
Om verket 
The Investigation of Things är ett verk bestående av gemensam improvisation inom ett 
ramverk av regler. Systemet är baserat på grafisk notation, och styrs av en person, utforskare, 
som flyttar på objekt. De musicerande spelar som en reaktion på sättet utforskaren rör vid och 
flyttar på objekten. 

Man kan också säga att IOT är ett system för att skapa ett metainstrument: ett instrument 
bestående av flera instrument. Metainstrumentet i IOT har vissa egenskaper som är identiska 
mellan olika framföranden, men många förändras från gång till gång; till och med under ett 
framförande. 

En viktig poäng med verket är att utforskaren inte kan veta i förväg exakt hur 
metainstrumentet kommer att reagera på de olika sätt som vederbörande kan kontrollera 
instrumentet på, eller ens alltid vilka av de möjliga sätten som faktiskt används. Varje 
framförande innebär således en återinlärning av instrumentet för utforskaren. 

 
 

  



Grundversionen 
Det här är grundversionen av The Investigation of Things. Den är komplett i sig, och kan 
spelas som den är eller med ett eller flera tillägg.  

Medverkande 
Till grundversionen krävs det en utforskare och två eller flera musicerande.  

Objekt 
Till stycket väljs olika objekt som utforskaren flyttar på under framförandet. Antalet objekt är 
valfritt, men en lämplig mängd för nybörjare är 3-5. Om de musicerande är få kan det vara 
lämpligt att även använda lite färre objekt. 

Grafik 
I slutet av beskrivningen tillhandahålls sidor med åtta bilder på: bildblad. Välj ett eller flera 
bildblad. 

Påståenden 
Ett påstående är en utsaga som kan vara sann eller falsk. I grundversionen av IOT finns det två 
typer av påståenden: 

1. Objekt A vidrör objekt B 
2. Utforskaren vidrör objekt A 

Utförande 
Varje musicerande ska välja ett påstående och en bild. Var och en väljer oberoende av de 
övriga, och meddelar ingen annan om sina val. Det påståendet och den bilden är nu 
sammankopplade. 

Vid alla tillfällen då påståendet är sant improviserar den musicerande utifrån sin musikaliska 
uppfattning av den valda bilden. Det finns varken rätt eller fel; alla musikaliska representationer 
av en bild är godtagbara, så länge den musicerande uppfattar ett samband mellan 
representationen och bilden. 

Tillägg 
Ett tillägg ändrar vissa av de nämnda reglerna, medan de som inte nämns förblir oförändrade. 
Flera tillägg kan användas tillsammans så länge de inte motsäger varandra. 

Varje musicerande kan själv välja vilka tillägg vederbörande vill använda. Restriktioner på vilka 
tillägg som får väljas kan införas av de musicerande efter eget tycke. 

 

 

 

 

 

 

 



Tillägg 1: Underordnade påståenden 
Det är möjligt att välja två eller flera påståenden och koppla samman dem med lika många 
bilder. Vid användandet av flera separata påståenden behöver de rangordnas för att inte krocka 
med varandra. 

Primära påståenden 
Ett primärt påstående fungerar precis som om det hade varit det enda påståendet. Om det 
stämmer spelas bilden, annars inte. Det primära påståendet har företräde framför alla andra 
påståenden.  

Sekundära påståenden 
Välj ett andra påstående och en andra bild. De är nu sammankopplade. När det sekundära 
påståendet stämmer spelas den sekundära bilden, utom i de fall då det primära påståendet 
stämmer, då du spelar den primära bilden. Om det är möjligt att spela båda bilderna samtidigt 
får detta självklart göras. 

Ytterligare underordnade påståenden 
Det går att lägga till fler underordnade påståenden efter eget behag. Det enda som krävs är att 
alla påståenden har en rangordning sinsemellan, så att det aldrig är en fråga om vilket som har 
företräde. 

  



Tillägg 2: Sammansatta påståenden 
Det går att sätta samman två eller flera påståenden till ett sammansatt påstående.  

Ex. Pennan vidrör gaffeln OCH gaffeln rör skon. 

Ett sammansatt påstående kopplas ihop med en bild. 

Sammansättningar av två påståenden 
Ett påstående kan vara sammansatt på många olika sätt. Nedan 
finns en lista på alla möjliga olika kombinationer av två 
påståenden1. De enda otillåtna kombinationerna är sådana som resulterar i att det sammansatta 
påståendet alltid är sant eller alltid är falskt. 

Den vänstra ringen representerar påståendet P, och för alla punkter inom den ringen stämmer 
påståendet P. Motsvarande gäller för den högra ringens representation av Q. En rödmarkering 
av ett område indikerar att man ska spela. En grundregel är att ett påstående har större 
sannolikhet för att stämma ju fler fält som är röda. 

1. Spela om P stämmer, 
oberoende av Q 

3. Spela om både P och Q 
stämmer. 

5. Spela om minst en av P 
och Q stämmer. 

7. Spela om P eller Q 
stämmer, men inte båda. 

9. Spela när endast P 
stämmer. 

2. Spela om P inte 
stämmer, oberoende av Q. 

4. Spela så länge både P 
och Q inte stämmer. 

6. Spela så länge varken P 
eller Q stämmer. 

8. Spela om både P och Q 
stämmer, eller ingen. 

10. Spela inte när endast P 
stämmer, annars alltid.

Lägg märke till att diagram 1 visar ett helt vanligt påstående. Varje påstående i högerkolumnen 
är den raka motsatsen till det rakt till vänster om det. Alla påståenden som representeras i 
vänsterkolumnen är tysta när inga påståenden stämmer, medan alla i högerkolumnen låter då.  

Sammansättningar av flera påståenden 
Det går att sätta samman hur många påståenden som helst, men det kan bli svårare ju fler som 
sätts ihop. Ju fler påståenden som används, desto fler olika kombinationsmöjligheter uppstår.   

                                            

1 Diagram 1, 2, 9 och 10 kan spegelvändas, men resultatet blir i praktiken identiskt. 



Om bilden som representation av rummet 
Det är möjligt att låta en bild representera den yta som utforskaren har att röra sig på. Bilden 
läggs så att den bäst motsvarar formen på utforskarens yta. Därefter representerar alla platser på 
golvet motsvarande punkt på bilden. Den röda pricken på golvet skulle motsvara den röda 
pricken på bilden; samma sak gäller den gröna och den blåa pricken. 

När påståendet ”objekt A vidrör objekt B” är sant finns det en plats i rummet där de är när de 
rör varandra. Sådana påståenden är ”rumsliga”. Påståenden med negationer (”objekt A vidrör 
inte objekt B”) är inte rumsliga. Vissa påståenden ger upphov till flera platser där de är sanna. 
De kallas flerfaldigt rumsliga, i motsats till de enkelt rumsliga. Sammansatta påståenden kan vara 
enkelt rumsliga, flerfaldigt rumsliga eller inte rumsliga alls. Det beror bland annat på antalet 
negationer. 

Tillägg 3: Avgränsade bildtolkningar 
Med en bild som en representation av utforskarens yta går det att välja att inte se bilden som en 
helhet, utan som en mängd delar av en helhet. Beroende på var i bilden ett rumsligt påstående 
är sant spelar den musicerande på olika sätt; i tolkningen av bilden läggs fokus på det som 
befinner sig i närheten av det sanna påståendet. 

I bilden ovan skulle den röda pricken kunna tolkas med en tätare musikalisk textur, medan den 
blåa pricken skulle kunna bli glesare. Om orsaken till att påståendet är sant flyttar på sig flyttar 
även representationen i bilden på sig.  
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Tillägg 4: Egna instruktioner längs rumsaxlar 
Den musicerande kan själv lägga till egna instruktioner längs en 
eller flera av bildens sidor. Instruktionerna kan både lägga till 
information som den musicerande inte uppfattar i bilden eller 
komplettera sådana som redan finns där. Instruktionerna läggs 
lämpligen till längs en sida av bilden. 

När ett rumsligt påstående 
blir sant avläses positionen 
för det enligt tidigare instruktioner. Tolkningen av bilden 
spelas enligt den instruktion som överensstämmer med 
påståendets position längs axeln. Det är upp till den 
musicerande att välja om instruktionerna ska avläsas gradvis 
eller stegvis, och likaså hur många hållpunkter som ska 
skrivas på varje axel. 

Instruktionerna kan vara av olika typer. Till exempel kan 
möjliga instruktioner behandla dynamik, artikulation, 
tonmaterial, klangfärg eller register. Instruktioner kan skrivas 
längs båda de horisontella axlarna, men även vertikalt om 
framförandelokalen lämpar sig för det. Flera typer av 
instruktioner kan skrivas på samma axel. 
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