kompositionsprocessens	   andra	   fas	  och	   Proces-‐
sens	  slutskede.	  I	  resultatet	  framkom	  det	  att	  ett	  flertal	  resurser	  används	  såsom	  leken,	  ge-‐
höret,	   seendet,	   notskrivningsprogrammet	   etcetera	   för	   att	   nå	   en	   tillfredställande	   pro-‐
gression.	   Avslutningsvis	   diskuteras	   resultatanalysen	   i	   relation	   till	   vald	   litteratur	   som	  
utgår	  från	  tidigare	  forskning	  samt	  från	  det	  designteoretiska	  perspektivet. 	  
	  
Nyckelord:	  designteori,	  komposition,	  transformationscykel,	  lärandeprocess	  	  	  
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Abstract	  
	  
Degree	  Project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  From	  empty	  sheet	  to	  musical	  piece	  -‐	  A	  self-‐observation	  of	  the	  learning	  process	  in	  
composition	  
Author:	  Pierre	  Koch	  	  
Semester	  and	  year:	  autumn	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
In	  this	  independent	  work	  my	  learning	  process	  in	  the	  composing	  of	  a	  short	  music	  piece	  
for	  soprano	  and	  piano	  is	  explored	  and	  described	  from	  a	  design	  theory	  perspective.	  The	  
study	  is	  based	  on	  video	  recorded	  self-‐observations,	  which	  lasted	  3	  months.	  The	  result	  of	  
the	  analysis	  shows	  how	  the	  learning	  process	  takes	  place	  with	  the	  help	  of	  concepts	  from	  
the	  design	  theory	  perspective	  like	  resources	  of	  learning	  and	  two	  kinds	  of	  transformation	  
cycles.	  The	  result	   is	   represented	   in	   three	  different	   themes,	  which	  are	  The	  beginning	  of	  
the	   compositional	   process,	   Second	   faze	   of	   the	   compositional	   process	   and	   Ending	   of	   the	  
compositional	  process.	  In	  the	  result	  it	  showed	  that	  a	  plural	  resources,	  for	  instance	  play-‐
ing	  as	  a	  resource,	  listening,	  seeing,	  notation	  program	  etcetera	  were	  used	  to	  reach	  a	  satis-‐
fied	  progression.	   Finally	   I	   discuss	  my	   results	   in	   relation	   to	   chosen	   literature	   that	  pro-‐
ceeds	  from	  previous	  relevant	  research	  and	  the	  design	  theoretical	  perspective.	  
	  
Keywords:	  design	  theory,	  composition,	  transformation	  cycle,	  the	  process	  of	  learning	  	  
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Förord	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  som	  varit	  bidragande	  till	  denna	  text	  på	  ett	  eller	  annat	  
vis.	   Inte	  minst	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  och	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  som	  båda	  två	  har	  
kommit	  med	  tips	  och	  råd.	  Jag	  vill	  också	  tacka	  Philip	  Miller	  som	  hjälpt	  till	  med	  vägledning	  
gällande	   musik	   och	   tonsättning.	   Slutligen,	   ett	   stort	   tack	   till	   Linus	   Lösegård,	   Matilda	  
Sterby,	  Annie	  Persson	  och	   Johan	  Strååt	  som	  bidragit	  med	  diskussion,	  korrekturläsning	  
och	  mentalt	  stöd.	  	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  
Musik	  har	  ända	  sedan	  jag	  var	  liten	  varit	  mitt	  huvudsakliga	  intresse.	  Mitt	  intresse	  för	  mu-‐
sik	  hade	  sin	  början	  i	  att	  mamma	  och	  mormor	  sjöng	  för	  mig,	  men	  det	  var	  först	  på	  musiks-‐
kolan	  som	  jag	  började	  praktisera	  musik	  inom	  en	  institution.	  På	  musikskolan	  började	  jag	  
spela	  klarinett	  för	  att	  det	  var	  ett	  av	  de	  få	  instrumenten	  jag	  faktiskt	  fick	  ton	  i.	  Klarinetten	  
har	  alltid	  varit	  viktig	  för	  mig	  i	  mitt	  fortsatta	  intresse	  inom	  musik,	  men	  på	  musikhögsko-‐
lan	  började	  jag	  på	  allvar	  fatta	  tycke	  för	  och	  ägna	  mig	  åt	  musikteori	  och	  komposition.	  Jag	  
har	  ägnat	  mig	  åt	  detta	  ämne	  så	  pass	  mycket	  att	   jag,	  när	  detta	  arbete	  skrivs,	  hellre	   ser	  
musikteori	  och	  komposition	  som	  mitt	  första	  instrument.	  	  
	  
Det	  är	  från	  musikteori-‐	  och	  kompositionssfären	  som	  detta	  arbete	  utgår.	  Premisserna	  för	  
denna	  studie	  är	  att	  jag	  under	  en	  period	  på	  cirka	  tre	  månader	  ska	  skriva	  ett	  musikaliskt	  
verk	  för	  sång	  och	  piano.	  Verket	  ska	  vara	  av	  ett	  kortare	  slag	  och	  inneha	  två	  verser	  med	  
text	  som	  jag	  fritt	  väljer	  ur	  befintlig	  lyrik.	  Jag	  har	  valt	  dikten	  Månsken	  på	  strömmen	  skri-‐
ven	  av	  Bo	  Bergman.	  Lyriken	  ska	  sedan	  tonsättas	  med	  melodi	  och	  ackompanjemang.	  Den	  
19	   november	   2014	   ska	   verket	   uruppföras	   på	   konsertserien	   ”Kalejdoskop”	   vid	  musik-‐
högskolan	   Ingesund,	   av	   en	   sångsolist	   och	   en	   pianoackompanjatör.	   Rent	   historiskt	   sett	  
har	   denna	   konstellation	   varit	   populär	   sen	  många	  hundra	   år	   tillbaka,	   inte	  minst	   under	  
1800-‐talet	   då	  de	   flesta	   kompositörer	   gjorde	   så	   kallade	   lieder1.	   Jag	   väljer	   att	   utgå	   ifrån	  
denna	  typ	  av	  sångpraxis	  för	  att	  det	  ger	  möjlighet	  till	  en	  tydlig	  avgränsning,	  men	  också	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  musiken	  kan	  låta.	  Ett	  annat	  skäl	  till	  mitt	  val	  är	  att	  jag	  helt	  enkelt	  har	  
lust	  att	  tonsätta	  en	  text,	  varpå	  sång	  blir	  ett	  naturligt	  val	  av	  instrument.	  Dessutom	  kan	  jag	  
inte	  låta	  bli	  att	  nämna	  min	  förkärlek	  till	  ackompanjerad	  vokalmusik.	  	  
	  
Ibland	  hörs	  historier	  om	  musikskapare	   som	   får	  något	   slags	   infall,	   en	   idé	   eller	   en	  blixt	  
från	  klar	  himmel	  som	  denne	  bara	  måste	  få	  ner	  på	  pränt.	  Jag	  misstänker	  att	  de	  flesta	  som	  
skriver	  musik	  inte	  riktigt	  tänker	  på	  hur	  de	  får	  sina	  infall	  eller	  hur	  de	  går	  tillväga	  när	  de	  
sedan	  sätter	  sig	  ner	  och	  successivt	  skriver	  sitt	  verk.	  Mitt	  mål	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  un-‐
dersöka	  min	  egen	  process	  under	  komponerandefasen.	  På	  så	  sätt	  hoppas	  jag	  kunna	  med-‐
vetandegöra	  hur	   jag	  komponerar	  och	  hur	  ett	   vitt	   tomt	  blad	  blir	   ett	   färdigt	  musikverk.	  
Genom	  detta	  arbete	  får	  jag	  möjlighet	  att	  analysera	  min	  egen	  process	  och	  att	  ta	  med	  mig	  
mina	  resultat	  till	  mitt	  framtida	  läraryrke	  i	  komposition	  och	  musikteori.	  I	  min	  kommande	  
lärarroll	   kommer	   jag	   oundvikligen	   att	   stöta	   på	   elever	   som	   har	   helt	   eller	   delvis	   skilda	  
uppfattningar	  om	  musik.	  Dessa	   skilda	  uppfattningar	   är	  unika	   för	   alla	   och	  kan	  bero	  på	  
vad	  eleven	  har	  haft	  i	  fokus	  men	  också	  i	  sin	  periferi.	  Jag	  som	  lärare	  skulle	  kunna	  ha	  stor	  
inverkan	  på	  hur	  mina	   elevers	  musik	  kan	  komma	  att	   låta	   om	   jag	   inte	   är	  medveten	  om	  
mina	  egna	  möjligheter	  att	  påverka	  och	  styra.	   Jag	  anser	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	   jag	  
som	  musiklärare	  inte	  inkräktar	  på	  elevers	  egen	  föreställning	  av	  musik	  utan	  istället	  sti-‐
mulerar	  den	  för	  att	  låta	  eleven	  ha	  sin	  egen	  musikaliska	  prägel.	  Då	  alla	  elever	  lär	  sig	  på	  
olika	  vis	  är	  det	  viktigt	  att	  jag	  i	  framtiden	  kan	  ha	  en	  kunskapsbank	  av	  flera	  tillvägagångs-‐
sätt	  eller	  strategier	  för	  att	  nå	  deras	  mål	  med	  sitt	  komponerande.	  

                                                
1	  Tysk	  term	  som	  i	  Sverige	  främst	  används	  om	  instrumentalt	  ackompanjerade	  solosånger	  (NE,	  
2014a).	   
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Med	  detta	  arbete	  vill	   jag	  på	  ett	  djupare	  plan	  undersöka	  hur	   jag	  arbetar	  med	  mitt	  eget	  
komponerande	  och	  vilka	  särskilda	  tillvägagångssätt	   jag	  använder	  under	  processen.	   Jag	  
antar	  att	  jag	  under	  komponerandet	  utför	  vissa	  handlingar	  som	  är	  omedvetna	  och	  auto-‐
matiserade.	  Mitt	  intresse	  i	  studien	  är	  att	  upptäcka	  och	  analysera	  dessa	  handlingar	  samt	  
se	  deras	  effekter	  på	  mitt	  musikskapande.	  Syftet	  är	  att	  undersöka	  min	  egen	  läroprocess	  
under	  mitt	  komponerande	  av	  ett	  kortare	  verk	  för	  sångsolist	  och	  pianoackompanjemang.	  
Mina	  forskningsfrågor	  lyder:	  	  
	  
1. Hur	  ser	  min	  process	  ut	  från	  projektets	  begynnelse	  till	  ett	  egenskrivet	  färdigt	  musik-‐

verk?	  
	  
2. Vilka	  tillvägagångssätt	  använder	  jag	  för	  att	  fortskrida	  mitt	  komponerande?	  
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2	  Bakgrund	  
I	   detta	   kapitel	   presenteras	   litteratur	   och	   forskning	   som	   har	   relevans	   för	   min	   studie.	  
Först	   har	   tre	   olika	   historiska	  perspektiv	   valts	   ut	   från	   olika	   traditioner;	   en	   tidsmässigt	  
sett	  tidig	  kompositionslärobok	  från	  1700-‐talet,	  en	  annan	  från	  1940-‐talet	  och	  sist	  en	  som	  
kom	  ut	  år	  2013.	  Därefter	  presenterar	  jag	  en	  forskningsstudie	  om	  barns	  komponerande,	  
och	  slutligen	  presenteras	  mitt	  arbetes	  teoretiska	  perspektiv.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Vad	  gäller	  komposition	  som	  ämne	  finns	  en	  uppsjö	  av	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  hur	  en	  
tonsättare	  kan	  utvecklas.	  Ämnet	  har	  studerats	  sen	  många	  hundra	  år	  tillbaka	  och	  det	  är	  
svårt	  att	  ge	  en	  total	  helhetsbild	  av	  ämnet.	  Därför	  har	   jag	  gjort	  ett	  axplock	  av	   litteratur	  
som	  enligt	  mig	  har	  lite	  olika	  synvinklar	  på	  ämnet.	  	  

2.1.1	  Kompositionslära	  -‐	  en	  muntlig	  tradition	  	  
Johann	  Joseph	  Fux,	  1660-‐1741,	  var	  en	  österrikisk	  tonsättare	  och	  musikteoretiker.	  Hans	  
mest	  kända	  litterära	  verk	  kallas	  Gradus	  ad	  parnassum	  och	  skrevs	  1725.	  Originaltexten	  är	  
först	  skriven	  på	  latin	  av	  Fux,	  men	  sedan	  översatt	  till	  engelska	  av	  Alfred	  Mann	  1971.	  Den	  
är	  ett	  av	  de	  mest	  framstående	  läromedel	  som	  finns	  i	  ämnet	  komposition.	  Trots	  textens	  
ålder	   anses	   den	   fortfarande	   vara	   relevant	   för	   alla	   som	   studerar	   västerländsk	   klassisk	  
komposition	  (NE,	  2014b).	  	  
	  
I	   stora	  drag	  behandlar	   Fux	   (1971)	   kontrapunktiken2	  inom	  den	  polyfoniska	   renässans-‐
musiken.	  Hans	   sätt	   och	   uppbyggnad	   av	  Gradus	   ad	   parnassum	  kan	  med	   våra	  moderna	  
ögon	   sett	   verka	   speciell.	   Läsaren	   får	   ta	   del	   av	   dialogen	  mellan	   läraren	   (Josephus)	   och	  
eleven	  (Aloysius),	  där	  läraren	  lär	  ut	  tekniker	  och	  övningar	  till	  eleven.	  Fux	  belyser	  de	  fem	  
slagen	  (eng.	  spieces),	  vilka	  var	   för	  sig	  har	  ett	   specifikt	   syfte.	  Från	  övningen	  med	   första	  
slaget	  (eng.	  first	  species)	  där	  han	  behandlar	  helnot	  mot	  helnot,	  till	  övningen	  med	  andra	  
slaget	   (eng.	   second	   species)	   som	   behandlar	   helnot	   mot	   två	   halvnoter	   till	   att	   slutligen	  
komma	  fram	  till	  övningar	  i	  femte	  slaget	  (eng.	  fifth	  species)	  där	  fri	  kontrapunkt	  behandlas	  
med	  alla	  de	  fyra	  föregående	  slagen	  inblandade.	  Det	  är	  först	  då	  komponisten	  får	  ta	  in	  sin	  
egen	  musikaliska	  konstnärliga	  sida.	  Alla	  slagen	  innefattar	  strikta	  regler	  vad	  gäller	  melo-‐
dik,	   ton	  samt	  struktur.	  Metoden	  kan	   lite	  slarvigt	  uttryckt	  påminna	  om	  att	   lösa	  korsord	  
med	  tanke	  på	  det	  regelverk	  som	  ligger	  till	  grund.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2.1.2	  Kompositionslärans	  utveckling	  och	  omtydning	  	  
Ernst	  Krenek,	  1900-‐1991,	  var	  en	  österrikisk-‐amerikansk	  tonsättare	  och	  musikteoretiker	  
och	  hade	  sin	  uppväxt	  i	  Wien.	  Krenek	  tog	  först	  avstånd	  från	  Schoenbergs	  tolvtonsmetod,	  
men	  efter	  personlig	   kontakt	  med	   tonsättarna	  Alban	  Berg	  och	  Anton	  Webern	  kom	  han	  
allt	  mer	  att	  helt	  eller	  delvis	  övergå	  till	  denna.	  Tolvtonsmetoden	  bygger	  på	  talserier,	  vil-‐
ket	  Krenek	  på	  senare	  år	  blev	  näst	  intill	  besatt	  av.	  I	  Kreneks	  senare	  del	  av	  sitt	  liv	  flyttade	  
han	  till	  USA	  och	  fick	  titeln	  professor	  i	  musik	  vid	  Vassar	  Collage.	  Vid	  fyrtio	  års	  ålder	  gav	  
han	  ut	  boken	  Studies	  in	  counterpoint	  som	  här	  kommer	  studeras	  närmare	  (NE,	  2014d).	  
	  
Till	   skillnad	   från	   Fux	   traditionella	   syn	   på	   komposition	   och	   kontrapunkt,	   praktiserar	  
Krenek	   (med	   flera	   andra	  komponister	  på	  1900-‐talet)	   en	  mer	  utvecklad	  kontrapunktik	  
                                                
2	  Från	  latin;	  contra	  (mot),	  punctum	  (not),	  not	  mot	  not.	  Kompositionsteknik	  uppbyggd	  av	  två	  eller	  
flera	  självständiga	  stämmor	  samt	  läran	  om	  denna	  teknik.	  (NE,	  2014c).	   
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med	   hjälp	   av	   tolvtonsmetoden.	   Krenek	   (1940)	   börjar	  med	   att	   reda	   ut	   två	   viktiga	   be-‐
grepp;	  tonalitet	  (eng.	  tonality)	  och	  atonalitet	  (eng.	  atonality).	  Tonalitet	  bygger	  på	  orga-‐
niserade	  tekniker	  av	  dur-‐	  och	  molltonarter.	  Musik	  som	  inte	  är	  organiserade	  på	  detta	  vis	  
är	  något	  som	  kan	  kallas	  för	  atonalt.	  Tolvtonalitet	  är	  ett,	  av	  skaparen	  Arnold	  Schoenberg,	  
försök	  till	  att	  nå	  total	  atonalitet.	  Schoengberg	  var	  högst	  besluten	  om	  att	  hans	  upptäckt	  
skulle	   förändra	   vårt	  musiklyssnande	   och	   att	   dur-‐	   och	  molltonaliteten	   helt	   skulle	   upp-‐
höra.	  	  
	  
I	  sin	  bok	  ger	  Krenek	  (1940)	  kompositionsinriktade	  mikrouppgifter	  med	  en	  strukturerat	  
långsam	  progression.	  Först	  presenterar	  han	  tolvtonsmetodens	  uppbyggnad	  och	  hur	  an-‐
vändaren	  skall	  gå	  till	  väga	  för	  att	  lära	  sig	  denna	  metod.	  I	  första	  skedet	  är	  det	  fortfarande	  
enbart	  enmelodiska	  uppgifter	  eller,	  med	  andra	  ord,	  en	  stämma	  utan	  samklanger.	  Meto-‐
den	  kan	  ses	  som	  strikt	  på	  grund	  av	  den	  uppsjö	  av	  regler	  som	  finns	  inom	  tekniken.	  Till	  
exempel	  är	  det	  ett	  stort	  fokus	  på	  vad	  användaren	  inte	  bör	  göra	  för	  att	  nå	  någon	  typ	  av	  
framgång.	  Därefter	  får	  användaren	  vetskap	  om	  hur	  denne	  ska	  behandla	  intervall	  mellan	  
toner,	  samklanger	  och	  harmonik.	  

2.1.3	  Kompositionslära	  utifrån	  ett	  filosofiskt	  perspektiv	  
En	  person	  som	  har	  betytt	  mycket	  för	  min	  egen	  utveckling	  vad	  gäller	  musik	  och	  musikali-‐
tet	  är	  Ingesunds	  kompositionslärare	  Lennart	  Hall.	  Halls	  (2013)	  bok	  med	  titeln	  Repliker	  
utgörs	  av	  hans	  resonemang	  (el.	  diskussioner)	  om	  befintliga	  musikaliska	  verk	  inom	  den	  
västerländska	  klassiska	  traditionen.	  Han	  menar	  att	  han	  genom	  sin	  bok	  har	  gjort	  så	  kal-‐
lade	  djupdykningar	  i	  klassisk	  musik	  och	  låter	   läsaren	  få	  möjlighet	  till	  närläsning	  av	  ett	  
musikstycke.	  Texterna	  i	  boken	  baseras	  på	  Halls	  anteckningar	  från	  olika	  seminarier	  som	  
han	  har	  haft	  i	  strukturlyssning.	  	  
	  
Hall	  (2013)	  beskriver	  inte	  några	  nya	  tekniker	  eller	  teorier	  i	  att	  komponera.	  Dock	  anser	  
jag	  boken	  värdefull	   i	  mitt	  arbete	  tack	  vare	  dess	  teorier	  gällande	  strukturellt	   lyssnande	  
av	  musik.	  Läsaren	  ges	  verktyg	  i	  att	  läsa	  om	  och	  förstå	  andra	  tonsättares	  verk	  både	  över-‐
gripande	  och	  på	  detaljnivå.	  På	  ett	  filosofiskt	  sätt	  kan	  Hall	  till	  exempel	  återge	  olika	  ton-‐
sättares	  sociala	  välbefinnande	  och	  vad	  det	  har	  för	  betydelse	  för	  dennes	  tonsättares	  mu-‐
sikaliska	   verk,	   vilket	   kan	   beskriva	   ett	  mer	   övergripande	   verktyg.	   Å	   andra	   sidan	   finns	  
detaljer	  som	  enbart	  handlar	  om	  en	  viss	  fras	  eller	  en	  viss	  takt	  och	  vad	  den	  har	  för	  bety-‐
delse	   för	  det	  musikaliska	   verket.	   Ett	   exempel	   på	  detta	   är	   hur	   enskilda	   toner	  utgör	   ett	  
tema	  som	  sedan	  kompositören	  behandlar	  och	  modifierar	  på	  olika	  kreativa	  och	  konstnär-‐
liga	  vis.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Bo	  Nilsson	  (2002)	  har	  gjort	  en	  empirisk3	  studie	  med	  titeln	  ”Jag	  kan	  göra	  hundra	  låtar”	  -‐	  
Barns	  musikskapande	  med	  digitala	  verktyg.	  I	  en	  mellanstadieklass	  följde	  Nilsson	  nio	  barn	  
som	  med	  hjälp	  av	  dator	  och	  synthesizer	  fick	  göra	  låtar	  utifrån	  fyra	  olika	  bilder.	  I	  sin	  stu-‐
die	  kom	  han	  fram	  till	  att	  datorn	  och	  synthen	  fungerade	  som	  verktyg	  där	  improvisation,	  
planering	  och	  tillfälligheter	  integrerades.	  	  
	  
En	  viktig	  upptäckt	  Nilsson	  (2002)	  gjorde	  i	  sin	  forskning	  var	  att	  barnens	  musikskapande	  
skedde	  enligt	  tre	  viktiga	  aspekter;	  en	  redan	  existerande	  kulturell	  praktik,	  tidigare	  musi-‐

                                                
3 Verksamhet	  ej	  underbyggd	  av	  teoretiska	  överväganden,	  utan	  enbart	  på	  erfarenhet	  (NE,	  2014e) 
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kaliska	   erfarenheter	  och	  de	  meningserbjudanden	   som	  barnen	  befann	   sig	   i.	  Med	  andra	  
ord	   behövde	   barnen	   en	   redan	   befintlig	  miljö	   där	  musik	   var	   något	   som	   fanns	   nära	   till	  
hands,	  tidigare	  referenser	  om	  vad	  musik	  kan	  innebära	  för	  dem	  och	  att	  få	  möjligheten	  att	  
utöva	  och	  utveckla	  sin	  musik.	  En	  annan	  viktig	  slutsats	  Nilsson	  drog	  är	  att	  det	  fanns	  en	  
nära	   relationen	  mellan	  kreativitet	  och	   lek.	  Lek	   i	  utvidgad	  bemärkelse	  var	  en	  viktig	  ut-‐
gångspunkt	  till	  vilken	  barnen	  anknöt	  sitt	  musikskapande.	  	  
	  
Nilsson	  (2002)	  hänvisar	  till	  en	  studie	  av	  John	  Kratus	  (1989)	  som	  berör	  barns	  komposit-‐
ionsprocesser.	  Musikskapande	   för	   barn	   är	   en	   problemlösningsprocess	   som	   innehåller	  
fyra	  element	  vilka	  är	  utforskande,	  utveckling,	  upprepning	  och	  tystnad.	  Han	  såg	  att	  barn	  i	  
åldrarna	  7-‐9	  år	  använde	  undersökningstiden	  till	  eget	  utforskande.	  De	  äldre	  barnen	  äg-‐
nade	   sig	   istället	   åt	   att	   utveckla	   en	   eller	   flera	   idéer	   och	   att	  memorera/repetera	   dessa.	  
Kratus	  drog	  slutsatsen	  att	  de	  äldre	  barnen	  mer	  var	  produktorienterade	  i	  sin	  komposit-‐
ionsprocess	   medan	   de	   yngre	   var	   processorienterade	   i	   sin	   kompositionsprocess	   och	  
dessa	  skillnader	  förklarades	  genom	  utvecklingsmässiga	  skäl.	  	  
	  
Göran	  Folkestad	  (1996)	  har	  gjort	  en	  studie	  med	  titeln	  ”Young	  people´s	  music	  in	  the	  digi-‐
tal	  age	  -‐	  a	  study	  of	  computer	  based	  creative	  music	  making.	  Folkestad	  har	  under	  tre	  år	  låtit	  
göra	  studier	  på	  129	  datorbaserade	  kompositioner	  gjorda	  av	  ungdomar	  i	  åldern	  15-‐16	  år.	  
För	  att	   följa	  ungdomarnas	  kompositionsprocess	   steg	   för	   steg	  undersöktes	  deras	  alster	  
under	  hela	  processen.	  Han	  kom	  fram	  till	  att	  ungdomarna	  komponerade	  i	  olika	  strategier,	  
antingen	  horisontellt	   eller	   vertikalt.	  Med	  horisontell	   komposition	  menar	   Folkestad	   att	  
vissa	  ungdomar	  gjorde	  klart	  alla	  instrumentsektioner	  från	  början	  till	  slut	  medan	  andra	  
som	  anammade	  den	  vertikala	  kompositionen	  gjorde	  en	  sektion	  i	  taget	  innan	  de	  gick	  till	  
nästa.	   Folkestad	  menar	   att	   ungdomar	   som	   skriver	  musik	   enligt	   en	  horisontell	   strategi	  
särskiljer	   komposition	   och	   arrangering	   i	   två	   processer,	  medan	  ungdomar	   som	   skriver	  
musik	  enligt	  en	  vertikal	  strategi	  integrerar	  komposition	  och	  arrangering	  i	  en	  process.	  En	  
upptäckt	  han	  gjorde	  var	  att	  musikens	  karaktär	  påverkades	  beroende	  på	  vilken	  strategi	  
ungdomarna	  anammade.	  Dessutom	  såg	  han	   tydliga	  olikheter	  vad	  ungdomarna	  började	  
med	  att	  komponera	  vad	  gäller	  kön.	  Flickor	  tenderade	  att	  först	  skapa	  det	  harmoniska	  och	  
melodiska	   förloppet,	  medan	   pojkar	   först	   försökte	   utveckla	   det	   rytmiska	   i	   till	   exempel	  
trummor	  och	  bas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
I	   detta	   delkapitel	   belyses	   det	   teoretiska	   perspektiv	   som	   ligger	   till	   grund	   för	   arbetet,	  
nämligen	  designteori	  och	  multimodalitet.	  Detta	  perspektiv	  används	  som	  utgångspunkt	  
för	  reflektioner	  och	  analys	  av	  mitt	  musikaliska	  gestaltande	  projekt.	  Jag	  ser	  det	  designte-‐
oretiska	  perspektivet	  som	  ett	  användbart	  synsätt	   i	  detta	  arbete,	  dels	  på	  grund	  av	  dess	  
processorienterade	  hållning	  och	  dess	  fokus	  på	  lärandets	  olika	  resurser,	  men	  också	  med	  
tanke	  på	  forskningsfrågorna	  med	  dess	  fokus	  på	  läroprocessen	  och	  vilka	  läranderesurser	  
som	  används.	  

2.3.1	  Designbegreppet	  	  
I	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  bok	  Design	  för	  lärande	  -‐	  ett	  multimodalt	  perspektiv	  beskriver	  
de	  att	  design	  på	  ett	  traditionellt	  vis	  handlar	  om	  att	  forma	  idéer,	  begrepp	  och	  mönster	  för	  
att	  producera	  en	  ny	  produkt.	  Det	  handlar	  också	  om	  aspekten	  kombination	  av	   funktion	  
och	  estetik.	  Allteftersom	  tiden	  gått	  har	  forskning	  också	  börjat	  tala	  om	  interaktiv	  design	  
där	  den	  som	  designar	  samverkar	  med	  användaren	  utifrån	  dennes	  behov.	  Ett	  exempel	  på	  
detta	  kan	  vara	  en	   lärare	  som	  involverar	  sina	  elever	   i	  planeringsarbetet	   i	  de	  aktiviteter	  
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som	  finns	  i	  skolan.	  Med	  andra	  ord	  kan	  sägas	  att	  design	  handlar	  om	  att	  utveckla	  nya	  lös-‐
ningar	  på	  saker	  och	  ting,	  vilket	  medför	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  till	  den	  rådande	  om-‐
givningen.	  	  
	  
Didaktisk	  design	  står	  för	  såväl	  formandet	  av	  sociala	  processer	  och	  att	  skapa	  goda	  förut-‐
sättningar	  för	  lärdom	  som	  att	  låta	  individen	  re-‐designa	  eller	  återskapa	  sina	  egna	  proces-‐
ser.	   En	   didaktisk	   design	   är	   inte	   enbart	   kopplat	   till	   skolverksamheten	   utan	   till	   många	  
olika	  situationer.	  Lärande	  enligt	  detta	  perspektiv	  finns	  i	  all	  verksamhet	  som	  tänks	  ut	  och	  
produceras	   i	   flera	  sammanhang,	  så	  som	  lagar	  och	   förordningar,	  skolbyggnader,	  under-‐
visningsresurser	  samt	  utrustning	  och	  hjälpmedel	  som	  skall	  underlätta	  lärande.	  Läraren	  
kan	  alltså	  ses	  som	  en	  designer	  av	  sin	  undervisning	  genom	  sin	  breda	  repertoar	  gällande	  
planering,	  sitt	  sätt	  att	  disponera	  lektioner,	  använda	  klassrummets	  resurser	  samt	  sitt	  sätt	  
att	  utvärdera	  arbetet	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  

2.3.2	  Multimodalitet	  
Enligt	  Selander	  och	  Kress	   (2010)	  handlar	  multimodalitet	  om	  hur	  en	   individ	  med	  olika	  
slags	  resurser,	  till	  exempel	  kroppsliga	  sinnen,	  kan	  tolka	  världen	  och	  skapa	  meningsfull-‐
het.	  Den	  meningsfulla	  världen	  skapas	  alltså	  genom	  att	  vi	  tilldelar	  något	  en	  mening.	  Fö-‐
remål,	  gester,	  ord	  och	  symboler	  i	  sig	  saknar	  emellertid	  en	  egentlig	  betydelse	  till	  dess	  vi	  
på	   det	   ena	   eller	   andra	   sättet	   ger	   denna/detta	   en	   betydelse	   i	   ett	   socialt	   sammanhang.	  
Människan	   kommer	   tillsammans	   överens	   om	   innebörder	   och	   betydelser	   genom	   sam-‐
språkande	  och	  samhandlande.	  Hur	  vi	  klassificerar	  världen	  bygger	  på	  biologiska,	  psyko-‐
logiska	  och	  sociala	  förutsättningar.	  Den	  biologiska	  förutsättningen	  beskriver	  vår	  hjärnas	  
bearbetning	  genom	  att	  söka	  mönster	  eller	  variation.	  För	  att	  denna	  bearbetning	  ska	  ske	  
krävs	  det	  även	  att	  individen	  påstår	  detta	  vara	  meningsfullt	  för	  individen	  själv,	  alltså	  den	  
psykologiska	   och	   sociala	   förutsättningen.	   Det	   som	   förenar	   dessa	   tre	   är	   att	  människan	  
skapar	   tecken	   som	   representerar	   något,	  med	   andra	   ord	  något	   som	  utgör	   representat-‐
ioner	  av	  hur	  ting	  inger	  meningsfullhet.	  	  
	  
Ljud,	  gester	  och	  rörelsemönster,	  linjer	  och	  punkter,	  ytor	  och	  färgskalor	  är	  exempel	  på	  de	  
teckenvärldar	  som	  utvecklats.	  Dessa	  tecken	  kan	  i	  sin	  tur	  bli	  skrivtecken,	  musikalisk	  no-‐
tation,	  teckningar,	  målningar,	  rörlig	  bild	  etcetera.	  Om	  man	  ser	  på	  tecken	  ur	  ett	  historiskt	  
perspektiv	  så	  har	  dessa	  haft	  en	  resa	  från	  muntligt	  till	  skriftligt,	   inte	  minst	  under	  1800-‐
talet	  då	  romanen	  hade	  sin	  stortid.	  Den	  tidigare	  muntliga	  berättartraditionen	  utvecklades	  
alltmer	  i	  och	  med	  skriftens	  framfart.	  Tidens	  gång	  utformar	  nya	  media	  som	  bland	  annat	  
film	  och	  digitala	  spel	  där	  användaren	  kan	  interagera	  språkligt.	  Tecknets	  frammarsch	  och	  
litteratur	   i	  sig	  är	  alltså	   inte	   längre	  enbart	  den	  enda	  platsen	  där	  nya	  berättelser	  skapas	  
och	  läses	  av	  användaren.	  Den	  tekniska	  utvecklingen	  har	  medfört	  att	  vi	  idag	  rör	  oss	  med	  
otroligt	  många	  tecken,	  dock	  är	  detta	  något	  som	  vi	  är	  omedvetna	  om	  och	  som	  automati-‐
serats	  under	  vår	  uppväxt.	  Teknikens	  frammarsch	  och	  tillgängligheten	  på	  stoff	  har	  gjort	  
att	  vi	  nu	   inte	  enbart	   lär	  oss	  saker	   inom	  skolans	   fyra	  väggar.	  Det	  allt	   större	  utbudet	  av	  
olika	  media	  så	  som	  film,	  internet,	  tv	  och	  datorspel	  kan	  öppna	  upp	  lärandet	  från	  att	  vara	  
begränsat	  till	  enbart	  en	  undervisningssituation	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  

2.3.3	  Lärandets	  resurser	  
Alla	   redskap,	   råmaterial,	   teckenvärldar	   och	   symboler	   är	   enligt	   Selander	   och	   Kress	  
(2010)	  lärandets	  resurser	  som	  brukas	  i	  olika	  sammanhang.	  Det	  är	  dock	  inte	  resursen	  i	  
sig	  som	  bestämmer	  objektets	  egenskaper,	  trots	  att	  resurserna	  är	  designade	  för	  specifika	  
ändamål.	  Det	  är	  alltså	  inte	  föremålets	  utseende	  som	  helt	  avgör	  dess	  funktion.	  Flera	  olika	  
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tecken	   i	   kombination	   kan	   förstärka	   varandra,	   till	   exempel	   kan	   en	   bild	   bli	   förstärkt	   av	  
text	  och	  vise	  versa.	  Det	  kan	  vara	  att	  föredra	  att	  en	  resurs	  skall	  användas	  till	  det	  den	  från	  
början	  är	   tänkt	   för.	  Detta	   förutsätter	  att	   individen	   lärt	   sig	  att	   ting	  passar	  olika	  bra	   för	  
olika	  ändamål.	  	  
	  
Barnens	  sätt	  att	  leka	  är	  ett	  otroligt	  spännande	  fenomen.	  I	  lekens	  värld	  sker	  det	  ofta	  ge-‐
nom	  att	  det	  faktiska	  objektet	  inte	  styr	  det	  förväntade.	  Leken	  i	  sig	  styr	  och	  skapar	  en	  in-‐
nebörd.	   Ett	   exempel	   på	   detta	   är	   pinnen	   som	   i	   leken	   låtsas	   vara	   ett	   svärd.	   Objektets	  
tänkta	  mening	  kan	  skymma	  den	  frihet	  och	  fantasifullhet	  som	  finns	  i	  leken.	  Selander	  och	  
Kress	  (2010)	  tar	  upp	  exemplet	  att	  barn	  skulle	  kunna	  spela	  boll	  med	  en	  docka	  och	  vagga	  
en	  boll	  till	  sömns.	  Dock	  skulle	  nog	  föräldrar	  bli	  oroliga	  för	  om	  bollen	  vaggades	  till	  sömns	  
trots	  att	  en	  docka	  i	  situationen	  fanns	  tillgänglig.	  Med	  andra	  ord	  kan	  de	  sociala	  förvänt-‐
ningar	   och	   normer	   som	   finns	   runt	   om	   ett	   objekt	   och	   dess	   användningsområde	   i	   olika	  
sammanhang	   inte	  helt	  uteslutas.	  Olika	  resurser	  skapas	  och	  används	   i	   sociala	  samman-‐
hang.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  att	  ”även	  om	  en	  specifik	  resurs	  inbjuder	  till	  viss	  
aktivitet	   (eng.	   affodance),	   är	   den	   impregnerad	   med	   sociala	   normer	   och	   innebörder	  
(meningspotential)”	  (s.	  51).	  	  

2.3.4	  Mimesis	  
I	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  är	  synen	  att	  lärande	  är	  en	  ständigt	  pågående	  process	  
i	  en	  mängd	  såväl	  större	  som	  mindre	  situationer.	  Individen	  får	  ständigt	  lärdomar	  genom	  
sitt	  seende	  av	  mönster	  i	  olika	  fenomen	  genom	  att	  jämföra	  den	  nya	  kunskapen	  med	  det	  
individen	   redan	   erfarit.	   Ett	   användbart	   tillvägagångssätt	   är	   det	   Selander	   och	   Kress	  
(2010)	  kallar	  för	  mimesis	  där	  individen	  ses	  lära	  sig	  genom	  imitation.	  Begreppet	  mimesis	  
handlar	  alltså	  om	  lärandet	  genom	  att	  härma	  en	  förebild,	  en	  form	  av	  individuell	  simule-‐
ring.	  Det	  kan	  bland	  annat	  handla	  om	  att	  härma	  specifika	  rörelser,	  allmänna	  förhållnings-‐
sätt	  eller	  attityder.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  inom	  musiklärarområdet	  kan	  vara	  en	  situation	  
där	  läraren	  spelar	  före	  på	  sitt	  instrument	  och	  eleven	  får	  i	  uppgift	  att	  låta	  på	  liknande	  sätt	  
genom	  att	  se,	  känna	  och	  lyssna.	  	  

2.3.5	  De	  två	  transformationscyklerna	  	  
Begreppet	  transformationscykel	  används	  för	  att	  beskriva	  hur	  en	  lärandeprocess	  kan	  gå	  
till	  där	  information	  och	  befintlig	  kunskap	  väljs	  ut	  för	  att	  sedan	  bearbetas	  och	  kombine-‐
ras	  på	  nya	   sätt.	   Selander	   och	  Kress	   (2010)	  beskriver	  processen	   som	  ett	   sökande	  med	  
hjälp	  av	  den	  kunskap	  individen	  redan	  har	  förkunnad.	  Individen	  följer	  dess	  inre	  associat-‐
ioner,	  går	  fram	  och	  tillbaka	  och	  ibland	  även	  in	  i	  återvändsgränder.	  Individen	  skissar	  sig	  
fram.	  Målet	  med	  processen	  är	  att	  slutligen	  upptäcka	  nya	  möjligheter.	  Det	  individen	  väl-‐
jer	  att	   fokusera	  på	  i	  en	  lärprocess	  kan	  ses	  som	  fixeringspunkter	  där	  denne	  för	  tillfället	  
låser	  sig	   fast.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  en	  elev	  som	  har	  som	  mål	  att	   framföra	  ett	  
musikaliskt	  verk.	  Eleven	  väljer	  ut	  vissa	  hjälpmedel	  som	  hen	  tror	  är	  meningsfulla	  för	  ar-‐
betets	   progression.	   Kombinationen	   av	   hjälpmedlen	   formar	   hur	   representationen	   kom-‐
mer	  att	  bli.	  	  
	  
Representationen	  är	  med	  andra	  ord	  en	  ny	  version,	  genom	  bearbetning,	  mer	  färdig	  pro-‐
dukt	  av	  individens	  förståelse.	  Exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  en	  essä,	  prov	  eller	  ett	  muntligt	  
föredrag	   som	   individen	   framför.	   Representationen	  utgör	   alltså	   en	   transformation	   från	  
cykel	  ett	  till	  cykel	  två	  där	  man	  presenterar	  sitt	  kunnande	  i	  ett	  stoff	  samt	  kan	  medverka	  
och	   reflektera	   i	   diskussion,	   bedömning	   och	   metareflektion	   av	   både	   lärprocessen	   och	  
representationen	   (Selander	   &	   Kress,	   2010).	   Detta	   skulle	   i	   så	   fall	   innebära,	   i	   exemplet	  
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ovan	  från	  förra	  stycket,	  att	  eleven	  framför	  sitt	  musikaliska	  verk	  och	  i	  efterhand	  kan	  re-‐
flektera	  över	  själva	   framförandet,	   till	  exempel	  hur	   framförandet	  gick	  och	  vad	  hens	   lär-‐
domar	  var.	  
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3	  Metodkapitel	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metoder.	  Här	  redogörs	  också	   för	  urvalet	  av	  stude-‐
rade	  situationer	  och	  händelser,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  och	  gil-‐
tighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
I	  studien	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  videofilmning.	  Ett	  gott	  komplement	  till	  video-‐
filmning	  kan	  vara	  att	   föra	   loggbok	  för	  att	  ge	  observatören	  både	  perspektiv	  på	  översikt	  
(loggbok)	  och	  detaljnivå	  (videofilmning)	  (Björndal,	  2005).	  Dock	  har	   jag	  valt	  att	   istället	  
för	  loggbok	  använda	  mig	  av	  metoden	  egen	  reflektion	  för	  att	  få	  perspektiv	  på	  översiktliga	  
skeenden.	  Egen	  reflektion	  som	  metod	  kan	  ses	  som	  komplement	   till	  den	  mer	  detaljrika	  
videoobservationen.	  	  

3.1.1	  Videoobservation	  
Bjørndal	   (2005)	   väljer	   att	   beskriva	   videoobservation	   genom	  en	  metafor	   där	   personen	  
som	  observerar	  är	  en	  chaufför.	  Chauffören	  riktar	  uppmärksamheten	  så	  starkt	  på	  vägen	  
framåt	  att	  denne	  tappar	  möjligheterna	  till	  systematiska	  och	  detaljerade	  observationer	  i	  
stunden.	  Hen	  kör	   fordonet	   framåt	  och	  har	  redan	   fullt	  upp	  att	  observera	  det	  allra	  mest	  
väsentliga	   för	   att	   hålla	   fordonet	   på	   vägen.	   Chauffören	   har	   möjlighet	   att	   ibland	   titta	   i	  
backspegeln	  på	  det	   som	   just	  passerat,	  men	  mycket	   av	  det	   som	  svischar	   förbi	  kommer	  
undan	  obemärkt.	  Med	  andra	  ord	  är	  videoinspelning	  ett	  gott	  observationssätt	  då	  perso-‐
nen	  i	  fråga	  vill	  ägna	  sig	  åt	  observationer	  i	  den	  egna	  praktiken.	  Videoinspelningen	  kan	  ses	  
som	  en	  passagerare	  eller	  ett	  par	  extra	  ögon	  under	  bilfärden	  som	  registrerar	  och	  sparar	  
allt	  det	  som	  chauffören	  missat.	  	  
	  
Videoinspelning	  har	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  två	  stora	  fördelar.	  Först	  och	  främst	  har	  ob-‐
servatören	   möjlighet	   att	   konservera	   observationer.	   Ögonblick	   som	   annars	   skulle	   gått	  
förlorat	   finns	  dokumenterade	   för	   analys	  precis	  hur	  många	  gånger	  observatören	  behö-‐
ver.	  Den	  andra	  stora	  fördelen	  är	  videoinspelningens	  möjligheter	  till	  stor	  detaljrikedom.	  
Varje	   gång	   filmen	   spolas	   tillbaka	  och	   tittas	  på	   igen	   får	   observatören	   syn	  på	  nya	   saker	  
som	  kan	  vara	  intressant	  för	  observationens	  syfte.	  Observatören	  har	  under	  observation-‐
ens	   gång	   möjlighet	   att	   byta	   fokus	   på	   sitt	   tittande	   under	   en	   och	   samma	   sekvens	   av	  
materialet.	  	  
	  
Bjørndal	   (2005)	  menar	   att	   videoinspelning	   är	   särskilt	   effektivt	   vid	   undersökandet	   av	  
självkännedom.	  Vid	   tittandet	  på	   inspelningar	   av	   sig	   själv	   är	  det	  möjligt	   att	   aktivt	   kon-‐
frontera	  sig	  själv,	  vilket	  annars	  inte	  är	  möjligt.	  Observation	  av	  denna	  typ	  ger	  ofta	  tanke-‐
väckande	  och	  lärorika	  upplevelser	  om	  en	  själv	  i	  form	  av	  aha-‐upplevelser.	  Ett	  exempel	  på	  
detta	  skulle	  kunna	  vara	  orden:	  ”Jag	  blev	  överraskad	  av	  att	  situationen	  var	  på	  detta	  sätt”.	  
Med	  andra	  ord	  får	  observatören	  en	  spegling	  av	  sig	  själv	  där	  ”ratten”	  kan	  släppas	  och	  där	  
det	  istället	  är	  möjligt	  att	  undersöka	  den	  valda	  situationen	  med	  en	  kritisk	  distans.	  

3.1.2	  Reflexivitet	  som	  metod	  
I	  boken	  Tolkning	  och	  reflektion	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008)	  förklaras	  det	  att	  reflektion	  
eller	   reflexivitet	  handlar	  om	  att	   tänka	  kring	   förutsättningarna	   för	  sin	  aktivitet	  och	  hur	  
personlig	   intellektuell	   involvering	  kan	  påverka	   interaktionen	  med	  vad	  som	  undersöks.	  
Detta	  innebär	  att	  forskaren	  lyfts	  fram	  då	  reflektion	  sker	  i	  ett	  kritiskt	  perspektiv	  om	  sig	  
själv.	  Kärnan	  i	  reflektion	  handlar	  alltså	  om	  hur	  vi	  konstruerar	  oss	  själva	  samtidigt	  som	  vi	  
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konstruerar	   resurser	   (objekt)	   i	   vår	   forskning.	  Utan	   konstruktion	   saknar	   reflekterande	  
forskning	  mening.	  Reflekterande	  forskning	  kräver	  a)	  något	  att	  konstruera	  som	  finns	  där	  
ute,	  b)	  ett	  konstruerande	  subjekt	  som	  i	  detta	  fall	  är	  forskaren	  själv	  och	  c)	  en	  social	  kon-‐
text	  som	  konstruerar	  forskaren	  i	  vad	  gäller	  samhälle,	  språk	  eller	  lokalt	  forskarämne.	  	  	  
	  
Reflexivitet	  bör	  handla	  om	  att	  reflektera	  kring	  premisserna	  för	  eget	  tänkande,	  observe-‐
rande	   och	   språkanvändande.	   Detta	   ställer	   krav	   på	   forskaren	   vad	   gäller	   empirism,	  
narcissism	  och	  olika	  varianter	  av	  social	  och	  språklig	  reduktionism.	  Till	  exempel	  kan	  en	  
forskares	  medvetenhet	  leda	  forskaren	  in	  i	  att	  enbart	  utföra	  en	  spegling	  av	  den	  själv,	  med	  
andra	  ord	   instängd	   i	   sin	  egen	  medvetenhet.	  Genom	   insikten	  att	   forskaren	  sysslar	  med	  
övertalning	   i	   ett	   socialt	   och	   politiskt	   sammanhang	   undgås	   en	   narcissistisk	   självuppta-‐
genhet.	  Poängen	  med	  reflektion	  är	  för	  forskaren	  att	  försöka	  ifrågasätta	  svagheterna	  i	  det	  
tänkande	  den	  är	  instängd	  i	  och	  att	  bryta	  dennes	  inre	  föreställningar	  (Alvesson	  &	  Sköld-‐
berg,	  2008).	  	  	  	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
Kombinationen	  observation	  med	  stöd	  av	  egen	  reflektion	  har	  avsikten	  att	  ge	  ett	  bredare	  
spektra	  av	  händelser	  och	  uppfattningar	  i	  mitt	  observationsarbete.	  Videoobservationens	  
fördelar	  vad	  gäller	  dess	  rikedomar	  på	  detaljer	  blir	  viktiga	  i	  arbetet	  kring	  att	  i	  min	  forsk-‐
ning	  undersöka	  vilka	  resurser	   jag	  använder	  och	  hur	  processen	   i	  kompositionen	  ser	  ut.	  
Den	  egna	  reflektionen	  som	  metod	  blir	  viktig	  då	  videoobservationen	  saknar	  förmågan	  att	  
gestalta	  vad	  som	  känns	  eller	  uppfattas.	  Eftersom	  konstnärliga	  projekt	  som	  detta	  hyser	  
en	  viss	  komplexitet	  vad	  gäller	  konstnärens	  eget	  tänkande	  ser	  jag	  egen	  reflektion	  som	  ett	  
gott	   tillvägagångssätt	   i	   tillägg	   till	   den	  mer	   koncisa	   videoobservationen.	   På	   så	   vis	   kan	  
denna	  kombination	  av	  metoder	  ge	  en	  rättvis	  bild	  av	  scenariot	  i	  både	  större	  och	  mindre	  
aspekter.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
I	  mitt	  arbete	  har	  projektet	  att	  komponera	  ett	  musikstycke	  för	  sångsolist	  och	  pianoack-‐
ompanjemang	  valts.	  De	  situationer	   jag	  har	  valt	  att	  videofilma	  är	  då	   jag	  sitter	  och	  kom-‐
ponerar	  mitt	  stycke.	  De	  situationer	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  egen	  reflektion	  som	  metod	  har	  
varit	  när	  jag	  har	  arbetat	  med	  stycket	  i	  notskrivningsprogrammet,	  men	  också	  i	  slutskedet	  
av	  processen.	  Det	  kan	  bland	  annat	  handla	  om	  att	  färdigställa	  och	  strukturera	  mina	  idéer	  
i	  notskrivningsprogrammet	  eller	  att	  reflektera	  över	  vikten	  av	  återkopplingskommenta-‐
rer	  från	  min	  kompositionslärare.	  	  	  	  	  
	  
Vad	   gäller	   videofilmningen	   har	   jag	   valt	   ut	   små	   sticksprovssituationer	   från	   två	   skeden	  
under	  mitt	   komponerande.	  Det	   första	   skedet	   var	   vid	   allra	   första	   tillfället	   då	   hela	   pro-‐
jektet	  startades.	  	  Detta	  skede	  såg	  jag	  som	  ett	  av	  de	  viktigaste	  då	  det	  skulle	  ge	  mig	  tillfälle	  
att	  se	  hur	  jag	  gick	  till	  väga	  vid	  uppstarten	  av	  arbetet	  och	  vilka	  resurser	  jag	  använde	  mig	  
av	  då.	  Det	  andra	  skedet	  är	  filmat	  ungefär	  i	  mitten	  av	  processen.	  Under	  denna	  fas	  var	  av-‐
sikten	  att	  få	  syn	  på	  hur	  arbetet	  fortgick	  och	  vilka	  resurser	  jag	  använde	  mig	  av	  där.	  Efter	  
dessa	  två	  tillfällen	  använde	  jag	  mig	  uteslutande	  av	  metoden	  egen	  reflektion	  på	  grund	  av	  
att	  det	  i	  slutet	  av	  processen	  kunde	  tänkas	  bli	  svårare	  att	  i	  videoobservationen	  visa	  mina	  
uppfattningar	  vid	  färdigställandet	  och	  summeringen	  av	  mitt	  musikaliska	  verk.	  	  	  
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Dessa	   tre	   skeden,	   videofilm	   vid	   projektets	   begynnelse,	   videofilm	   i	  mitten	   av	   projektet	  
och	  egna	  reflektioner	  vid	  summeringen	  av	  projektet,	  hade	  för	  avsikt	  att	  beskriva	  en	  tyd-‐
lig	  helhetsbild	  av	  hur	  processen	  förändras	  utifrån	  var	  i	  komponerandefasen	  jag	  befinner	  
mig	  i.	  Under	  bearbetningen	  av	  mitt	  material	  valde	  jag	  att	   fokusera	  på	  vilka	  verktyg	  jag	  
använde	  för	  att	  fortgå	  med	  min	  tonsättning.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentation	  	  
Mina	  videofilmer	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  min	  dators	   inbyggda	  kamera.	   Jag	  kunde	  ha	  an-‐
vänt	  en	  separat	  filmkamera,	  men	  fördelen	  med	  att	  spela	  in	  filmerna	  på	  datorn	  var	  att	  jag	  
hade	  materialet	  till	  hands	  direkt.	  Filmerna	  är	  mellan	  45	  minuter	  till	  60	  minuter.	  Doku-‐
mentationen	  skedde	  i	  ett	  övningsrum	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  eller	  i	  min	  flickväns	  
lägenhet.	  Det	  viktigaste	  var	  att	  det	  fanns	  ett	  utrymme	  där	  jag	  kunde	  få	  vara	  ifred	  och	  där	  
det	   fanns	   tillgång	   till	  piano.	  Filmerna	  är	   filmade	  snett	  bakifrån	  mig	  så	  att	  pianot,	  mina	  
notblad	   och	  mina	  händer	   syns	   tydligt.	   Av	  min	   kropp	   ser	  man	  mest	  min	   ryggtavla	   och	  
sidan	  av	  mitt	  ansikte.	  I	  efterhand	  insåg	  jag	  att	  det	  skulle	  ha	  varit	  intressant	  att	  i	  video-‐
filmen	  ha	  sett	  hela	  mitt	  ansikte	  för	  att	  kunna	  se	  ansiktsuttryck,	  men	  då	  var	  dock	  filmerna	  
redan	  inspelade.	  	  
	  
Vad	  gäller	  den	  egna	  reflektionen	  har	  det	  inte	  förts	  någon	  typ	  av	  strukturell	  dokumentat-‐
ion.	  Istället	  har	  jag	  med	  hjälp	  av	  videofilmerna,	  notbladen,	  mail	  från	  kompositionslära-‐
ren,	  notskrivningsprogrammet	  och	  andra	  anteckningar	  försökt	  att	  i	  efterhand	  reflektera	  
över	  vad	  som	  hände	  och	  skedde.	  	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Transkribera	  innebär	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  att	  överföra	  något	  från	  ett	  teckensystem	  till	  
ett	  annat.	  I	  mitt	  fall	  handlar	  det	  om	  att	  överföra	  det	  som	  händer,	  sker	  och	  möjligen	  sägs	  i	  
min	  videoinspelning	  till	  text.	  En	  transkription	  skall	  med	  andra	  ord	  återge	  det	  som	  sägs	  
och/eller	  görs	  i	  den	  valda	  situationen	  som	  utforskas	  och	  överföras	  till	  något	  som	  skulle	  
kunna	  likna	  ett	  manus	  till	  en	  film.	  Den	  största	  fördelen	  med	  att	  transkribera	  är	  att	  vissa	  
aspekter	  på	  så	  sätt	  kan	  framträda	  mycket	  tydligare.	  Det	  blir	  också	  lättare	  att	  få	  en	  hel-‐
hetsbild	   över	   de	   mönster	   som	   påvisas.	   Nackdelen	   med	   detta	   arbetssätt	   är	   att	   det	   är	  
mycket	  tidskrävande.	  Om	  tiden	  inte	  finns	  bör	  transkriptionen	  begränsas	  till	  enbart	  kor-‐
tare	  sekvenser	  av	  det	  som	  anses	  vara	  mest	  intressant.	  Det	  finns	  också	  en	  problematik	  i	  
tolkandet	  av	  transkriptionen,	  då	  alla	  människor	  lägger	  fokus	  på	  olika	  saker.	  Ett	  tolkande	  
av	  transkription	  som	  görs	  av	  olika	  personer	  kommer	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning	  
att	  skilja	  sig	  åt.	  	  	  	  	  	  
	  
Under	   transkriptionsarbetet	   av	   videofilmerna	   gjordes	   först	   anteckningar	   på	   hela	   film-‐
materialet.	   Detta	   gjordes	   så	   att	   jag	   först	   skulle	   få	   en	   uppfattning	   var	   i	   materialet	   det	  
fanns	  extra	  intressanta	  synvinklar	  att	  undersöka	  och	  ha	  som	  underlag	  för	  analys.	  Däref-‐
ter	  valde	  jag	  ut	  två	  kortare	  sekvenser	  av	  sådant	  som	  tycktes	  vara	  av	  särskilt	  intresse.	  En	  
sekvens	   ifrån	   filmen	  som	   filmades	  vid	   första	   tillfället	  och	  en	   sekvens	   ifrån	   filmen	  som	  
filmades	   under	  mitten	   av	  min	   kompositionsprocess	   valdes.	   Transkriptionsanteckning-‐
arna	  skrevs	  i	  tidskronologisk	  löpande	  text.	  	  
	  
I	  första	  sekvensen	  har	  jag	  analyserat	  vilka	  resurser	  jag	  använde	  med	  fokus	  på	  projektets	  
startskede.	  Jag	  försökte	  lägga	  märke	  till	  vilka	  resurser	  som	  då	  var	  dominerande	  för	  att	  
mitt	  musikaliska	  projekt	   skulle	  påbörjas.	   I	   detta	   fall	   var	  det	   främst	   resursen	  att	   aktivt	  
leta	  efter	  ett	  första	  stoff	  till	  mitt	  verk,	  något	  som	  i	  kompositionssammanhang	  kallas	  för	  
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musikaliskt	   tema.	   Detta	   skede	   blir	   extra	   viktigt	   för	   att	   det	   första	   musikaliska	   temat	  
kommer	  att	  spegla	  resten	  av	  styckets	  karaktär	  vad	  gäller	  resurserna	  melodik,	  harmonik	  
och	   rytmik.	   I	   andra	   sekvensen	  har	   jag	  analyserat	  vilka	   resurser	   som	  dominerar	  under	  
processens	  fortgång.	  Jag	  uppmärksammade	  att	  de	  två	  resurserna	  gehöret	  och	  seendet	  är	  
de	  mest	   inflytelserika	   för	  processens	   fortgång,	  dock	  med	  hjälp	  av	  många	  andra	  under-‐
ordnade	  resurser	  som	  till	  exempel	  piano,	  notbladen,	  förkunskaper	  etcetera.	  
	  
I	   dessa	   två	   sekvenser	   uppmärksammades	   mönster	   som	   jag	   sedan	   formade	   till	   olika	  
forskningsteman	  ämnade	  till	  min	  resultatdel	  i	  detta	  arbete.	  	  Dessa	  mönster	  ska	  beskriva	  
vilka	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  för	  att	  min	  kompositionsprocess	  skall	  fortskrida	  till	  
ett	  för	  mig	  gott	  resultat.	  	  	  	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Att	  göra	  observation	  med	  hjälp	  av	  kamera	  är	  inte	  helt	  problemfritt.	  Bjørndal	  (2005)	  me-‐
nar	  att	  observatören	  vid	  alla	  typer	  av	  undersökningar	  ska	  fråga	  sig	  hur	  observationen	  i	  
sig	  kan	  påverka	  den	   individ/de	   individer	  som	  skall	  undersökas.	  Enbart	  kamerans	  när-‐
varo	  kan	  påverka	  individerna	  till	  att	  situationen	  kan	  verka	  konstlad.	  I	  mitt	  fall	  är	  detta	  i	  
någon	  mån	  påtagligt,	  men	  egentligen	  ser	  jag	  situationen	  med	  kameran	  som	  ganska	  trygg	  
på	  grund	  av	  att	  det	  enbart	  är	  jag	  som	  agerar	  i	  filmerna	  och	  enbart	  jag	  som	  sedan	  tittar	  på	  
materialet	  och	  bearbetar	  detta.	  Bjørndal	  beskriver	  också	  att	  de	  som	  observeras	  överras-‐
kande	  fort	  glömmer	  bort	  eller	  vänjer	  sig	  vid	  kamerans	  närvaro.	  	  
	  
En	   annan	   nackdel	   handlar	   om	   undersökningens	   tillförlitlighet	   vad	   gäller	   tolkande	   av	  
material.	   När	   bearbetningen	   av	  materialet	   sker	   finns	   alltid	   risken	   att	   egna	   gränsdrag-‐
ningar	  och	  värderingar	  påverkar	  resultatets	  innehåll.	  Detta	  gör	  det	  extra	  viktigt	  att	  jag	  i	  
mitt	  transkriptionsarbete	  är	  konsekvent	  och	  kan	  hålla	  mig	  objektiv	  och	  koncis	  till	  stof-‐
fet.	  Det	  blir	  också	  särskilt	  viktigt	  i	  arbetet	  att	  värdera	  mina	  egna	  reflektioner	  och	  tankar.	  
Att	  ha	  reflektion	  som	  forskningsmetod	  och	  underlag	  till	  resultat	  och	  diskussion	  i	  arbetet	  
kan	  påverka	   studiens	   tillförlitlighet.	  Detta	  på	   grund	  av	   att	  mina	   egna	   reflektioner	   inte	  
har	  dokumenterats	  på	  ett	  strukturerat	  sätt.	  Jag	  kan	  i	  efterhand	  önska	  att	  jag	  hade	  skrivit	  
ner	  mina	  tankar	   i	   till	  exempel	   loggbok	  för	  att	   få	  en	  mer	  strukturerad	  metod	  vad	  gäller	  
behandlingen	  av	  tankar	  och	  upplevelser	  under	  kompositionsprocessen.	  	  
	  
I	  min	  observation	  har	  inte	  fler	  personer	  involverats,	  i	  filmerna	  är	  det	  enbart	  jag	  som	  del-‐
tar.	  Detta	  betyder	  att	  jag	  inte	  har	  behövt	  tänka	  på	  etiska	  överväganden.	  Vid	  inblandning	  
av	  andra	  personer	  hade	  jag	  varit	  tvungen	  att	  visa	  hänsyn	  till	  att	   inget	  material,	  så	  som	  
videoinspelningar	   eller	   liknande,	   kommer	   ut	   till	   allmän	   beskådan.	   Jag	   hade	   dessutom,	  
enligt	  Björndal,	  varit	  tvungen	  att	  ha	  personernas	  medgivande	  om	  videoinspelningen	  och	  
vetskap	  om	  mitt	  syfte	  med	  observationen.	  	  	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	   resultatet	  av	  analyserna	  av	  videofilmerna	  och	  den	  egna	  re-‐
flektionen.	  Resultaten	  presenteras	   i	   form	  av	  tre	  teman	  som	  också	  utgör	  kapitlets	  över-‐
gripande	   rubriker:	   Tonsättningens	   begynnelse,	   Kompositionsprocessens	   andra	   fas	   och	  
Processens	  slutskede.	  	  

4.1	  Tonsättningens	  begynnelse	  	  	  
I	  detta	  första	  stycke	  beskrivs	  tillvägagångssättet	  vid	  begynnelsen	  av	  arbetet.	  Fokus	  i	  be-‐
skrivningarna	  ligger	  på	  metoderna	  för	  hur	  jag	  arbetar	  med	  kompositionen	  med	  hjälp	  av	  
de	  resurser	  som	  tycks	  vara	  viktiga	  för	  fortsatta	  arbetet	  av	  stycket:	  att	  testa,	  skissa	  och	  
leka	  fram	  versioner	  och	  varianter.	  	  
	  
Den	   första	   transformationscykeln	   i	  en	   lärandeprocess	  beskriver	  processen	  som	  ett	   sö-‐
kande	  med	  hjälp	  av	  redan	  förkunnad	  kunskap	  hos	  individen	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  I	  
mitt	   fall	   betyder	   detta	   att	   jag	   tonsätter	  musik	   utifrån	  de	   kunskaper	   jag	   har	   vad	   gäller	  
tekniker	  i	  komposition	  samt	  min	  befintliga	  syn	  på	  musik.	  De	  aktiviteter	  som	  har	  genom-‐
förts	  under	  processen	  kan	  styrka	  detta	  synsätt.	  Här	  nedan	  kommer	  exempel	  på	  aktivite-‐
ter	  i	  den	  första	  transformationscykeln.	  	  

4.1.1	  Första	  noten	  
Det	  visade	  sig	  vara	  svårt	  att	  vid	  ett	  tomt	  blad	  börja	  skriva	  ny	  musik.	  För	  mig	  som	  tonsät-‐
tare	   fanns	   i	   början	   av	   arbetet	   föreställningar	   och	   utopiska	   tankar	   om	  hur	   stycket	   kan	  
tänkas	  låta	  när	  det	  är	  färdigt.	  	  
	  
Jag	  valde	  att	  videofilma	  det	  allra	  första	  tillfället	  då	  mitt	  nya	  alster	  skulle	  påbörjas.	  Detta	  
filmades	   för	   att	  möjligen	   kunna	   se	   intressanta	   företeelser	   vid	   processens	   begynnelse.	  
Till	  en	  början	  sitter	  jag	  framför	  pianot	  och	  enbart	  klinkar	  på	  några	  tangenter.	  Detta	  klin-‐
kande	  har	  ingen	  egentlig	  mening	  till	  att	  starta	  själva	  kompositionsprocessen,	  då	  notbla-‐
det	   framför	  mig	   är	   fortsatt	   tomt.	   Mitt	   spelande	   på	   pianot	   har	   ännu	   inte	   någon	   tydlig	  
struktur	  och	  mitt	  komponerande	  kan	  än	  inte	  anses	  ha	  börjat.	  Ett	  första	  stoff	  till	  mitt	  verk	  
skapas	  med	  hjälp	  av	  ett	  aktivt	  letande	  som	  resurs.	  Jag	  har	  i	  min	  transkription	  skrivit	  att	  
jag	  visar	  på	  ett	  uppgivet	  kroppsspråk	   som	  skulle	  kunna	  beskriva	  den	  musikaliska	   lås-‐
ning	  jag	  befann	  mig	  i.	  Situationen	  skulle	  lite	  skämtsamt	  kunna	  beskrivas	  som	  att	  ”kom-‐
ponisten	  sliter	  sitt	  hår”.	  Det	  är	  först	  när	  jag	  får	  en	  idé	  på	  en	  melodi	  och	  skriver	  några	  få	  
noter	  på	  notbladet	  som	  jag	  ser	  att	  något	  börjar	  ta	  form.	  Dessa	  skapar	  i	  sin	  tur	  nya	  em-‐
bryon,	   skisser	   och	   teman	   som	   kommer	   att	   prägla	  musikens	   karaktär	   och	  musikaliska	  
form.	  
	  
Allteftersom	  verket	  börjar	  ta	  form	  kommer	  nya	  ting	  som	  hindrar	  min	  kompositionspro-‐
cess.	   Jag	  ser	   tendenser	   till	  att	   jag	   följer	  någon	   form	  av	  konvention,	  vilket	  skulle	  kunna	  
ses	  som	  en	  resurs.	  Det	  betyder	  helt	  enkelt	  att	  min	  musik	  bör	   låta	  så	  som	  annan	  musik	  
låter.	  Tidigt	  i	  kompositionsfasen	  skapas	  melodier	  och	  harmonik	  som	  mer	  efterliknar	  än	  
förespråkar	  den	  musikaliska	  stil	  jag	  valt	  att	  skriva	  i.	  I	  mina	  notblad	  har	  jag	  vid	  vissa	  mu-‐
sikaliska	  embryon	  skrivit	  värdeord	  som	  banal,	  tråkig,	  opersonlig	  etcetera	  som	  ett	  tecken	  
på	  att	  jag	  inte	  är	  helt	  nöjd	  med	  dessa	  och	  att	  de	  inte	  ska	  användas	  i	  den	  färdiga	  produk-‐
ten.	  	  
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Bild	  1.	  Bilden	  illustrerar	  en	  skiss	  till	  en	  melodi.	  

4.1.2	  Leken	  som	  resurs	  
För	  att	  få	  bukt	  på	  dessa	  problem	  som	  beskrivits	  ovan	  använder	  jag	  en	  resurs	  som	  jag	  ser	  
som	  extra	  intressant,	  nämligen	  leken.	  Under	  mitt	  transkriptionsarbete	  har	  det	  varit	  på-‐
tagligt	  att	  det	  är	  främst	  denna	  aktivitet	  som	  stått	  som	  huvudsaklig	  metod	  för	  en	  riktning	  
framåt.	  Leken	  går	  ut	  på	  att	   testa	  olika	  versioner	  eller	  varianter	  på	  melodik,	  harmonik,	  
klangfärger	  och	  musikalisk	  form.	  Detta	  sker	  under	  upprepade	  tagningar	  av	  olika	  musi-‐
kaliska	  varianter	  där	  det	  ena	  eller	  andra	  justeras	  till	  det	  bättre.	  Vid	  vissa	  tillfällen	  stan-‐
nar	  jag	  upp	  för	  att	  lyssna	  på	  vad	  som	  har	  spelats	  och	  hur	  det	  i	  mina	  öron	  lät.	  Om	  det	  inte	  
var	  helt	  till	  belåtenhet	  söks	  en	  ny	  väg	  upp	  som	  i	  mina	  öron	  låter	  som	  den	  rätta.	  Detta	  sätt	  
att	  arbeta	  visar	  sig	  ge	  en	  tydlig	  effekt	  på	  progression	  och	  skaparglädje.	  Inställningen	  till	  
mitt	  komponerande	  förändras	  till	  det	  bättre	  och	  nya	  idéer	  börjar	  successivt	  komma.	  En	  
reflektion	  jag	  hade	  var	  att	  en	  idé	  ger	  nya	  idéer	  som	  leder	  in	  i	  en	  positiv	  spiral.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Bild	  2.	  Bilden	  illustrerar	  mitt	  kompositionsarbete	  vid	  pianot.	  
	  

4.2	  Kompositionsprocessens	  andra	  fas	  	  
Liksom	   i	   förra	   kapitlet	   avspeglas	   även	   denna	   fas	   i	   den	   första	   transformationscykeln.	  
Detta	  beror	  på	  att	  jag	  i	  kompositionsarbetet	  fortfarande	  utformar	  mina	  idéer	  grundade	  
på	   tidigare	   kunskap	   och	   erfarenhet	   i	   ämnet.	   Dessutom	   beskrivs	   de	   resurser	   som	   an-‐
vänds	  i	  kompositionsprocessens	  andra	  fas.	  Jag	  har	  valt	  att	  fokusera	  på	  två	  dominerande	  
resurser,	  nämligen	  gehöret	  och	  seendet.	  Dock	  pågår	  en	  ständig	  kombination	  med	  andra	  
resurser	  som	  samverkar	  med	  varandra.	  Exempel	  på	  sådana	  biresurser	  är	  notblad,	  dator,	  
piano	  och	  eventuella	  förkunskaper.	  	  



 

 20 

4.2.1	  Gehöret	  och	  datorn	  som	  resurs	  	  
Den	  mest	  dominerande	  resursen	  som	  har	  använts	  under	  hela	  arbetet	  med	  detta	  projekt	  
är	  mitt	   gehör,	  med	  andra	  ord	  mitt	   inre	  öra	   för	  musik.	  Med	  hjälp	  av	  de	  kunskaper	  och	  
föreställningar	  som	  användes	  som	  resurser	  i	  första	  transformationscykeln	  arbetar	  jag	  i	  
denna	  fas	  med	  gehöret	  för	  att	  nå	  framgång	  med	  det	  musikaliska	  verket.	  Med	  leken	  som	  
metod	  kombinerat	  med	  mitt	  gehör	  som	  resurs	  bedömer	  jag	  vad	  som	  ska	  ingå	  eller	  inte	  
ingå	   i	   tonsättningen.	   I	   båda	   sekvenserna	   i	  mitt	   transkriptionsarbete	   syns	   det	   ett	   kon-‐
stant	  lyssnande	  hos	  mig	  under	  komponerandefasen	  vad	  gäller	  melodik,	  rytmik	  och	  har-‐
monik	  etcetera.	  Om	  något	  inte	  godkänns	  av	  mitt	  öra	  fortsätter	  letandet	  efter	  den	  musi-‐
kaliska	  väg	  som	  eftersträvas.	  Inte	  förrän	  mitt	  öra	  är	  nöjt	  skrivs	  mina	  idéer	  ned	  på	  not-‐
bladet.	  	  
	  
Allteftersom	  processen	  fortgår	  väljer	  jag	  att	  skriva	  in	  mitt	  musikaliska	  verk	  del	  för	  del	  i	  
notskrivningsprogrammet	  Sibelius.	  Gehöret	  fungerar	  som	  reflekterande	  och	  bedömande	  
organ	  även	  under	  dessa	  tillfällen.	  I	  programmet	  framkommer	  att	  vissa	  saker	  inte	  passar	  
lika	  bra	  in	  i	  verket	  som	  när	  det	  skrevs	  på	  notbladet.	  Jag	  använder	  mitt	  gehör	  genom	  att	  
lyssna	  på	  det	  som	  åstadkommits	  under	  föregående	  tillfälle	  vid	  pianot.	  Vissa	  delar	  ändras	  
och	  justeras	  till	  ett	  mer	  tillfredställande	  resultat.	  Fokus	  ligger	  på	  större	  strukturella	  ting	  
och	  musikalisk	  struktur	  vid	  datorn	  än	  vid	  pianot	  på	  grund	  av	  programmets	  möjligheter	  
att	  spela	  upp	  noterna	  i	  rätt	  tempo	  och	  karaktär.	  	  	  	  	  	  	  

4.2.2	  Seendet	  och	  datorn	  som	  resurs	  
Under	  utformandet	  av	  mitt	  verk	  används	  mina	  ögon	  som	  huvudsakliga	  resurs.	  Om	  gehö-‐
ret	  används	  som	  den	  bedömande	  resursen	  används	  mitt	   seende	  som	  resurs	   till	  att	   re-‐
producera	   det	   som	  mitt	   gehör	   har	   godkänt.	   I	   detta	   fall	   handlar	   det	   om	   resurserna	   att	  
skriva	   ner	   noter,	   tecken,	   anteckningar	   och	   skisser	   på	   notbladet.	   Seendet	   har	   här	   som	  
funktion	  att	  konservera	  mina	  tankar	  och	  idéer.	  Utan	  resursen	  att	  kunna	  skriva	  ner	  mina	  
idéer	  hade	  kanske	  inte	  verket	  kunnat	  skapas.	  Allt	  klotter	  och	  alla	  skisser	  som	  blivit	  ned-‐
tecknade	  spelas	  upp	  igen	  på	  nytt	  och	  omvärderas	  och	   justeras,	  eller	  enbart	  godkännas	  
som	  gott	  utvecklat	  stoff	  till	  mitt	  musikaliska	  verk.	  	  
	  
Den	   visuella	   resursen	   används	   också	   till	   att	   tolka	   hur	   toner,	   melodier	   och	   harmonik	  
samverkar	  med	  varandra	  genom	  att	  se	  på	  pianots	  tangenter.	  Under	  arbetet	  med	  verket	  
har	   jag	   konstant	   mina	   ögon	   på	   pianot	   för	   att	   undersöka	   hur	   tonerna	   låter	   ihop	   med	  
varandra.	  Mina	  förkunskaper	  inom	  musikteori	  används	  som	  medel	  för	  att	  mina	  fingrar	  
ska	  veta	  vilka	  toner	  som	  passar	  bra	  tillsammans.	  Min	  blick	  på	  pianot	  fungerar	  dessutom	  
som	  åtgärdande	  resurs	  vid	  felspelningar.	  Gehöret	  pålyser	  att	  något	  i	  melodik	  eller	  har-‐
monik	  inte	  är	  korrekt,	  medan	  synen	  undersöker	  var	  felspelandet	  har	  skett.	  Synen	  korri-‐
gerar	  feltonen/feltonerna	  till	  någon	  annan/några	  andra	  som	  anses	  vara	  ett	  mer	  tillfred-‐
ställande	  val.	  	  
	  
Seendet	   som	   resurs	   används	   även	   i	   arbetet	   i	   notskrivningsprogrammet.	   Mina	   skisser	  
från	  den	  konstnärliga	  aktiviteten	  i	  övningsrummet	  överförs	  in	  i	  programmet	  med	  hjälp	  
av	  synen	  som	  resurs.	  Här	  ges	  också	  större	  möjligheter	  att	  titta	  närmare	  på	  en	  stimule-‐
rande	  stämföring	  för	  mitt	  musikaliska	  verk.	  Med	  hjälp	  av	  mina	  ögon	  får	  jag	  få	  syn	  på	  no-‐
ter	  och	   toner	   som	  kanske	   inte	   riktigt	   samverkar	  på	  ett	   gott	   sätt.	  Detta	  ändrar	   jag	  på	   i	  
programmet	  genom	  att	  flytta	  på	  toner	  tills	  jag	  känner	  mig	  helt	  nöjd.	  Med	  andra	  ord	  ges	  
möjlighet	  att	  på	  ett	  mer	  detaljerat	  sätt	  se	  hur	  det	  musikaliska	  verkets	  byggstenar	  ser	  ut	  
för	  att	  nå	  den	  utopi	  som	  eftersträvas.	  En	  annan	  fördel	  som	  jag	  ser	  att	  den	  visuella	  resur-‐
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sen	  leder	  till	  är	  att	  med	  synens	  hjälp	  kunna	  se	  styckets	  större	  formdelar.	  I	  programmet	  
får	   jag	  möjlighet	   till	  att	  se	  verkets	  struktur	  och	  uppbyggnad	   i	  ett	  mer	  organiserat	  per-‐
spektiv	   än	   vad	   jag	   kunde	   tidigare	   i	   de	   notblad	   som	   användes.	   Stoffet	   värderas,	   byggs	  
ihop	  och	  ges	  meningsfullhet.	  Det	  stoff	   jag	  har	  valt	  att	  ha	  med	  i	  programmet	  anses	  vara	  
sådant	  som	  sedan	  ska	  vara	  med	  i	  den	  färdiga	  produkten,	  med	  andra	  ord	  är	  mitt	  stoff	  inte	  
längre	  enbart	  skisser	  utan	  meningsfullt	  material	  för	  det	  färdiga	  verket.	  	  	  	  	  	  

4.3	  Processens	  slutskede	  	  
Detta	  avsnitt	  har	  den	  andra	   transformationscykeln	  som	  huvudsakliga	   fokus.	  Här	  besk-‐
rivs	  representationen	  i	  form	  av	  att	  jag	  ges	  möjlighet	  att	  presentera	  mitt	  stoff	  samt	  med-‐
verka	  och	  reflektera	  i	  diskussion	  kring	  lärprocessen	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  Dessutom	  
är	   det	   i	   detta	   skede	   som	  nya	   lärdomar	   skapas.	  De	   tre	   underrubrikerna	   i	   detta	   kapitel	  
bygger	   främst	   på	   egna	   reflektioner	   som	   forskningsmetod.	   Ändock	  menar	   jag	   att	   detta	  
kapitel	  hyser	  stor	  vikt	  för	  att	  visa	  kompositionsprocessens	  helhet	  och	  att	  mina	  egna	  re-‐
flektioner	  blir	  värdefulla	  för	  arbetet.	  	  	  	  

4.3.1	  Från	  skisser	  till	  helhet	  
Arbetet	  med	  det	  musikaliska	  verket	  i	  övningsrummet	  transformeras	  alltmer	  till	  arbete	  i	  
notskrivningsprogrammet.	  Mitt	   arbete	   i	   programmet	   syftar	   nu	   främst	   till	   att	   göra	   allt	  
musikaliskt	  stoff	  till	  en	  helhet.	  Detta	  görs	  genom	  att	  bygga	  linjer	  eller	  broar	  mellan	  skis-‐
serna	  och	  idéerna	  så	  att	  detta	  sedan	  kan	  sjungas	  och	  spelas	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt.	  
En	  musikalisk	  form	  sätts	  till	  två	  verser	  med	  tillhörande	  intro,	  mellanspel	  och	  outro	  i	  pi-‐
anoackompanjemang.	   Jag	  väljer	  sedan	  att	  genomföra	  en	  första	  undersökning	  av	  piano-‐
stämman	  och	  dess	  stämföring.	  Aktiviteten	  går	  ut	  på	  att	  spela	  stämman	  i	  sin	  helhet	  för	  att	  
undersöka	  fingersättning	  och	  upptäcka	  eventuella	  felnoter.	  Därefter	  går	  jag	  in	  på	  att	  till-‐
sätta	  en	  tydlig	  visuell	  bild	  av	  noterna.	  Det	  kan	  bland	  annat	   innebära	  hur	  många	  takter	  
det	  ska	  vara	  på	  varje	  rad,	  hur	  fraser	  ska	  bindas	  samman,	  vilka	  nyanser	  och	  andra	  konst-‐
närliga	  instruktioner	  som	  ska	  tas	  i	  beaktandet	  av	  de	  musiker	  som	  sedan	  ska	  studera	  in	  
stycket.	  

Bild	  3.	  Bilden	  illustrerar	  kompositionsarbetet	  i	  notskrivningsprogrammet.	  

4.3.2	  Min	  kompositionslärares	  kommentarer	  
För	  att	  få	  andra	  ögon	  på	  mitt	  alster	  ber	  jag	  min	  kompositionslärare	  att	  titta	  ett	  slag	  på	  
min	  skapelse.	  Han	  ger	  mig	   input	  och	  kritik	  på	  verket	  på	  vad	  som	  är	  bra	  samt	  vad	  som	  



 

 22 

kan	  utvecklas	  mer.	  Kommentarerna	  handlar	  bland	  annat	  om	  tonernas	  register,	  förbättra	  
de	  båda	  musikernas	  samspel	  och	  några	  notationssvårigheter	  i	  pianostämman.	  Detta	  ger	  
mig	  möjligheten	  att	  reflektera	  och	  vidareutveckla	  det	  redan	  färdiga	  materialet	  mot	  nå-‐
got	   slags	   fullständighet.	   Arbetet	   efter	  min	   lärares	   kommentarer	   blir	   alltså	   att	   värdera	  
och	  bejaka	  dessa	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt.	  Det	  är	  egentligen	  i	  detta	  skede	  jag	  får	  möj-‐
lighet	  till	  att	  skapa	  nya	  lärdomar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4.3.3	  Finslipning	  och	  korrekturläsning	  	  
Sist	  men	   inte	  minst	  återstår	  arbetet	  att	  korrekturläsa	  mitt	  material.	   Jag	   lyssnar	  på	  var	  
enskild	  stämma	  genom	  att	  lyssna	  på	  kompositionen	  i	  notskrivningsprogrammet	  och	  gör	  
små	  justeringar	  som	  bland	  annat	  kan	  handla	  om	  textbehandling	  av	  lyriken	  i	  sångstäm-‐
man	  eller	  att	  tydliggöra	  pianostämmans	  noter.	  Jag	  spelar	  sedan	  igenom	  pianostämman	  i	  
sin	   helhet	   för	   att	   genom	   gehöret	   känna	   efter	   om	   allt	   känns	   korrekt.	   Även	   det	   taktila	  
blandas	  in	  i	  form	  av	  att	  undersöka	  hur	  pianots	  stämma	  känns	  i	  händerna	  när	  jag	  spelar	  
den.	  Frågor	  om	  fingersättning	  och	  tydlighet	  i	  pianostämmans	  motoriska	  rörelser	  ifråga-‐
sätts	  och	  förbättras.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  	  	  
Min	   kompositionsprocess	   beskrivs	   genom	   tre	   olika	   skeden,	   där	  Tonsättningens	  begyn-‐
nelse	  beskriver	  processens	  startskede	  och	  själva	  startskottet	   till	  att	  verket	   faktiskt	  blir	  
musik.	  Med	   hjälp	   av	  Kompositionsprocessens	  andra	   fas	   tar	  mitt	   lärande	  mig	   till	  målet,	  
nämligen	   Processens	   slutskede	  där	   allt	   färdigställs	   och	   finslipas.	   Dessa	   tre	   skeden	   blir	  
viktiga	  för	  att	  se	  vilka	  hjälpmedel	  som	  används	  och	  hur	  arbetets	  progression	  ser	  ut.	  	  
	  
Den	  första	  transformationscykeln	  beskrivs	  som	  tidigare	  kunskap	  och	  erfarenhet	  i	  ämnet.	  
Detta	  formar	  och	  reglerar	  hur	  styckets	  struktur	  kan	  komma	  att	  bli.	  Detta	  i	  sin	  tur	  ställer	  
krav	  på	  mig	   som	   tonsättare	  med	   tanke	  på	  de	   förutbestämda	   föreställningar	   jag	   fattar,	  
vilka	   kan	   vara	   redan	   befintliga	  musikaliska	   strukturer	   eller	   klichéer.	   Jag	   har	   problem	  
med	   uppstarten	   av	   arbetet,	  Tonsättningens	   begynnelse.	  Men	   när	   väl	   första	   noten	   eller	  
noterna	  skrevs	  på	  notbladet	  gav	  detta	  en	  gnista	  till	  att	  nya	  embryon	  skapades	  och	  arbe-‐
tet	  kom	  att	  fortgå	  mer	  effektivt.	  Det	  viktigaste	  hjälpmedlet	  i	  det	  tidiga	  stadiet	  blev	  leken,	  
vilken	   gick	   ut	   på	   att	   testa	   olika	   varianter	   på	   pianot	   som	  allt	   eftersom	   justerades	   eller	  
byggdes	  till	  det	  bättre.	  Denna	  aktivitet	  kan	  beskrivas	  i	  ett	  konstant	  sökande	  som	  resurs	  
till	  ett	  för	  mig	  tillfredställande	  resultat.	  Detta	  bringade	  skaparglädje	  och	  gav	  effekt	  vad	  
gäller	  progression	  i	  arbetet.	  	  
	  
De	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  under	  tonsättningens	  fortgång	  beskrivs	  under	  rubriken	  
Kompositionsprocessens	   andra	   fas.	   I	   andra	   fasen	   befinner	   jag	   mig	   fortfarande	   i	   första	  
transformationscykeln	  med	  tanke	  på	  att	  jag	  i	  kompositionsarbetet	  utformar	  mina	  idéer	  
efter	  tidigare	  kunskap	  och	  erfarenhet	  i	  ämnet.	  Mitt	  inre	  öra,	  gehöret,	  tycks	  ha	  haft	  stor	  
betydelse	  i	  arbetet	  och	  har	  nyttjats	  vid	  i	  stort	  sett	  alla	  tillfällen.	  I	  kombination	  med	  leken	  
som	  metod	  används	  gehöret	   som	  bedömande	  organ,	  med	  andra	  ord	  vad	  som	  ska	   ingå	  
alternativt	  slopas	  som	  material	  i	  tonsättningen.	  Gehöret	  ses	  också	  som	  ett	  viktigt	  hjälp-‐
medel	  i	  arbetet	  vid	  notskrivningsprogrammet.	  Dock	  har	  mitt	  öra	  här	  ytterligare	  en	  upp-‐
gift,	  nämligen	  att	   fokusera	  på	  musikalisk	   struktur	  och	   form.	  Detta	   fokus	  adderas	   i	  och	  
med	  möjligheten	  att	  i	  notprogrammet	  kunna	  spela	  upp	  den	  musikaliska	  helheten.	  	  
	  
Den	  visuella	  resursen	  vid	  pianot	  används	  till	  att	  reproducera	  det	  som	  gehöret	  har	  god-‐
känt.	   Alla	   skisser	   nedtecknas	   som	  minnesanteckningar	   för	   att	   bevara	   möjligheten	   att	  
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kunna	  spela	  upp	  dessa	  på	  nytt	  vid	  ett	  senare	  tillfälle.	  Med	  andra	  ord	  har	  mitt	  seende	   i	  
kombination	   med	   det	   skrivande	   tecknet	   funktionen	   att	   konservera	   mina	   tankar	   och	  
idéer.	  Synens	  andra	  viktiga	  funktion	  är	  att	  tolka	  hur	  toner	  samverkar	  med	  varandra	  ge-‐
nom	   att	   se	   pianots	   tangenter.	  Mina	   kunskaper	   i	  musikteori	   och	   komposition	   används	  
som	  resurs	  för	  att	  mina	  fingrar	  ska	  veta	  vilka	  toner	  som	  passar	  ihop.	  En	  tredje	  aspekt	  på	  
den	  visuella	  resursen	  är	  dennas	  betydelse	  för	  att	  åtgärda	  felspelningar.	  Gehöret	  inser	  att	  
något	  inte	  låter	  som	  det	  ska,	  varpå	  det	  visuella	  korrigerar	  feltonen	  till	  en	  annan	  med	  mer	  
tillfredställande	  resultat.	  Från	  pianot	  tar	  jag	  mig	  sedan	  till	  arbetet	  vid	  notskrivningspro-‐
grammet	   där	   den	   visuella	   resursen	   främst	   används	   som	   transformerande	   organ.	   De	  
idéer	  och	  skisser	  som	  knåpats	  med	  vid	  pianot	  transformeras	  in	  i	  programmet	  och	  puss-‐
las	   ihop	   till	   ett	   musikaliskt	   verk.	   Här	   finns	   också	   möjlighet	   till	   att	   med	   synens	   hjälp	  
ändra	  sådant	  som	  bör	   justeras.	   I	  notskrivningsprogrammet	  kan	   jag	  med	  enkla	  knappt-‐
ryck	  ändra	  på	  toner,	  takter	  etcetera	  till	  det	  som	  passar.	  En	  annan	  stor	  fördel	  i	  arbetet	  vid	  
notskrivningsprogrammet	  är	  att	  kunna	  se	  större	  form	  och	  struktur	  av	  verket	  på	  ett	  mer	  
organiserat	  vis	  än	  innan.	  Mina	  skisser	  från	  arbetet	  vid	  pianot	  värderas	  och	  ges	  menings-‐
fullhet	  i	  verket.	  	  
	  
Rubriken	  Processens	  slutskede	  återspeglar	  andra	  transformationscykeln	  och	  de	  aktivite-‐
ter	  som	  genomförts	  för	  att	  göra	  klart	  stycket.	  Mina	  skisser	  överförs	  mer	  och	  mer	  till	  not-‐
skrivningsprogrammet,	  vilket	  leder	  till	  en	  för	  mig	  fysisk	  förflyttning	  från	  pianot	  till	  da-‐
torn.	  Den	   första	  aktiviteten	  är	  att	  göra	  alla	   skisser	   till	   en	  helhet.	  Detta	  görs	  genom	  att	  
sätta	   in	   olika	   formdelar	   i	   stycket,	   så	   som	   vers,	  mellanspel,	   intro	   och	   outro.	   Dessutom	  
undersöks	  materialet	  så	  att	  notationen	  är	  korrekt	  och	  att	  de	  enkelt	  kan	   läsas	  av	  musi-‐
kerna.	  Därefter	   granskas	   stycket	  på	   en	  mer	  detaljerad	  nivå	   vad	  gäller	   olika	  notations-‐
tecken	  som	  ska	  påvisa	  hur	  stycket	  ska	  framföras.	  	  
	  
Verket	  lämnas	  in	  till	  min	  kompositionslärare	  för	  att	  kunna	  få	  andra	  ögon	  på	  vad	  som	  har	  
gjorts.	   Några	   kommentarer	   ges	   som	   har	   som	   uppgift	   att	   förbättra	   det	   hela	   ännu	  mer.	  
Denna	  aktivitet	  ger	  mig	  möjlighet	  till	  reflektion	  av	  det	  åstadkomna.	  I	  detta	  skede	  skapas	  
ett	  helt	  nytt	  lärande,	  sådant	  som	  hos	  mig	  inte	  har	  beaktats	  innan.	  Efterföljande	  arbete	  är	  
att	   åter	  korrekturläsa	  mitt	   stycke	   till	   vad	   som	   i	  mina	  ögon	  kommer	  att	  betraktas	   som	  
fulländat.	  	  	  	  	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	   förs	  en	  diskussion	  kring	  resultatet	   i	  relation	  till	  den	  bakgrundslitteratur	  
och	  det	  teoretiska	  perspektiv	  jag	  haft	  som	  utgångspunkt.	  Därefter	  tas	  mina	  egna	  reflekt-‐
ioner,	   arbetets	   betydelse	   samt	   idéer	   om	   framtida	   forsknings-‐	   och	   utvecklingsarbeten	  
upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	   detta	   avsnitt	   förs	   en	   diskussion	   kring	   följande	   fyra	   teman:	  Första	   transformationscy-‐
keln,	  Leken	  som	  hjälpmedel,	  Lärandets	  resurser	  och	  slutligen	  Andra	  transformationscykeln	  
-‐	  en	  fas	  av	  återkoppling.	  

5.1.1	  Första	  transformationscykeln	  	  
Det	  som	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  tar	  upp	  när	  det	  gäller	  den	  första	  transformationscy-‐
keln,	  menar	  jag	  har	  framträtt	  i	  begynnelsen	  av	  min	  process	  men	  också	  redan	  innan	  pro-‐
cessen	   hade	   inletts.	   Genom	   kompositionsläran	   i	   och	   utanför	   institutionell	   utbildning	  
pågår	  en	  ständig	  lärandeprocess	  som	  påverkar	  individens	  val	  och	  kombination	  av	  läran-‐
deverktyg	  för	  att	  nå	  dennes	  utopi	  inom	  ämnet.	  Den	  litteratur	  jag	  valt	  att	  belysa	  är	  exem-‐
pel	  på	  tre	  läromedel	  som	  gett	  mig	  förkunskaper	  och	  erfarenhet	  inom	  kompositionsäm-‐
net,	  olika	  förkunskaper	  som	  kombineras	  medvetet	  eller	  omedvetet.	  Den	  kombination	  jag	  
väljer	  att	  förvara	  i	  ”ryggsäcken”	  under	  min	  kompositionsprocess	  oavsett	  typ	  av	  medve-‐
tenhet	  blir	  helt	  avgörande	  för	  resultatet	  som	  sedan	  genereras.	  Detta	  sätt	  att	  se	  på	  saken	  
har	  både	  styrkor	  och	  svagheter.	  Å	  ena	  sidan	  blir	  det	  musikaliska	  resultatet	  en	  återspeg-‐
ling	  av	  min	  kunskap	  just	  i	  det	  skede	  det	  utförs.	  Med	  andra	  ord	  skapas	  en	  personlig	  prä-‐
gel	   på	   resultatet	   som	   inger	  meningsfullhet.	  Å	   andra	   sidan	   ger	  processen	   att	   arbeta	  på	  
egen	  hand	  med	  sin	  egen	  kombination	  av	  verktyg	  inga	  nya	  lärdomar,	  utan	  blir	  enbart	  en	  
reproduktion	  av	  det	  som	  redan	  finns	  vetskap	  om.	  
	  
Låt	  oss	  också	  blanda	  in	  det	  designteoretiska	  begreppet	  mimesis	  som	  i	  detta	  fall	  handlar	  
om	  ett	  försök	  att	  imitera	  eller	  stilistiskt	  efterlikna	  en	  redan	  befintlig	  förlaga	  (Selander	  &	  
Kress,	   2010).	   I	   begynnelsen	   sågs	   detta	   fenomen	   som	   ett	   hinder	   eller	   en	   bromskloss	   i	  
mitt	  komponerande,	   i	  och	  med	  hur	   jag	   tänkte	  att	  verket	  skulle	   låta	  när	  det	  var	   färdig-‐
ställt.	  Detta	  skulle	  i	  så	  fall	  ge	  slutsatsen	  och	  insikten	  att	  en	  individs	  redan	  befintliga	  kun-‐
skaper	  och	  erfarenheter	  både	  kan	  hjälpa	  och	  stjälpa	  kompositionsprocessens	  progress-‐
ion.	  Med	   andra	   ord	   är	   ämneskunskaper	   och	   tidigare	   erfarenheter	   en	   förutsättning	   för	  
arbetets	  fortgång,	  men	  kan	  även	  ge	  individen	  en	  låsning	  i	  fortsatta	  arbetet	  på	  grund	  av	  
ens	  förutspådda	  tankar	  kring	  arbetet.	  	  	  	  	  
	  
Med	  horisontell	   komposition	  menar	  Folkestad	   (1996)	  att	   en	  kompositör	   gör	  klart	   alla	  
instrumentsektioner	  från	  början	  till	  slut,	  medan	  andra	  kompositörer	  som	  anammar	  den	  
vertikala	  kompositionen	  gör	  en	  sektion	   i	   taget	   innan	  de	  går	   till	  nästa.	  Dessa	   teorier	  är	  
svåra	   att	   helt	   och	   hållet	   överföra	   till	  min	   kompositionsprocess.	   I	   början	   av	   processen	  
använder	  jag	  mig	  av	  metoden	  att	  skissa	  fram	  olika	  embryon	  som	  sedan	  pusslas	  ihop	  till	  
ett	  färdigt	  verk.	  På	  så	  vis	  kan	  mina	  skisser	  flyttas	  och	  passas	  in	  på	  olika	  ställen	  i	  kompo-‐
sitionen	  i	  den	  ordning	  som	  jag	  finner	  bäst.	  Däremot	  kan	  jag	  se	  likheter	  i	  den	  horisontella	  
strategin	  i	  den	  meningen	  att	  jag	  skriver	  både	  sång	  och	  piano	  på	  samma	  gång.	  Med	  andra	  
ord	  väljer	   jag	  att	  koppla	  samman	  melodi	  och	  ackompanjemang	  vid	  ett	  och	  samma	  till-‐
fälle.	   Alternativet	   hade	   varit	   att	   först	   skriva	   sångens	  melodi	   och	   sedan	   skriva	   pianots	  
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ackord	  och	  harmonik	  i	  relation	  till	  sångstämman.	  På	  detta	  vis	  skulle	  i	  mitt	  fall	  en	  vertikal	  
strategi	  kunna	  utnyttjas.	  	  

5.1.2	  Leken	  som	  hjälpmedel	  
Den	  allra	  viktigaste	  aktiviteten	  för	  att	  nå	  framgång	  i	  arbetet	  har	  varit	  det	  konstanta	  sö-‐
kandet	  efter	  det	  som	  för	  mig	  är	  det	  rätta.	  Detta	  har	  jag	  låtit	  kalla	  för	  leken.	  I	  likhet	  med	  
min	  studie	  har	  Nilsson	  (2002)	  visat	  effekter	  av	  individens	  lek	  som	  främjande	  och	  menar	  
på	  att	   lek	  och	  kreativitet	  ofta	  går	  hand	   i	  hand.	  Även	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  
har	  sin	  syn	  i	  ämnet	  och	  menar	  på	  att	  leken	  i	  sig	  själv	  styr	  och	  skapar	  innebörd.	  Dock	  kan	  
inblandade	  objekt	  och	  dess	  föreställda	  mening	  stävja	  lekens	  frihet	  och	  fantasifullhet	  (Se-‐
lander	  &	  Kress,	  2010).	  Med	  andra	  ord	  kan	  fenomenet	  lek	  främja	  kreativitet,	  fantasifull-‐
het	   och	   personlig	   prägel	   för,	   i	  mitt	   fall,	   kompositionen.	   Å	   andra	   sidan	   finns	   risken	   att	  
objekt,	   som	  till	   exempel	  prestationskrav	  och	   föreställda	   förväntningar,	   styr	  aktiviteten	  
och	  ger	  den	  negativa	  effekter.	  

5.1.3	  Lärandets	  resurser	  	  
De	  två	  viktigaste	  hjälpmedlen	  för	  lärandeprocessens	  frammarsch	  i	  mitt	  komponerande	  
har	   varit	  möjligheten	   att	   höra	   (gehör)	   och	   att	   se	   (visuella).	  Dessa	   kroppsliga	   resurser	  
leder	  mig	  framåt	  i	  mitt	  komponerande	  och	  skapar	  en,	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010),	  
multimodal	   lärandeprocess.	   Gehöret	   ses	   som	   den	   dominerande	   resursen	   då	   det	   får	  
funktionen	  som	  bedömande	  organ.	  Det	  visuella	  verktyget	  får	  en	  underordnad	  funktion	  i	  
form	  av	  att	  reproducera	  gehörets	  upptäckter.	  Dock	  skiftar	  dessa	  två	  resurser	  plats	  när	  
en	   felspelning	   sker	   eftersom	   det	   visuella	   hjälpmedlet	   får	   funktionen	   att	   korrigera	   det	  
oönskade.	  En	  slutsats	  kan	  dras	  att	  öronen	  har	  en	  stor	  betydelse	  i	  arbetet	  med	  klingande	  
musik.	  Jag	  själv	  visste	  att	  ens	  inre	  öra	  för	  musik	  hade	  stor	  betydelse,	  vilket	  mitt	  resultat	  
av	  undersökningen	  också	  visar.	  Dock	  trodde	  jag	  inte	  att	  detta	  verktyg	  var	  så	  pass	  domi-‐
nerande.	  	  

5.1.4	  Andra	  transformationscykeln	  -‐	  en	  fas	  av	  återkoppling	  	  
Den	  andra	  transformationscykeln	  framträder	  i	  processens	  slutskede.	  Selander	  och	  Kress	  
(2010)	  påpekar	  att	  den	  andra	  transformationscykeln	  i	  skolans	  verksamhet	  träder	  fram	  i	  
form	   av	   till	   exempel	   skriftliga	   prov	   alternativt	   muntliga	   framföranden	   eller	   liknande.	  
Eleven	  får	  i	  detta	  skede	  chansen	  att	  reflektera	  och	  göra	  en	  egenbedömning	  av	  det	  inne-‐
håll	  denne	  har	  arbetat	  med.	  I	  mitt	   fall	  sker	  detta	   i	  samtal	  med	  min	  kompositionslärare	  
där	  han	  kommenterar	  det	  jag	  har	  arbetat	  med.	  Min	  kompositionslärare	  försöker	  ge	  goda	  
råd	  för	  hur	  mitt	  verk	  kan	  förbättras.	  Detta	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  återkopplande	  där	  lä-‐
raren	  ger	  sin	  syn	  på	  stoffet	   som	   jag	  bejakar	  och	  möjligen	  ändrar	   till	  det	  bättre.	  Det	  är	  
först	  då	   jag	  får	  möjlighet	  att	  reflektera	  över	  vad	  som	  åstadkommits	  och	  kan	  skapa	  nya	  
lärdomar	  som	  är	  betydelsefulla	  för	  mitt	  framtida	  komponerande.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Selanders	   och	  Kress	   (2010)	   lärandeprocess	   i	   första	   transformationscykeln	  har	   beskri-‐
vits	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  i	  detta	  arbete.	  Jag	  låter	  dock	  detta	  vara	  temat	  för	  en	  personlig	  
reflektion	  av	  mitt	  arbete	  i	  form	  av	  metaforen	  ”ryggsäcken”.	  I	  ryggsäcken	  lägger	  vi	  alla	  de	  
förkunskaper	  och	  erfarenheter	  vi	  anser	  vara	  av	  vikt	   för	  vårt	   fortsatta	   liv	   som	  musiker	  
eller	  musiklärare.	  Jag	  vill	  påstå	  att	  allt	  som	  individen	  väljer	  att	  stoppa	  i	  sin	  ryggsäck	  är	  
till	  för	  att	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  ge	  möjlighet	  till	  framtida	  upptäckter.	  Jag	  anser	  det	  vara	  
fel	  att	  lägga	  helt	  nytt	  stoff	  i	  ryggsäcken	  omedelbart	  precis	  efter	  man	  fått	  vetskap	  om	  den	  
nya	  lärdomen.	  Detta	  måste	  få	  chans	  att	  ”sjunka	  in”	  i	  ens	  inre	  under	  en	  längre	  tid.	  Annars	  
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är	  risken	  stor	  att	  stoff	  kan	  upplevas	  konstlad	  eller	  ytlig.	  Nya	  lärdomar	  är	  istället	  till	  för	  
att	   vid	   senare	   tillfälle	   återkallas	   i	   en	  möjligen	  omedveten	  prägel.	  Det	   designteoretiska	  
perspektivet	  skulle	  i	  så	  fall	  vara	  kritiskt	  gällande	  undervisningsstrukturen	  på	  en	  svensk	  
musikhögskola	  där	  man	  evigt	  undervisar	  och	  redovisar	  sådant	  studenten	  ännu	  inte	  rik-‐
tigt	  kan.	  Istället	  påstår	  jag	  att	  all	  övning	  i	  låt	  säga	  instrumentalspel,	  ensemblespel,	  kom-‐
positionslära,	  musikteori	  etcetera	  först	  ska	  läggas	  till	  handlingarna	  för	  att	  sedan	  nyttjas	  
vid	  ett	  tillfälle	  då	  situationen	  kräver	  det.	  	  
	  
Denna	  insikt	  har	  sakta	  men	  säkert	  kommit	  krypande	  in	  i	  mig	  under	  arbetets	  fortgång.	  I	  
resultatet	  påvisas	  hur	   föregående	  kunskap	  och	  erfarenheter	   i	   första	   transformationcy-‐
keln	  används	  för	  att	  skapa	  mitt	  musikaliska	  verk.	  Det	  stoff	  som	  kommer	  till	  mig	  är	  an-‐
tingen	  medvetet	  eller	  omedvetet	  valt.	  Dock	  stöter	  jag	  på	  fler	  hinder	  vid	  de	  tillfällen	  jag	  
gör	  medvetna	  val	  av	  stoff	  till	  tonsättningen.	  Det	  är	  lättare	  att	  arbeta	  med	  material	  som	  
mer	   präglas	   av	   en	   omedvetenhet	   eller	   lekfullhet.	   Detta	   omedvetna	   förhållningssätt	  
skapar	  meningsfullhet	   snabbare.	   Ett	  motargument	   till	   detta	   synsätt	   skulle	   vara	   att	   en	  
tonsättare	   i	   så	   fall	   enbart	  missunnas	  av	  ämnestekniker	   så	   som	  kompositionslära	  etce-‐
tera	  och	  att	  dessa	  kunskaper	   i	  så	   fall	  saknar	  betydelse.	   Jag	  vill	  besvara	  detta	  motargu-‐
ment	  genom	  att	  påstå	  att	  en	  kombination	  av	  dem	  båda	  är	  att	  föredra;	  en	  lekfull	  omedve-‐
tenhet	  styrd	  av	  medvetet	  kunnande	  i	   form	  av	  tidigare	  erövrade	  kunskaper	  skapar	  per-‐
sonligt	  meningsfullt	  stoff.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Detta	  arbete	  bygger	  på	  en	  studie	  av	  min	  egen	  lärandeprocess.	  Arbetets	  betydelse	  för	  mig	  
är	  given.	  I	  stora	  drag	  har	  arbetet	  haft	  en	  stor	  betydelse	  i	  och	  med	  att	  jag	  har	  kunnat	  of-‐
fentliggöra	  de	  resurser	  jag	  använder	  för	  att	  nå	  framgång.	  Dessa	  lärdomar	  kan	  komma	  till	  
användning	  i	  mitt	  framtida	  musikläraryrke,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  de	  elever	  jag	  kom-‐
mer	  att	  undervisa.	  Arbetet	  har	  öppnat	  dörrar	  bland	  annat	  till	  att	  a)	  en	  individ	  har,	  innan	  
sitt	  första	  möte	  med	  en	  lärare,	  olika	  förkunskaper	  och	  idéer	  som	  är	  viktiga	  för	  just	  den	  
enskilda	  individen,	  b)	  användandet	  av	  resurser	  är	  situationsbunden	  och	  identitetsbun-‐
den	  till	  varje	  enskild	  individ	  och	  c)	  elevers	  nya	  lärdomar	  kommer	  först	  när	  de	  själva	  re-‐
flekterar	  över	  sitt	  arbete	  i	  samarbete	  med	  en	  lärare.	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Jag	  som	  blivande	  musiklärare	  skulle	  tycka	  det	  vore	  intressant	  att	  göra	  en	  liknande	  stu-‐
die	  som	  denna	  fast	  med	  fokus	  på	  barn	  och	  ungdomar,	  alltså	  undersöka	  hur	  deras	  kom-‐
positionsprocess	  kan	  se	  ut	  och	  vilka	   tillvägagångssätt	  och	  resurser	  de	  använder	  sig	  av	  
för	  att	  nå	  ett	  färdigt	  resultat.	  Jag	  skulle	  då	  helt	  enkelt	  få	  chansen	  att	  ställa	  frågan:	  vilka	  
likheter	  och	  skillnader	  finns	  jämfört	  med	  detta	  arbetes	  resultat?	  	  
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