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Titel: ”Men så här gör väl inte riktiga kompositörer? Drar kort och så…?”. Om att sänka 

trösklarna i kompositionsundervisning. 

 

Title in English: ”Real composers don’t work like this, do they? Drawing cards and stuff…?”. 

Lowering the bar in the teaching of composition. 

 

Jag vill med detta arbete utforska vad som hindrar oss från att komponera. Då jag inte tror att 

kompositör är något man föds till utan något man ges förutsättningar att bli vill jag formulera 

kompositionsuppgifter som ger dessa förutsättningar, med målet att elever ska få stärkt 

självförtroende och utlopp för den kreativitet jag tror de besitter. 

 

De hinder jag med hjälp av litteratur och utifrån egen erfarenhet definierat är prestige och brist 

på hantverkskunskaper och jag försöker därför skapa uppgifter som har låga halter av dessa 

eller åtminstone separerar dessa från skapande moment i uppgiftsupplägget för att själva 

kreativiteten inte ska hämmas. 

 

Mina uppgifter testades på två elever som gick klassisk inriktning på en folkhögskola vid två 

tillfällen vardera. 

 

Jag fann att idén med att renodla uppgiftsmomenten, så att de antingen fokuserade på skapande 

eller på teknik, var effektiv då elevernas produktivitet var hög när förutsättningarna blev sådana. 

Likaledes bekräftades min teori om att de skulle bli mindre produktiva då uppgiften inte gav 

dessa förutsättningar, då jag inte fullt ut lyckades med att realisera mina egna idéer i de 

uppgiftsupplägg jag gjorde. 

 

Sökord: Musik, musikpedagogik, komposition. 
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INLEDNING 
 
Det är min fasta övertygelse att alla kan skriva musik. Eller snarare: att merparten av dem som 

har någon musikalisk grund också har en utvecklad känsla för hur musik brukar låta, musikens 

regler och konventioner om man så vill. De har även smak, även om denna smak kan skilja sig 

storligen musiker emellan. Denna uppfattning om konventioner och din personliga smak är 

också ditt viktigaste verktyg, din viktigaste tillgång, när du själv ska producera kompositioner. 

 

Ber man en människa hitta på en melodi så kan nog många fler än de som titulerar sig själva 

kompositörer spontant sjunga något som de flesta skulle definiera som musik. Trots att många 

av mina medstudenter på musikhögskolan – men redan på folkhögskolan och innan dess 

kulturskolan – har liten eller ingen utbildning i komposition har jag hört mååånga exempel på 

fantastiska låtar och verk skapade av dessa, som framför allt ser sig som musiker och inte som 

låtskrivare. Dessa kompositioner följer ofta konventioner som undervisas i kompositionskurser 

på universitetet – såsom periodicitet, materialbearbetning, var höjdpunkten i en melodi bör 

komma, etc. – trots att de inte är medvetna om det. Åtminstone tänker de sällan med dessa 

begrepp eller ”regler” när de komponerar. 

 

Jag anser alltså att de flesta musiker i viss mån redan kan ”teorin” i bemärkelsen att de är 

bekanta med konventionen och även i många fall förstår att bryta den. Det ska också nämnas 

att många, särskilt på musikhögskolan, visst har god koll på teorin och förstår vad de pysslar 

med, men ofta föregår kreativiteten den teoretiska medvetenheten. 

 

Vad som dock kan hämma skapandet, vilket jag sett många exempel på, är prestigen. Det finns 

en onödig, direkt skadlig, mytbildning kring komposition som ett särskilt anlag, en gåva, något 

som inte är menat för alla. Vissa som skulle vilja pröva att skriva musik, eller som redan gör 

det, är dock rädda att visa sina alster eller ens försöka skriva något till att börja med, oroliga för 

att det inte duger, att det inte är tillräckligt inspirerat eller originellt. 

 

Ett andra hinder är just teorin. Man är rädd för att göra ”fel”, att ens musik inte är legitim om 

den inte håller sig till vissa regler (ve! hur vi har misslyckats om detta är vår elevs 

uppfattning…). Men teorin kan också vara ett mer praktiskt problem: Jag själv började skriva 

musik som ganska ung. Innan jag hade adekvata kunskaper i noter för att rätt skriva ned vad 

jag fantiserade fram på pianot. Jag kunde spela efter noter men att få ned vad jag själv skrivit 

var ett mödosamt arbete och när jag idag tar fram och bläddrar i hedervärda försök från den 

tiden slås jag av en stor skillnad mellan musiken, som jag minns den, och hur den står på 

pappret. 

Dessutom var jag obildad i harmonik så när jag ibland hade lite mer outside-the-box-idéer, 

harmoniskt, inspirerad av Prokofiev, film- eller spelmusik, fick jag sitta och systematiskt prova 

alla ackord jag kunde för att fylla luckan i min ackordföljd och ibland hittade jag inte ens rätt 

ackord utan nöjde mig med ett som var ”nära nog”. 

 

Denna oförmåga kan vara paralyserande hos en kompositör med nog så goda idéer, och mödan 

med att ”komma igång” eller att fastna i att försöka notera något rätt kan förväxlas med brist på 

inspiration, eller i vilket fall effektivt ta död på den. 

Vissa ger upp. Tänker att det inte är menat för dem. Andra kämpar på och lär sig så småningom. 

Den senare gruppen kanske är de som brukar beskrivas som att de har anlag och jag får väl anse 

mig själv tillhöra den gruppen, då jag aldrig gav mig utan fortsatte skriva musik och idag 

utbildar mig till lärare i just arrangering och komposition. För vart år som gått sedan jag först 

började med banala parafraser på mina idoler ur musikhistorien har jag blivit skickligare och 
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skickligare i att förmedla mina musikaliska idéer i enlighet med musikalisk praxis. Dessutom 

har jag breddat mina referenser och får mer och mer varierade musikaliska idéer, mer komplexa 

idéer, tack vare att mitt abstrakta tänkande kring musik systematiserats och fördjupats som en 

följd av god undervisning i musikteori och upptäckandet av musikstilar som inte intresserade 

mig i tidig ålder. 

 

MEN! Jag menar att detta ”anlag” är en illusion och att fler kan upptäcka ”anlaget” hos sig 

själva om de får en andra chans, eller – i bästa fall – rätt förutsättningar från början. Utifrån 

denna filosofi har jag velat utarbeta ett material av kompositionsetyder som framför allt är 

kreativa och tillgängliga. Enkla att kasta sig in i och där bristen på musikteoretiska kunskaper 

inte ska behöva vara ett hinder. Uppgifternas förutsättningar ska vara så att ditt stoff alstras 

snabbt, att kriterierna gör att vi ”går runt” de moment i skapandeprocessen som kan innebära 

hinder för ditt ”flow” eller åtminstone separerar moment som förutsätter flow från de mer 

teoretiska momenten för att undvika att hålla tillbaka kreativiteten. Du ska komma igång fort 

och det ska vara svårt att köra fast! Uppgifter som har mer prägel av lek och experiment än att 

du ska visa upp dina djupa tekniska kunskaper om musikteori. Uppgifter som känns lika 

spontana som när du hittar på vid pianot (eller vilket instrument som helst) – det där som du 

inte orkar skriva ned, fast det är precis det du gör – skriver ned det! 

 

Syfte 
 

Min ursprungliga idé var att komponera med barn – det var det lekfulla utforskandet och 

hämningslösheten jag ville åt – men allt som mitt syfte klarnade under arbetets och skrivandets 

gång insåg jag att det experimentella och spontaniteten var ändamålet, inte elevernas ålder. Jag 

ville ju snarare lära av barnets förhållningssätt, fritt från prestige och obekymrat av brist på 

förkunskaper, och försöka simulera lärandeförutsättningar som uppmuntrar till denna 

sinnesstämning. 

 

Mitt syfte är alltså att identifiera vad som hindrar oss från att komponera, hur dessa hinder kan 

elimineras eller åtminstone separeras från de skapande momenten i en kompositionspedagogisk 

kontext och att utforma uppgifter utifrån detta som förhoppningsvis låter eleven vara precis så 

kreativ hen kan vara utan att något i själva uppgiften håller hen tillbaka. 
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BAKGRUND 
 

Teoretisk bakgrund 
 

Göran Folkestad (1996) visar i sin studie Computer Based Creative Music Making, Young 

People's Music in the Digital Age hur ungdomar besitter kunskaper om musikaliska 

konventioner. Tack vare ett livslångt lyssnande på musik förstår de språket, även om de har 

svårigheter att verbalt förklara eller reflektera kring musikaliska idéer och upplevelser 

(Folkestad, 1996, s. 205, 209). 

 

Folkestad studerade resultatet från elever som fick jobba i användarvänliga 

musikproduktionsprogram och kunde utifrån den data han samlade in konstatera att de elever 

som saknade vad vi skulle kalla musikalisk skolning också var kapabla till musikskapande och 

han pekar på betydelsen av att datorprogrammen förkortat vägen mellan elevers abstrakta 

musikaliska idéer och deras klingande manifestation, emedan traditionell komponering med 

papper och penna (eller för den delen även datorbaserade notskrivningsprogram) är en längre 

väg som förutsätter hantverkskunskaper och förtrogenhet med praxis inom konstarten 

(Folkestad, 1996, s. 210). 

 

Design för lärande i Musik av Anna-Lena Kempe och Tore West (2010) tar upp just detta om 

det undermedvetna lärandet av musikaliska konventioner (s. 33). De tar också upp hinder för 

lärande och hur vi som lärare ska tänka för att åstadkomma en kärnfull undervisning som 

förmedlar det vi vill eleven ska lära sig, om hur vi ska lägga upp lektionsscheman för att elevens 

uppmärksamhetsfokus ska riktas dit vi vill (s. 84). Den talar bl.a. om mental överbelastning (s. 

93), när eleven måste ha fokus på för många saker samtidigt, vilket ju kan ske i 

kompositionsundervisning om eleven t.ex. tvingas fokusera på att koda av en notbild snarare 

än att tolka vad notbilden säger, samt om hur man som lärare kan lägga upp uppgifter för att 

skifta fokus mellan olika områden i en linjär process snarare än att alla moment lämpas på 

eleven på en gång. När eleven har för mycket i huvudet kan resultatet bli att alla de kunskaper 

som krävs i kombination för utförandet av ett moment trubbas av: ”Vi kan helt enkelt inte hålla 

allt det vi behöver aktuellt i arbetsminnet eftersom vi saknar internaliserade scheman som kan 

minska på den kognitiva stress som blir resultatet när vi försöker bearbeta många intryck 

parallellt” (s. 98). 

 

De berör även "konstnärsmyten" och hur den bidrar till ett prestigeproblem som i alltför stor 

utsträckning finns i den mesta musikundervisning. De skriver t. ex. om underbarnet: 

 
Studier av s.k. underbarn som uppvisat fantastiska förmågor i tidig ålder har visat att det knappast 

är konstigt att just dessa har utvecklat kapacitet att memorera, spela eller komponera. Den 

troligaste förklaringen har varit att de har ägnat väldigt mycket tid åt det som de blivit skickliga 

på, och paralleller har dragits till miljöer där man är hänvisad till att spela själv snarare än att 

lyssna på andra. När man har musiker som föräldrar kommer man att exponeras för musik under 

barndomens kritiska perioder (fram till ungefär nio års ålder) samtidigt som man har möjlighet att 

få hjälp när man tränar själv… Man har även intervjuat föräldrar till framgångsrika musiker för 

att ta reda på om dessa barn visade tidiga tecken på att vara särskilt begåvade, men man hittade 

inga bevis för att det skulle vara så. Några rapporterade att barnen kanske hade sjungit mer än 

andra barn. (Kempe & West, 2010, s. 45) 

 

I Kreativitet i teori och empiri skriver Catarina Brolin (1992) om kreativitet, hur det definieras, 

dess förutsättningar och hinder. Jag uppehåller mig inte i denna uppsats vid att förklara 

kreativiteten som sådan, vilket Brolin lägger mycket energi och utrymme på. Mest intressant 
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för min frågeställning är att hon på ett sätt som rimmar väl med min utgångspunkt och 

Folkestads resultat (Folkestad, 1996) gör en distinktion mellan kreativ funktion och kreativ 

produktion. Hon skriver: 

 
Det är viktigt att skilja mellan betingelser för själva förmågan att vara kreativ, och faktorer som 

påverkar skapandet av en konkret produkt inom ett speciellt verksamhetsområde. Den tidigare 

aspekten torde påverkas av exempelvis utvecklingsmässiga betingelser och kognitiva och 

personlighetsmässiga faktorer, emedan den senare aspekten i högre grad torde bero av 

motivationella och situationsmässiga (sociala och miljömässiga) faktorer, vilka kan variera med 

den skapande processens olika faser och arbetsmoment (Brolin, 1992, s. 292). 

 

Eleverna har i de flesta fall redan kunskaper och referenser nog för att skapa musik, vad som 

gör att inte alla ungdomar komponerar är att det finns praktiska hinder i form av bristande 

hantverkskunskaper, ett problem som minimeras när de har hjälp av datorprogram för 

komponerande. Ett kognitivt hinder kvarstår i form av prestige och självförtroende. 

 

Olaug Fostås (2002) fokuserar på just instrumentalundervisning men som behandlar 

komposition i en instrumentaldidaktisk kontext, då den talar om fördelarna och möjligheterna 

med att införliva kompositionsmoment i instrumentalundervisningen. ”Har vi altfor stor respekt 

for komponistene?” frågar oss Fostås (s. 281) och lyfter fram den prestige som omger 

kompositionsprocessen och den kontraproduktiva mytbildning som omgärdar kompositören 

och dennes status och ”begåvning”, och är därmed inne på samma problematik som Kempe och 

West (2010). Hon menar att komposition är brett och kan innefatta både enkla och komplexa 

processer, små såväl som stora arbeten. Komponera betyder ju ”sätta samman” och genom att 

signalera till eleverna att även enkla processer kvalificerar som komposition kan vi lära dem ett 

mer praktiskt och naturligt förhållningssätt till musikskapande. ”Vi må bare huske på hva ordet 

komponere egentligen betyr, nemligen å sette sammen, føye sammen” (Fostås, 2002, s. 281). 

 

Kompositionspedagogiska material 
 
Jag har i utformandet av mina kompositionsuppgifter inspirerats av framför allt tre andra 

kompositionspedagogiska material. Först värd att nämna är Karin Rehnqvists Unga människor, 

ny musik (U. Å.), ett reportage om hur hon komponerade med gymnasielever, ett projekt som 

involverade både grafisk notation och experimenterande med musikaliska parametrar samt 

bekantskapsstiftande med orkesterinstrument och slutligen originalkompositioner av eleverna i 

fråga. Rehnqvists projekt är ju ett lysande exempel på samma tilltro till ungdomarnas förmåga 

som jag har som själva stommen i mitt eget projekt. 

 

För själva utformandet av mina egna uppgifter var Vincent Persichettis 20th Century Harmony 

(Persichetti, 1961) mycket viktig, då det är en lärobok som jag själv har lärt mig mycket ur. 

Den är vad man skulle kunna kalla en deskriptiv (beskrivande) snarare än en preskriptiv 

(föreskrivande) lärobok då den framför allt visar på möjligheter utan att värdera vad som är 

bättre eller sämre och absolut inte ägnar sig åt att predika regler eller rätt eller fel. Den har korta 

och så som jag upplevt det i mina egna studier inspirerande kompositionsövningar, som oftast 

bara har en princip eller ”regel” för eleven att förhålla sig till, exempelvis: ”Construct a solo 

clarinet line in the lydian mode supported by phrygian string-quartet harmony. Set both the 

melody and harmony on the tonal center Bb” (Persichetti, s. 63-64). 

 

Uppgiften låter dig utforska soundet av mötet mellan de två olika skalorna men ger dig i övrigt 

inga regler. Och detta sätt att formulera övningar, med en eller ett fåtal musikteoretiska 

premisser och sedan släppa lös studenten är konsekvent i hela boken och gjorde det roligt och 
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enkelt att utforska nya musikaliska språk. Att exemplet dessutom specifikt föreskriver att 

kompositionen ska vara för klarinett och stråkkvartett ger eleven en mer musikalisk förankring. 

I stället för ett mer matematiskt studium av summan av två skalor blir det också ett estetiskt 

sådant då eleven förhåller sig till en praktisk verklighet, om än hypotetisk, och gör 

överväganden gällande spelbarhet och idiom (”Hur brukar det här instrumentet låta?”) i sitt 

experiment med tonmaterialet, en princip som även jag ville ta vara på i mina övningar. 

 

Kompositionsövningar för stora och små av Jan Sandström (Sandström, 1987-1990) är ett 

kompendium av övningar som ömsom är teoretiskt inriktade, ömsom friare och mer kreativa. 

Dess tekniska övningar har mer karaktären av att eleven skall bekanta sig med ett sätt att tänka 

medan de kreativa övningarna har stort förtroende till elevens egen förmåga och släpper denne 

lös, med en grundidé att förhålla sig till men i övrigt få pekpinnar. 
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METOD 
 
Jag bygger i en mening vidare på Folkestads resultat (Folkestad, 1996) då jag förutsätter att 

elever är kapabla till musikaliskt (ny-)skapande. Liksom datorprogrammen gör musikskapandet 

enkelt, lekfullt och tillgängligt för eleverna ville jag utforma kompositionsuppgifter som gav 

dem fria tyglar att experimentera med ett uttrycksmedel. Detta förutsatte dock någon typ av 

teoretiskt ramverk som garanterade att de fria fantasierna hade ett slags ankare, något som 

gjorde att de av nödvändighet var logiska utifrån någon viss premiss – att de blev ett verk, 

snarare än lösryckta musikaliska idéer. Målet har alltså varit att åstadkomma 

kompositionsetyder där det för eleven inte finns några rätt eller fel i själva skapandet, men att 

uppgiftens kriterier och förutsättningar slår vakt om att det ändå blir en komposition med tydlig 

idé 

 
Jag valde att utföra min studie på en folkhögskola med både kammarmusik- och jazz/pop/rock-

inriktning. Att det blev just en folkhögskola är inte för syftet viktigt; poängen var att hitta 

någonstans där det fanns elever som läste musik – oavsett nivå. Det var ju själva idén med att 

separera musikteorin från de kreativa processerna jag ville testa, i syfte att inte låta den förra 

hämma den senare, snarare än själva övningarna i sig då mycket olika övningar på olika nivå 

kan utformas med samma principer. 

 

Jag fick hjälp av två studenter som båda var klassiskt inriktade musiker, men ingen av dem hade 

någon tidigare erfarenhet av komposition. Deras genreinriktning såg jag inte som ett problem 

även om resonemang kan föras kring hur olika genrebakgrund skulle påverka hur uppgifterna 

togs emot. Min studie är dock av kvalitativt slag och elevunderlaget är så pass litet att inga 

anspråk kan göras på att mitt resultat är representativt för hur klassiskt inriktade elever i 

allmänhet skulle hantera uppgifterna eller att det skulle gå att generalisera hur två jazzmusiker 

från en svensk folkhögskola skulle ha gjort annorlunda. 

 

Det blev nästan lättare att utforma övningar som hade denna lättillgänglighet när eleverna redan 

hade förkunskaper på instrument och i notläsning då de uppgifter jag formulerade inte skiljer 

sig alltför mycket i upplägg och stil från de uppgifter som används på högre musikutbildningar, 

som ju också tenderar att vara notbaserade. 

 

Eleverna var informerade vid lektionstillfällena om att det handlade om en studie om 

kompositionsdidaktik och att det var mitt pedagogiska material som var ämne för studien 

snarare än de själva. De hade inga problem med att vad de åstadkom på lektionerna skulle 

användas i uppsatsen men deras namn har fingerats. Eleverna godkände att jag spelade in 

lektionstillfällena med en ljudinspelningsapparat. Dessa inspelningar använde jag dock 

sparsamt under själva skrivandet av resultatdelen som framför allt baserades på mina 

minnesanteckningar från direkt efter, eller snart efter, lektionstillfällena. Ljudinspelningarna 

var ett slags förlängning av mitt eget minne som jag skulle kunna gå till om jag ville minnas 

exakt vad som sagts eller hänt vid något tillfälle. 

 

Kompositionsuppgift 1 är fritonal med artificiell och metodisk materialalstring. Uppgift 2 är 

modal komposition som styrs av texten. Båda uppgifterna använder alltså uttrycksmedel 

hämtade utanför den tonala konventionen, vilket gör att "reglerna" är färre (det finns färre 

förlagor i elevernas musikaliska referensbas att försöka efterlikna) och fokus torde hamna på 

att testa och utforska då det blir svårare för eleven att för sig själv skapa abstrakta mål som 

sedan blir svåra att nå på grund av bristande hantverkskunskaper. Det blir, enkelt sagt, svårare 

för eleven att tänka att "så här ska det låta!". Detta med att utgå från moderna 
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kompositionsprinciper i undervisning eftersom det kan vara lättare att gå in i utan förkunskaper 

är en möjlighet att ta vara på även enligt Fostås, som skriver om hur detta redan gjorts med 

goda resultat: ”Ideer for elevkomponering har i overvejende grad kommit fra 

samtidskomponister. Herfra kommer også basisideer som lett kan bli til musikk, uten store krav 

til forhåndskunnskaper” (Fostås, 2002, s. 283). 

 

Att sedan användandet av materialet styrs torde resultera i att experimenten med dessa metoder 

får riktning. Fritonalt komponerande blir ju ett nihilistiskt famlande utan någon form av 

systematik. Likaså kan modal harmonik bli svåröverskådligt när så många möjligheter blir 

tillgängliga samtidigt, varför emotionella associationer till en text kan vara ett bra sätt att sålla 

bland möjligheterna och peka på en väg framåt, vilken dock ligger i elevens makt då det är 

dennes associationer som avgör. 

Kompositionsövning 1 
 

Min övning hämtar mycket inspiration från Jan Sandströms Kompositionsetyder för stora och 

små, inte minst övningen i fritonalitet (Sandström, 1987-1990 [1988]). Först och främst lånar 

jag hans idé att med spelkort slumpa sitt tonmaterial till en fritonal komposition. Att tonförrådet 

slumpas begränsar ju (eller banar väg för?) skapandeprocessen, då eleven nu "endast" behöver 

bestämma de slumpade tonernas ordningsföljd och längd. Skulle man servera en elev en uppgift 

som löd: "komponera en fritonal melodi!" skulle nog vissa känna sig osäkra på vad som 

förväntades av dem. Mitt antagande är dessutom att ungdomar generellt sett har sämre koll på 

fritonal än tonal musik. Genom att själva tonerna läggs bortom elevens makt och kontroll torde 

tröskeln vara sänkt för den ovane eleven; ansvaret för melodin är inte längre helt och hållet 

elevens. 

 

Nästa steg är sedan att ur melodimaterialet utvinna stoff till en stämma genom att skriva ned 

melodins retrograd, inversion och retrograd inversion (alltså: melodin baklänges, upp och ned 

samt baklänges och upp och ned). En uppgift som är ganska teknisk men ändå tydlig: "bara att 

göra, liksom”. Går det trögt här är det i varje fall inte ett misslyckande i kreativ bemärkelse 

(inte ett misslyckande alls, i själva fallet).  

 

När dessa bearbetningar av melodin är utvunna har vi genererat det material vilket nu skall 

återanvändas för att pussla ihop en motstämma till originalmelodin. Förslag på att använda 

motrörelse och kompletterande rytmer står i uppgiften för att det är nyttiga principer att öva sig 

i, och varför inte passa på här? 

 

När, slutligen, melodin och dess stämma är färdigkomponerade återstår för eleven att välja vilka 

instrument som spelar respektive stämma, samt att bestämma artikulation, frasering och 

dynamik. Detta sista steg är inte att förringa. Klangfärg, dynamik och artikulation är avgörande 

för hur vi uppfattar en viss musik känslomässigt och vad jag vill visa genom att ha med det i 

uppgiften är att även dessa parametrar är en del i kompositionen och förhoppningsvis är även 

detta moment ett som inte känns som alltför svårt för eleven. Detta moment får ju även eleven 

att "göra musik" av sin musik: hen måste spela eller sjunga sina stämmor (eller åtminstone tänka 

dem) och fatta beslut om hur instrumenten bör uttrycka sina toner. Det är svårt att artikulera en 

melodi "fel" och därför blir även detta moment ett tryggt skapande där eleven bara har att 

överväga "Vilket tycker JAG blir bäst?" snarare än "Gör jag rätt nu?". 
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Sammanfattningsvis kan sägas om uppgiften att jag hoppas eleven upplever skapandet som 

spontant, enkelt och kravlöst. Uppgiften är i högsta grad musikteoretisk men jag har försökt 

separera momenten så att skapandet och teorin sker om vartannat för att ovana med musikteori 

inte ska sätta käppar i hjulet för de kreativa processerna. I och med att materialet genererar sig 

självt (genom slumpandet med spelkorten) har elevens utrymme för konstnärliga val begränsats 

och givits tydliga ramar. Min förhoppning är att detta upplevs som att bördan lättats och att 

prestigen utraderas då ju eleven inte kan ta ansvar för det tonmaterial som slumpats fram. 

 

Att uppgiften fokuserar på just fritonal komposition gör att inga krav ställs på eleven om 

traditionell stämföring eller harmonik. Det satstekniska arbetet är begränsat till formuleringen 

av retrograd, inversion och retrograd inversion, som bara kan utföras på ett sätt (i det här 

sammanhanget, i vilket fall). Jag hoppas att den tonala anarkin som fritonaliteten innebär ger 

eleven en "det låter fult hur jag än gör"-inställning som gör att hen släpper hämningar och 

föreställningar om förväntningar från lärarhåll och ger dem möjlighet till egna idéer och känslan 

av att dessa idéer duger. 
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Kompositionsövning 2 
 
Jag förutsätter att eleverna jag jobbar med åtminstone har koll på dur- och molltonalitet, i alla 

fall gehörsmässigt, och att de därför också uppfattar de nya färger som medföljer tonsättningar 

i kyrkotonarter. 

 

Jag presenterar de modala skalorna och visar på deras avvikelser mot vanlig dur respektive moll 

utan krav på att eleven skall ta in allt med en gång. Poängen med uppgiften är just att bekanta 

sig med modaliteten. 

 

För att de modala kompositionerna eleverna skall åstadkomma ska få lite riktning, så att 

komponerandet blir fritt inom ramar, är min tanke att de ska tonsätta texter. Jag har valt tre 

korta texter som i min mening är ganska målande. Det första alternativet är en dikt, Bruten 

tystnad av Minamoto no Toshiyori. Alternativ två är de första raderna ur folkvisan Höga berg 

och djupa dalar och tredje alternativet är halva refrängen ur Fångad av en stormvind, skriven 

av Stephan Berg åt Carola Häggkvist. 

 

Eleven väljer sedan en av dikterna, försöker säga något om känslan, sinnesstämningen – här 

finns så klart inga rätt eller fel – och väljer sedan ett modus som matchar denna sinnesstämning. 

Ej heller här finns ett rätt sätt att göra på, min mening är att eleven ska försöka få en 

känslomässig association till den modala skala hen väljer så att skalan förstås både intellektuellt 

och gehörsmässigt. 

 

Utmaningen kommer kanske här: melodisättning av texten. Texterna är korta, så 

förhoppningsvis känns de överkomliga, och har ganska målande texter som jag ska uppmuntra 

eleven försöka låta styra melodin. Exempelvis: ett ord som "högt" kan få en hög tonhöjd, ordet 

"gökrop" i den första dikten bjuder in till att tonsättas med en nedåtgående liten ters. 

 

Förhoppningsvis upplever eleven dessa hållpunkter i texten, där man på förhand ser att "där ska 

kanske den här tonen ligga", ger melodin riktning och att det fria komponerandet mellan dessa 

toner med mer symbolisk betydelse ramlar dit lite av sig själva. 

 

Sedan skall sången harmoniseras. Eleven ska uppmuntras att använda (förutom tonikan som 

ger perspektiv på de övriga ackorden i en modal skala) ackord som innehåller den för skalan 

karaktäristiska tonen. Modal harmonisering är på ett sätt (ett sätt!) lättare än tonal 

harmonisering, i och med att regler för vilka ackord som bör följa varandra är mycket lösare. 

Även om det absolut ställer andra krav på ackordsättaren finns det i varje fall inget rätt eller fel 

så eleven borde kunna sätta igång att välja ackord utifrån melodin i gott mod. Även om denna 

uppgift kunde följas upp med ett resonemang kring harmoniseringen ("Togs möjligheter vara 

på?") har målet nåtts i det att eleven tränat sin kreativa förmåga, gjort estetiska, medvetna val, 

utan att känna av hotet om att misslyckas, vilket torde ge en tryggare miljö för skapandet som 

lättare får till stånd en experimentell och utforskande process hos eleven.  
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Kompositionsuppgift 2: Modal tonsättning av dikt 

 

1. Välj en av dikterna från uppgiftens bilaga. Vad är det för sinnesstämning i dikten, vilket 

känslotillstånd? Vilket modus/vilken kyrkotonart tycker du passar med känslan? 

2. Välj din grundton och skriv ut skalan, inklusive ackorden. 

 

3. Studera följande exempel ur Händels Messias: 

 

Är det inte fiffigt, hur Händel i notbilden speglar de sjungna orden?! Denna teknik, att med 

tonhöjderna "måla" den sjungna texten brukar kunna kallas madrigalisering då det var en 

mycket populär teknik hos madrigaltonsättare såsom Monteverdi och di Lasso, under 

renässansen. 

Vilka ord finns i dikten du valt som kan anses extra viktiga eller som skulle kunna behandlas 

på ett sätt som liknar ovanstående exempel? 

 

4. Tonsätt nu din dikt i den kyrkotonart du tyckte den passade med kom ihåg att använda 

karaktärstonen i din skala, så att melodin har tydlig prägel av tonmaterialet. 

5. Harmonisera nu din sång med ackord ur din modala skala (kom ihåg att, förutom tonikan, få 

med ackord som innehåller skalans karaktärston, så att du får som mest effekt av modaliteten - 

störst kontrast mot vanlig dur eller moll). 

Modal harmonisering är friare än tonal då ackorden inte har funktioner på samma sätt som i 

traditionell harmonik, där ett ackord väntas gå till ett annat, o.s.v. 

 

6. Bestäm, slutligen, artikulation och dynamik! Klar! 
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RESULTAT 
 

Kompositionsövning 1 med Nils-Oscar 
 

Lektionen gick relativt smidigt till. Nils-Oscar spelar klarinett och är van notläsare, dock inte 

lika van notskrivare. Han tycktes behärska det mest grundläggande i musikteori men hade enligt 

egen utsago ingen som helst erfarenhet av komposition. 

 

Att sammanställa det slumpade tonmaterialet till en fritonal melodi gick ganska bra. Han satte 

ihop en intressant melodi med hjälp av pianot. Men då detta inte var hans huvudinstrument läste 

han en av sina slumpade toner fel, konsekvent spelade han A i stället för B, vilket jag avvaktade 

med att uppmärksamma. Så småningom uppmärksammade jag honom på felet, jag tänkte att 

skulle han kolla igenom sitt papper efter vår lektion skulle han upptäcka det själv och kanske 

undra varför jag inte hade sagt något. Jag resonerade också så att om jag påpekade det här felet 

så signalerade jag också att vad han gjorde och åstadkom i övrigt var legitimt och "rätt".  

 

Han fick dock behålla sin "felton". Det var den ton han hade spelat och sjungit när han skrivit 

sin melodi, den var en del av hans skapelse. Det faktiska tonmaterialet som slumpades fram 

inledningsvis i uppgiften skulle ju ändå bara vara för att få eleven att komma igång och skapa. 

aleatoriken, alltså att med hjälp av slump alstra sitt material, var inget självändamål, och skapa 

var precis vad han hade gjort, trogen sitt grundmaterial eller inte: målet uppnått, med andra ord. 

 

Att sedan skriva retrograd, inversion och retrograd inversion var – knappast anmärkningsvärt – 

en lite mer tidsödande process, i varje fall inversionen, som ju kräver lite mer tanke. Det gjorde 

ju inget, det heller, då det var ett isolerat genomteoretiskt moment i uppgiften och det inte fanns 

några konstnärliga val att fatta, utan bara rätt eller fel. 

 

Att skriva stämman till originalmelodin var också en process som krävde lite arbete. Då Nils-

Oscar, som nämnt, inte var pianist var det lite svårt att testa hur väl delar ur det alstrade 

materialet fungerade som delar i en stämma mot hans melodi. Han testade dock samklanger, 

hur olika toner lät ihop, och mycket korta partier mot varandra med olika rytmiseringar i 

stämman. Det gick långsamt – men framåt. 

 

Vi hjälptes åt. När han kommit en bit spelade vi varsin stämma för att se hur helheten artade 

sig. Det blev en intressant duett som började med dissonanser för att sedan i mitten av 

kompositionen ha rena intervall och primer, rent av, för att sedan genom ofullständiga 

konsonanser (överstigande sekund, stor ters, överstigande kvint) åter landa i och sluta i 

dissonans. Jag påpekade, i positiva ordalag, redan i första takten hur intressant jag tyckte det 

tedde sig att han började med dessa kärva samklanger för att sedan gå via en ren kvint till att 

låta dem nå samma ton. Jag sade det mest för att på något sätt öppna hans ögon för att spänning 

och avspänning kunde vara ett sätt att jobba med ett dylikt tonmaterial. Om han nu tog vara på 

detta och medvetet skapade denna spänningskurva från dissonant till konsonant och tillbaka 

eller om det bara råkade bli så kan jag inte svara på. 

 

 När vi sedan kom till instrumenteringen och artikulationen/dynamiken valde han sitt eget 

huvudinstrument klarinett, en Bb- och en A-klarinett till över- respektive understämma, kanske 

som en trygghet. Kanske kände han att han ju behärskade detta instrument och därför kunde 

göra bättre val med artikulation och dynamik. 
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Nils-Oscar reflekterade själv kring det han precis varit med om. Han gav uttryck för intresse 

för kompositionsprocessen men frågade också: ”Men det här är väl mest som en övning…? 

Riktiga kompositörer drar väl inte kort, och så…?”. Han hade i praktiken rätt. Detta var ju en 

övning. Och syftet med korten var ju att han skulle komma igång. Men jag valde att kontra med 

att nämna att kompositörer under 1900-talet i allra högsta grad dragit kort och slagit tärningar 

för att slumpa fram byggstenar till musik och att denna inriktning kallas aleatorik. 
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Kompositionsövning 1 med Martin 
 

Första lektionen med Martin fungerade bra. Vi hann hela uppgiften på ganska precis en timme, 

den tid jag lovat att momentet skulle ta, och han var intresserad och engagerad i uppgiften. 

 

Han komponerade omsorgsfullt en melodi med de toner som slumpats fram, det tog lite tid men 

att notläsningen och pianospelet inte var det snabbaste gjorde inte så mycket då processen 

framför allt handlade om att välja en snygg ordningsföljd på tonhöjderna, vilket ju ändå tog lite 

tid att lyssna in och jämföra. 

 

Att skriva melodin baklänges, upp och ned och baklänges samt upp och ned tog också lite tid 

eftersom det ju är en del att skriva. Inversionen, melodin baklänges, tog väl längst tid och en 

del hjälp av mig, men då det inte är ett kreativt moment utan enbart reproducerande gjorde det 

inget. 

 

När Martin satte ihop motstämman till sin melodi eftersträvade han kärva klanger, han sade att 

han kände ”att sånt där med tritonus, det är liksom min grej!”, vilket jag tolkade som att han 

uppskattade denna introduktion till ett friare tonspråk. 

 

Detta var också ett tidskrävande moment, eftersom Martin ville utforska sina möjligheter, han 

gjorde alltså precis det uppgiften syftade till: medvetna, konstnärliga val, så att det i proportion 

till uppgiften i övrigt tog lite tid var i min bedömning positivt. 

 

Martin valde i likhet med Nils-Oscar att instrumentera sin duett med sitt huvudinstrument, fiol, 

och en cello, som ju är ur samma instrumentfamilj och har stora speltekniska likheter, och 

eftersträvade ett slags dynamisk växelverkan där ett av instrumenten spelar starkt när det andra 

spelar svagt. 
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Lektion 2 med Nils-Oscar 

Nils-Oscar fastnade för den första av de tre texter jag hade som alternativ till att tonsätta. Vi 

förde ett kortare samtal om vad han tyckte texten ville förmedla, känslomässigt och sedan gick 

vi vidare till att titta på de modala skalorna. 

Det tog sin lilla tid att gå igenom alla kyrkotonarter med honom, inte på grund av att han var 

obekant med dem utan för att det inte går att förklara alla kyrkotonarter i en kort 

sammanfattande mening. Det var ändå en hyfsat snabb och ytlig process där jag först delade 

upp skalorna i ”dur- och mollgruppen”, begrepp som jag tog till då för att på nåt sätt göra de 

individuella karaktärsdragen hos skalorna tydliga genom att förstå dem som avvikelser från 

vanlig dur eller moll.  

Jag spelade lite enkla melodier och några tydliga kadenser i varje skala och vi förde en dialog 

kring vilka känslomässiga associationer det gav. När han sedan skulle para ihop dikten med en 

skala ville han till mollskalorna, och i och med att det fanns nåt mörkt, ensamt, ledsamt över 

dikten, i hans mening, fastnade han för den frygiska skalan som han tyckte hade något tungt 

över sig. Han gjorde kopplingen med karaktärstonen, det låga andra steget i skalan, att den lät 

som att man uppgivet slog ned blicken, när den fick gå ned till grundtonen, att den liksom 

ramlade dit, lite modfällt. 

 

Vi tittade sedan på Händelexemplet och pratade om att ”måla” med noterna och Nils-Oscar 

bestämde sig snart för att ”gökrop” var det ord som bäst lämpade sig för dylik notsymbolik, 

dock genom att härma gökens läte i tonhöjder snarare än att ”rita” den med noter. Göken ropar 

ju ett omisskännligt koko på en fallande liten ters. 

 

Vid det här laget hade mer än halva lektionen gått och nu skulle texten tonsättas i frygisk tonart 

(vi valde e som grundton eftersom tonmaterialet då blir alla vita tangenter på pianot, lätt att 

tänka), harmoniseras med ackord ur den frygiska skalan med särskilt fokus på tonika och ackord 

innehållandes karaktärstonen, det låga andra steget, och ”gökrop” skulle dessutom sammanfalla 

med en liten ters 

 

Vi hann inte klart med hela dikten, utan när han tonsatt den första strofen, fram till gökropet, 

föreslog jag att det var dags att harmonisera den biten. Han gjorde så och när det var klart var 

det läge att avrunda. 

 

Nils-Oscars frygiska tonsättning av första strofen i diktalternativ 1: 
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Lektion 2 med Martin 
 
Martin hade redan lite kännedom om kyrkotonarter, åtminstone dorisk ock mixolydisk skala 

kände han igen. De övriga hade han svårare att identifiera, menade han. 

 

Han valde samma dikt som Nils-Oscar, det första alternativet i uppgiftsbilagan, och hade en 

helt annan tolkning än sin klasskamrat, vilket var intressant. Han tyckte han kunde känna igen 

sig i dikten, han tänkte på när han själv tog nattpromenader och han läste den ensamhet som 

dikten berättar om som något positivt, en skön och fri känsla. 

 

Efter en snabbgenomgång av de modala skalorna ville han para ihop dikten med den lydiska 

skalan, som var positiv, i hans mening. 

 

Vi tittade på exemplet ur Messias och hur Händel hade illustrerat texten i noterna. Med detta 

som förebild ansåg även Martin att gökropet var ett passande ställe för melodisk symbolik i den 

tonsättning som nu förelåg honom. 

 

Förutom att den initiala genomgången av de olika kyrkotonarterna, deras karaktär och 

skillnader mot vanlig dur och moll, tog en del tid så var det detta moment, själva tonsättningen, 

som tog tid. Jag misstänker – fick aldrig någon klarhet om så var fallet – att Martin först 

missförstod vad jag menade med att tonsätta texten. Han inledde med att skriva melodin såsom 

den står presenterad här nedan, dock utan upptakt. När han så nått fram till slutet av andra takten 

frågade jag hur han tänkte att texten låg i förhållande till tonerna. ”Jaha!... Jag tänkte inte så…” 

utbrast han. ”Jag kanske var otydlig med vad jag menade”, svarade jag. ”Tanken är att du ska 

skriva en sång av dikten du valde”. 

 

Den melodi han hade skrivit stämde ju inte överens betoningsmässigt med texten, varför jag 

hade reagerat. Han märkte också detta och för att skapandeprocessen inte skulle behöva brytas 

för länge valde jag att föreslå den enkla räddningen, upptakt. Han nappade på det. 

 

När vi kom till gökropet resonerade han ett tag innan han nöjde sig med var det skulle ligga 

registermässigt. Han frågade om han fick gå ur skalan, för att få till den lilla tersen från något 

visst skalsteg, men jag rekommenderade att han inte gjorde så, just för att bevara det som en 

tydligt lydisk komposition. Han konstaterade dock att gökropet borde ligga i ett högt register 

och valde slutligen G2 till E2. 

 

Harmoniseringsprocessen, som jag tyckte vi skulle gå vidare till när gökropet var klart, av 

hänsyn till klockan, gick smidigt till. Han gillade soundet av färgningstoner och satte gärna 

ackord som resulterade i att melodin låg på ackordfrämmande toner. Särskilt uttrycksfullt, 

tycker jag, var hans val av dm i sista takten där gökropets g och e resulterar i en add4 och en 

add9 mot ackordet. 

 

Det var ungefär så mycket vi hann innan en timme förlupit. 
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Martins lydiska tonsättning av första strofen i diktalternativ 1: 
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REFLEKTION 
 

Kompositionsövning 1 
 

Det första lektionskonceptet var lyckat i bemärkelsen att båda eleverna fullgjorde uppgiften 

enligt min planering. Att de slumpade fram tonmaterialet som de sedan satte samman en melodi 

av sänkte kraven på deras tekniska kunskaper till att endast omfatta grundläggande not- och 

klaverkunskaper, dock inte någon erfarenhet av fritonala kompositionsmetoder. Eleverna 

upplevde sig inte hindrade av någon oförmåga när nu materialet stod till deras förfogande och 

inga rätt och fel fanns, likt datorprogrammet i Folkestads studie (Folkestad, 1996, s. 210) 

serverade eleverna möjligheter att sätta samman musik utan att kunskaper i noter behövdes. 

Eleverna fick en kortare väg att gå när de skulle manifestera sina abstrakta idéer. 

 

Att de slumpade tonmaterialet och sedan fick fria tyglar att göra vad de ville med det torde ha 

sänkt ribban och signalerat just detta: att fritonal komposition inte innebar högre förväntningar 

än ”sätt ihop det här efter eget tycke och smak”. Jag lyckades därmed förmedla Fostås (Fostås, 

2002, s. 281) syn på komposition som ett sammansättande av musik, helt enkelt. 

 

Och det tycktes ju fungera! Ty de båda satte obehindrat, så när som på pianotekniken, igång 

med att sammanställa materialet till melodier och visade under processens gång på att de valde 

mellan olika alternativ. De jämförde, ändrade sig – de komponerade! 

 

Sedan kom ett teoretiskt moment i omskrivningen av melodin upp och ned, baklänges och 

kombinationen baklänges-upp och ned – retrograd, inversion och retrograd inversion, med 

andra ord. Eleverna greppade omgående idén med att spela en melodi baklänges och upp och 

ned. Det tog dem båda lite tid och hjälp att räkna ut inversionen men då det var ett fullkomligt 

tekniskt moment som inte på något sätt kunde anses ha med deras kreativitet att göra såg jag 

det som riskfritt att låta det ta lite plats i mitt snara lektionsschema. Tar det lite tid och tankekraft 

att skriva ned en inversion på en melodi är det ju ingen anledning att ifrågasätta en elevs 

konstnärliga förmåga, att jämföra med en bakläxa på en fyrstämmig sats, till exempel, där 

kanske eleven råkat använda oäven stämföring. Att korrigera ett sådant fel innebär även att 

korrigera elevens musikaliska idéer, de ackord hen valt och melodiska egenskaper i stämmorna, 

vad som skulle kunna kallas elevens arrangemang, skapelse. 

 

Det skadar heller inte att ha med just lite riskfri teoriträning i uppgiften, att räkna halva tonsteg 

utvecklar deras musikteoretiska förståelse om än inte deras kreativitet, vilken dock gagnas av 

dylika kunskaper. 

 

Att den formella musikteorin kan stå i vägen för komposition visar ju Folkestads studie 

(Folkestad, 1996) och min idé var därför att i uppgifterna jag formulerade separera 

musikteoretiska moment från de skapande momenten. Detta också för att undvika kognitiv svikt, 

vilket Kempe och West skriver om (Kempe & West, 2010, s. 98). Eleven får svårare att tillägna 

sig nya kunskaper om övningen för att ernå dessa förutsätter bruk av andra moment vilka kräva 

elevens koncentration. De skriver: 

 
En sådan lärandesituation belastar minnesfunktionerna så mycket att det blir svårt att verkligen 

etablera scheman. Man misslyckas med att spela så att det låter som man vill att det ska göra, dvs. 

i relation till sina egna inre representationer av hur melodin ska låta, vilket i sin tur kan vara 

negativt för motivationen (Kempe & West, 2010, s. 93). 
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Detta anser jag mig ha lyckats undvika i denna övning då både melodiskapandet och sedan 

bearbetningen av melodin var koncentrerade lektionsmoment som dock hade mycket olika 

fokus: i melodikomponerandet var det helt upp till eleven att skapa. I den senare uppgiften var 

det den hantverksmässiga principen som styrde helt och eleven hade blott att följa. Kreativitet 

och hantverksstudium - en i sänder, men i samma kompositionsprocess. 

 

De båda satte samman delar ur melodivarianterna till en stämma med samma effektivitet som 

de skrev sin originalmelodi. De jämförde toner mot varandra och valde klanger och följder av 

klanger som de tyckte blev intressanta. Jag försökte föra dialog med dem under denna process, 

påpeka hur de gick från ett mer konsonant till ett mer dissonant intervall och hur detta var en 

intressant intensifiering av stycket, exempelvis, för att förmedla ett sätt att tänka kring fritonal 

kontrapunkt. Fler parametrar såsom exempelvis rytmisk intensitet: ökande avvikelser mot 

melodin, från mer homofon till mer självständig stämma, hade så klart också kunnat tas upp, 

men jag tänkte att när vi jobbade med fritonalitet var det kanske mest relevant hur man använde 

just tonerna, om man skulle rikta in sig på något. Rytmiska principer för tvåstämmighet kan 

lika väl diskuteras i en tonal kontext, emedan samklanger och hur att tänka kring dessa kan vara 

en större lucka, mer specifik för det friare tonspråket. 

 

När de skulle instrumentera sina duetter valde de båda de instrument de själva spelade. Nils-

Oscar valde två klarinetter och Martin valde fiol, som han spelar, och cello som är ett med 

violinen närbesläktat instrument. Att de skulle artikulera och bestämma dynamik med 

uppmaningen ”Försök tänk dig hur instrumenten låter och brukar spela” ger ju vibbar av att det 

finns, kanske inte ett rätt och fel, men möjligtvis mer och mindre lämpligt och detta kan ha fått 

eleverna att välja ett tryggt alternativ – instrument de kan och som de vet hur de låter. 

 

Jag skulle nog inte vilja formulera om den biten, dock. Det är inte för mycket begärt att de ska 

göra något de kanske inte är helt vana med. Att elever blir benägna att utgå från sitt eget 

instrument gör ingenting, utan kan rent av vara en fördel om det bidrar till att de känner sig 

tryggare och lättare kan föreställa sig en klingande version. Det var en verklighetsförankring 

jag ville åt, att de skulle börja föreställa sig sin kanske något abstrakta komposition som levande 

musik. Jag ville signalera att klangfärg, dynamik, artikulation också är val som påverkar 

slutprodukten. Att dessa två elever tog det säkra före det osäkra betyder så klart heller inte att 

alla elever skulle göra så. 

 

Kompositionsövning 2 
 

Den andra kompositionsuppgiften fungerade inte nödvändigtvis illa, men den blev inte lika 

lättillgänglig som den första eller som jag hade som mål för den. Både Nils-Oscar och Martin 

tog till sig och förstod allt vi gick igenom, åtminstone på en ytlig nivå. Nog för att börja utforska 

de möjligheter som öppnades, men det var antagligen för många moment för att uppgiften skulle 

bli så effektiv som möjligt samtidigt som den klarade av att ha karaktären av experiment och 

utforskande. 

 

Ingen av eleverna hann ju klart med att tonsätta hela dikten, trots att de båda valde det kortaste 

av diktalternativen. Jag tror att jag gjorde mig skyldig till den mentala överbelastning jag hade 

för avsikt att undvika i mina övningar, den som Kempe och West varnade för (Kempe & West, 

2010, s. 93) kunde uppstå om eleven behövde fokusera på flera saker samtidigt. 

 

För det första skulle eleverna välja en dikt, samt matcha denna dikt med en kyrkotonart vilken 

de uppfattade känslomässigt lik sinnestillståndet i dikten. De skulle tonsätta dikten och 
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harmonisera tonsättningen utifrån samma modala skala. Utöver detta skulle de dessutom få in 

melodisk symbolik motiverad utifrån det textliga innehållet. 

 

Att uppgiften fungerade men var tidsödande gör ändå att den missade det mål jag hade för den 

som en effektiv övning som gör att man som elev ernår ett snabbt resultat. Kan hända att 

genomgången av både modalitet samt en genomgång av hur att hantera text symboliskt i 

komposition av en melodi blev ett moment för mycket. Ytterligare svårt är det också att tonsätta 

en text, då en text har betoningar och höjdpunkter som måste få styra melodin. Gör de inte det 

känns det fel och har man inte studerat melodik särskilt ingående kan det vara svårt att veta hur 

man styr upp kompositionen i ett läge då man känner att melodin inte riktigt fungerar. Martin 

blev ju ganska ställd när jag frågade honom hur diktens ord hängde samman med hans melodi, 

vilket jag frågade när jag såg att de alls inte gjorde det, och han konstaterade något nedslaget 

att han nu var tvungen att göra om en betydlig del av det han gjort. Det var i det läget jag beslöt 

att vi vann mest på att så snabbt som möjligt fortsätta framåt och gav honom den enkla 

räddningen med en upptakt till hans melodi, vilket lyckligtvis gjorde att melodin hamnade i god 

fas med texten. Jag lade också fram förslaget på ett ledigt ”Men, det är bara att du gör så här”-

vis, för att det inte skulle kännas som att jag lade mig i hans skapelse, utan mer som att frågan 

om upptakt eller inte egentligen inte påverkade hans melodi nämnvärt. 

 

Att Martin missuppfattade syftet med uppgiften – min teori är att han först trodde att han skulle 

skriva ett stycke som beskrev eller stämde överens med känslan i dikten, att han inte var helt 

på det klara med att ”tonsätta” innebar att ”skriva en sång av” dikten – är egentligen oviktigt. 

Men han verkade ju tycka att det var nog arbetsbelastning att skriva en modal melodi och sedan 

harmonisera den. Oavsett vad han trodde eller vad jag tror att han trodde kan man konstatera 

att det hade varit nog utmaning att helt enkelt göra en modal komposition, i alla fall om jag ville 

uppnå det experimentella förhållningssätt till uppgiften hos eleven som var mitt syfte. Att 

behöva låta melodin styras av en text och DESSUTOM låta texten påverka melodin på ett andra 

plan, utöver att melodi och text ska stämma överens betoningsmässigt även implementera 

symboliskt bruk av tonerna, blev för många saker att ha i beaktning, för många krav att möta 

för att utforskandet av skalan skulle bli intuitivt och lekfullt. 

 

Uppmärksamhetsfokus, som Kempe & West skriver om (Kempe & West, 2010, s. 84), blev för 

splittrat hos båda eleverna. Man kan förmoda att vore de mer bekanta med exempelvis det 

modala tonspråket hade uppmärksamheten kunnat ägnats mer åt att realisera en tonsättning med 

hänsyn till texten. Det var två svåra saker på en gång, enkelt sagt och det är svårt att närma sig 

en ny svår sak med odelad uppmärksamhet (per definition) om du samtidigt ska närma dig en 

annan ny svår sak. Kompositionsuppgift 2 blev alltså ett fall där deras förmåga att skapa 

hämmades av förutsättningarna de fick av mig då jag ställde för höga kunskapskrav på dem, 

eller åtminstone byggde uppgiften på att nya kunskaper skulle omsättas i praktik snabbare än 

vad som i själva verket var rimligt. Det var med största sannolikhet inte i den kreativa 

funktionen felet låg utan i den kreativa produktionen, för att använda Brolins ord (Brolin, 1992, 

s. 292). För den senare fick de inte adekvata förutsättningar. 

 

Mitt mål med att de skulle tonsätta melodin på ett visst sätt, med melodisk symbolik kopplad 

till texten, var att det skulle kännas som att melodin skrev sig själv, i en positiv bemärkelse, att 

det ”bara” var att fylla ut med toner runt om kring det som uppfattades som mer förutbestämt 

och att detta skulle resultera i att melodin skrevs fort, att eleven upplevde det som att hen snabbt 

skrev en melodi. 
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Min slutsats är att jag i ett försök att ge uppgiften ett musikteoretiskt ramverk för att det skulle 

resultera i ett verk helt enkelt styrde för mycket, förväntningarna blev för många och kanske 

innehåller kompositionsuppgift 2 rent av innehåll nog för två separata uppgifter. Det blev tvärt 

emot datorprogrammets inverkan i Folkestads studie (Folkestad, 1996) där programmet erbjöd 

en palett och en duk som eleverna sedan fick jobba fritt med. Jag gav en palett och en duk, men 

även instruktioner om motiv. 

 

Hade jag gjort om andra kompositionslektionen med dessa erfarenheter hade jag valt att enbart 

fokusera på modal melodikomposition och harmonisering och låta symbolisk tonsättning av en 

text vara en egen övning som jag dessutom hade valt att låta vara tonal, i antingen dur eller 

moll. Samma känslomässiga tolkning av texten och hur det skulle kunna speglas musikaliskt är 

ju möjlig även där. Kan hända att madrigaliseringen, målandet med tonhöjder, också är ett 

moment som kunde hålla för att vara en egen uppgift. Det blev inte så nu, men det går att 

föreställa sig lägen då en känslomässig spegling av texten i melodin och detta symboliska bruk 

av toner kunde hamna i en konflikt. Hur som helst kan det bevisligen vara att vilja för mycket 

med en och samma kompositionsövning. 

 

 

Slutsats 
 

Min uppfattning att alla kan komponera fick bekräftelse i detta projekt, som alls inte gör anspråk 

på att med dessa två elever ha bevisat något påstående som är applicerbart på någon befolkning 

i stort. Det finns andra studier som har visat på att de flesta är kapabla till vad vi brukar kalla 

kreativt skapande, såsom Folkestad (Folkestad, 1996) vilken jag refererat till, och även Kempe 

och West (2010) som menar att miljö och förutsättningar är vad som är avgörande för om en 

människa får utvecklas till sin fulla potential (s. 45). 

 

Deras resultat gav i varje fall mig självförtroende att gå ut med mitt projekt med 

kompositionsövningar som eliminerat de faktorer som identifierats som hämmande för dessa 

skapandeprocesser och genomföra kompositionslektioner med elever som inte har någon vid 

erfarenhet av att skriva musik. Jag lyckades i viss utsträckning med mitt mål; när dessa hinder 

hade eliminerats, när hantverksstudier separerats från skapandeprocessen, när uppgiften 

förmedlade att ”det är inte mer än det här som förväntas av dig”, producerade också eleverna 

på en timmes tid varsina fritonala duetter, instrumenterade och med anvisningar om dynamik 

och artikulation, trots att de aldrig komponerat tidigare. 

 

Även om mina idéer om vilka hindren var hade både stöd i litteratur och uppenbarligen tycktes 

fungera i praktiken slog det fel på grund av mina egna tillkortakommanden då jag inte rätt kunde 

balansera mängden styrning uppgift två behövde för att ge ett tydligt ramverk åt uppgiften utan 

att det skulle ha en negativ inverkan på skapandet. Teorin blev inte ett avstamp som kunde fås 

överstökat för att bana väg åt fritt skapande utan eleven hade krav med sig in i 

skapandeprocessen som blev hämmande och tyngde den kreativitet jag hoppades släppa fram. 

Därmed anser jag att min studie bekräftar Brolins tes om vikten av att särskilja kreativ funktion 

och produktion (Brolin, 1992, s. 292) då samma elever var mer och mindre produktiva under 

olika förhållanden. 

 

Jag tycker mig ha fått stöd för att idéerna fungerade väl – jag har ju lånat dem från människor 

visare än jag – och gjort viktiga erfarenheter om hur jag skall omsätta dessa idéer i en 

pedagogisk praktik. 
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Ett intressant nästa steg hade varit att ta dessa principer och utforma kompositionsövningar, 

workshops, för ännu yngre åldrar och elever med än mindre kunskaper i musikteori. Dessa 

elever var ändå på en relativt hög nivå, folkhögskola, vilket gjorde det hela enklare rent 

praktiskt för min egen del då de var notläsare och hade grundläggande musikteoretiska 

kunskaper och uppgifterna kunde vara närmre de uppgifter jag själv gjort de senaste åren i egna 

kompositionsstudier, vad gäller layout och upplägg än vad uppgifter hade behövt om de var 

riktade till elever som exempelvis inte ens läste noter. 
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