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Abstract 

The aim of this project was for me to write two complete songs and to get to know my 

creative process better. I wrote two songs, made musical arrangements for them, transcribed 

the music in Sibelius, rehearsed the material with two musicians and at last recorded it in a 

studio. Throughout this I kept track of my own creative process. The project resulted in two 

complete songs with arrangement. I learned that I have some difficulty handling adversities in 

my songwriting, and that it was not so easy to get to know my own creative process as I 

thought. But the most important thing I will bring with me from this project is the great value 

of being truly proud of something I created of my own. 
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1 Inledning 

Jag har inte varit särskilt bra på att skriva egen musik. Jag har aldrig tyckt att jag har något 

speciellt att säga. En dag på KMH fick jag reda på att vi skulle skriva egna låtar i en 

gitarrkurs, en låt varje vecka i fyra veckor. Jag fick en släng av panik, men det var bara att 

sätta igång. När jag började skriva blev jag förvånad över att det flöt på och jag blev glad och 

nöjd över att ha fått till fyra låtar. Efter kursen fortsatte jag att skriva musik och nu vill jag 

även se till att notera, arrangera och spela in den. Jag vill även skriva fler låtar. Det fungerade 

när jag blev utmanad av en lärare, kan det fungera även om jag utmanar mig själv? 

1.1 Bakgrund 

När jag var sju år började jag spela klassisk violin enligt Suzukimetoden i Bollnäs 

kulturskola. Jag hade både individuella lektioner och lektioner i grupp med jämnåriga. 

Parallellt spelade jag även folkmusik i Alfta spelmanslag, med allt från jämnåriga till vad som 

för mig kändes som 70-åringar (förmodligen var de snarare i 50-årsåldern). Att spela 

samtidigt i dessa två ganska skilda traditioner, som ju folkmusik och klassiskt har blivit, var 

för mig perfekt. I den klassiska undervisningen fick jag lära mig att härma musik exakt som 

den skulle vara och det fanns alltid ett sätt som var rätt och flera sätt som var fel. Jag fick 

väldigt metodiskt lära mig hantera de tekniska svårigheter som instrumentet violin bjuder på. 

Under träffarna med Alfta spelmanslag lärde jag mig folkmelodierna på gehör och det talades 

väldigt sällan om hur man skulle spela. Vi spelade låtarna flera gånger om tills alla kunde 

dem och under tiden kunde jag hitta på små andrastämmor eller nya melodivarianter om 

andan föll på. Jag gillade att en låt inte var färdigbestämd i utförandet när man spelade den 

första gången, utan att det gavs tid för alla att hitta sitt sätt att bidra till tolkningen. Det bjöds 

även på fika i mitten av varje repetition vilket självklart var mycket välkommet för oss 

ungdomar.  
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I tonåren då jag blivit skickligare på mitt instrument fick jag vara med i kulturskolans större 

symfoniorkester-produktioner. Vi spelade bl.a. Carmen med dansare, Beatleslåtar med 

tributebandet Liverpool, Carmina Burana med hundratals körsångare m.m. Jag älskade de 

storslagna arrangemangen och att få vara en del av dem! 

 

Jag spelade även under denna tid i olika ungdomsfolkmusikband som var projekt ordnade av 

studieförbund i länet, med avsikt att hålla folkmusik levande genom unga utövare. Vi spelade 

gamla låtar och förnyade dem genom arrangemangen som ofta var stora och mäktiga med 

populärmusikaliska influenser i kompet. Musikalisk ledare för denna verksamhet var 

riksspelmannen Jonas Olsson från Järvsö (1965-2010). En del jag minns väldigt tydligt av 

hans arbetssätt är att han alltid påpekade att i ett arrangemang ska man hela tiden arbeta för att 

det ska hända något nytt för örat. Så tänkte vi sedan när vi ville bidra till arrangemangen.  

 

När det blev dags att gå på gymnasiet valde jag det Estetiska programmet i Bollnäs med 

inriktning musikdramatik. Då man skulle välja ett instrument för sin huvudinriktning valde 

jag sång, gitarr blev mitt bi-instrument. Under utbildningen arbetade vi mycket med att bli 

trygga på scenen och med hur man kan skapa och uttrycka olika karaktärer. Jag blev alltmer 

förtjust i att stå på scen som sångare med en text att uttrycka.  

 

Efter gymnasiet ville jag fortsätta med musik men inte inrikta mig på någon speciell genre. Då 

valde jag Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm som hade en musikhistorisk grund i 

utbildningen. Där stötte jag på människor med olika ingång till musik och musicerande. 

Några kunde läsa noter, några hade ingen teoretisk kunskap. Några hade fått undervisning i 

sina instrument, några var självlärda. De vi alla hade gemensamt var vår passion för musik, 

även om vi ofta hade olika synsätt på hur man bäst utövar den passionen tillsammans.   

1.1.1 Att skriva musik 

Många av de som gick på Skeppsholmens folkhögskola skrev sin egen musik, vilket kändes 

väldigt främmande för mig. Vi skulle en gång under utbildningen skriva en låt och spela in 

den och alla skrev så fina låtar tyckte jag. De skrev poetiskt om känslor och livet. Jag fick 

prestationsångest och skrev en skämtsång om en dragspelare. Jag kände inte att jag hade något 

poetiskt att säga och det kändes som att det där med att skriva musik, det är nog inget jag har i 
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mig. Som om det vore något magiskt som vissa föds med och andra inte. Lars Lilliestam 

(2006) skriver om detta i sin bok Musikliv:  

 

För den som inte sysslar med musik kan musikskapandet framstå som något ytterst svårgripbart och 

samtidigt djupt fascinerande. För den som har lärt sig och kan är det en självklarhet och ett hantverk […] 

När musiker tillfrågas om hur deras låtar kommit till vill de ofta inte svara eller svarar motvilligt. De svar 

som ges, även i de mest inträngande intervjuer, är för det mesta ganska intetsägande. Detta beror delvis 

på att det faktiskt är svårt att berätta om hur man komponerar, men somliga musiker vill heller inte prata 

utan låta sin musik tala för sig själv. (Lilliestam, 2006, s. 85) 

 

Om man nu är som jag är och vill veta mer om hur man skriver egen musik verkar det på 

Lilliestam som att det kan bli svårt att få reda på det av någon annan. 

 

En person vars musik jag beundrar och fascineras av är Sting. Han medverkar tillsammans 

med flera andra kända musiker i den prisbelönta dokumentären Den musikaliska hjärnan 

(Pochmursky och Dylyn 2009). Sting får ligga i en magnetröntgen och sjunga musik, tänka på 

musik, lyssna på musik och komponera musik. Bilderna på hans hjärna granskas sedan för att 

se om det är någon skillnad på vilken del av hjärnan som arbetar då han skapar musik och när 

han musicerar. När Sting sitter och diskuterar resultaten med en av forskarna blir han plötsligt 

illa till mods. Jag trodde han skulle tycka det var intressant att höra om det, men i stället 

tyckte han det kändes farligt. Han var orolig att han skulle förlora förmågan om han lärde sig 

för mycket om den. Där dyker det upp igen, den där magiska förmågan att skapa musik. Sting 

verkar inte bara tycka att det är något kreativt man helt enkelt har, han verkar även tycka att 

man kan förlora det om man vet för mycket om det.  

Vad är det då som händer när man "förlorar" förmågan? Stephen Nachmanovitch beskriver i 

sin bok Spela fritt, improvisation i liv och konst (2004) ett sinnestillstånd som är icke önskvärt 

då man försöker skapa musik.  

När kreativa processer kör fast, får man den outhärdliga känslan av att vara fjättrad […] I stället för att 

vara avspänd och djupt koncentrerad, hänger man sig begärligt åt första bästa distraktion, oavsett hur 

löjlig eller trivial den kan vara; man tröttas lätt; en tillbakablick på arbetet säger att ingenting duger; 

hjärncellerna tuffar allt långsammare och går snart i stå […] Om man förlorar kontrollen över ens inre 

kritiker, kommer man att uppleva honom som en sträng och straffande fadersfigur. Detta är det 



 4 

hämmande spöke som hemsöker många konstnärer, en osynlig, kritisk, domderande kraft, som tycks 

ställa sig i vår väg. (Nachmanovitch, 2004, s. 130) 

Det tycks vara så att jag inte är ensam om att ha stött på hinder i skapandet av musik. När jag 

talar med andra i min omgivning som skriver musik berättar de om liknande saker. Att det 

man skrivit inte låter bra då man lyssnar på det i efterhand, man kör fast och kan inte utveckla 

sin musik. Självkritiken är hög. 

Anniqa Lagergren har skrivit doktorsavhandlingen Barns musikkomponerande i tradition och 

förändring (2012) där hon jämför 9-12 åringars musikkomponerande i de två olika 

sammanhangen kulturskola och grundskola. Hon har videofilmat dem när de skapat musik 

och sedan analyserat resultaten. Hon skriver så här om sina observationer: 

Utifrån de observationer av handlingar som utkristalliserat sig i materialet finns det tydliga skillnader 

mellan vad som kännetecknar de handlingar, objekt (musiklåter) och det kunnande som skapas i 

aktiviteterna i kultur- och grundskolan. Dessa skillnader kan härledas till att barnens handlingar är 

villkorade utifrån den kultur som ramar in de båda kontexterna. […] . I observationerna av materialet 

finns en tydlig skillnad i valet av instrument, hos barnen i kultur- respektive grundskolan i den 

musikkomponerande aktiviteten. De val av instrument som görs av barnen i kulturskolan är nästan 

uteslutande det instrument som de får instrumentalundervisning på, exempelvis fiol och klarinett. I 

grundskolan är det helt annorlunda. Barnen väljer att spela på i stort sett alla instrument som finns 

tillgängliga, trummor, elektriska och akustiska gitarrer, keyboard, rytminstrument, marimba, mikrofon 

(sång). Dessutom byter de instrument med varandra och prövar olika instrument. (Lagergren, 2012, ss. 

74-75) 

Här har Lagergren lagt märke till skillnader i musikskapandet hos två grupper av barn där de 

befinner sig i olika kontexter. Det får mig att fundera över hur min kontext och min bakgrund 

kan komma att påverka mig. Inom en så stark kultur som en musikhögskola är kan man 

knappast befinna sig opåverkad, om redan en kulturskola påverkar ens kreativa val. Jag har 

alltid tänkt mig att högre musikalisk utbildning ska öka både kunskap och kreativitet, men 

kanske är det så att mer kunskap även ger fler ramar. Ramar kan ofta vara bra, de hjälper till 

att avgränsa arbetet. Men om ramarna enbart blir begränsande och hämmande kan de kanske 

vara till mer stjälp än hjälp, åtminstone om syftet är att vara nyskapande och experimentell. 

Nu är ju Lagergrens studie utförd på barn vilka är betydligt mycket yngre än vad jag är, men 

jag tror inte att det behöver betyda att hennes observationer är irrelevanta för mig. 
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Jag försöker redan på ett ganska enkelt stadium vädja till elevens upplevelse. Vad tycker du om det här? 

Kan man göra så? Att man hela tiden ställer alternativ, därför att det då berör personen, den musikaliska 

personen, som håller på att växa fram. (Åberg, 2010, s. 50) 

Ovanstående är ett citat av pianopedagogen Gunnar Hallhagen ur Spegling. Vana, minne och 

analogiskt tänkande (2010). Jag är, som blivande pedagog, själv intresserad av det tankesättet, 

så i detta projekt ska jag applicera metoden på mig själv. Det tycks vara mycket som kan 

påverka processen när man komponerar. Oavsett om det är miljön jag befinner mig i eller mitt 

eget psyke kan det nog vara bra att öka medvetenheten om vad som påverkar just mitt 

skapande. Det kan vara väldigt givande att ta del av andras tillvägagångssätt, men jag skulle 

även vilja lära känna mitt eget sätt lite närmre. Vilka hinder blir svårast för mig att övervinna? 

Vad händer när jag får bra flyt i komponerandet? Vad tycker jag om det jag skapat?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att jag ska skapa två genomarbetade låtar1 som jag är nöjd med, samt 

få en djupare inblick i min skapandeprocess.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Jag använder begreppet låt och menar då en melodi skriven för sång med text och ackord.  
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2 Metod 

Nedan följer en beskrivning över hur jag genomförde mitt projekt. Inledningsvis beskriver jag 

kompositionsfasen, hur jag gjorde de båda låtarna och vad jag lade märke till i min 

skapandeprocess. Därefter redogör jag för arrangeringsfasen av de båda låtarna på samma 

sätt. Sedan följer mer kortfattade beskrivningar av notskrivningsfasen och repetitionsfasen. 

2.1 Kompositionsfasen 

2.1.1 Hur gjorde jag? 

Låt 1 
Jag började med att skriva refrängens sista del. Det var en melodi jag fick i mitt huvud en dag 

och jag ansåg att den skulle passa som slutfallet i en refräng. Jag provade lite olika textfraser 

innan jag blev nöjd. Därefter började jag nynna runt för att hitta en melodi som skulle passa 

ihop med den och på så vis skapa början av refrängen. Detta gjorde jag bara med min röst, 

utan andra instrument. Nästa steg blev att sätta mig ner vid ett piano och börja prova vilka 

ackord som skulle passa. När jag arbetade fram ackorden förändrade jag även melodin lite i 

början av refrängen för att det skulle passa ihop. Texten kom i princip samtidigt som melodin, 

med några förändringar. Slutet på refrängen, den del jag först kom på, har varit oförändrad 

från första idén till färdig låt. Hela refrängen blev färdig på en och samma sittning vid pianot.  

 

Det tog några dagar innan jag började arbeta på versen. Då använde jag min iPad och 

experimenterade lite i Garageband. Där finns ganska enkla medel för att skapa ackordföljder 

på piano och gitarr. Jag gillar gitarr så jag satt och provade runt lite vilken slags ackordföljd 

som skulle kunna passa som vers med Garagebands gitarr som verktyg. När jag skapat en 

ackordföljd jag gillade började jag arbeta fram en melodi till den. I och med att melodin växte 

fram kom texten tätt efter. Jag gjorde om några ackord för att de skulle passa bättre till 

melodin som dök upp i mitt huvud. Då jag skrev första versen skrev jag en text som kändes 
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naturlig för mig. De resterande verserna kunde jag inte skriva på samma sätt då de måste 

passa ihop med samma melodi som den första versen. Jag var tvungen att hitta ett annat sätt 

och jag bestämde då vad versernas tema skulle vara, inte alla på en gång utan en i taget. 

Utifrån temat skrev jag sedan verserna.  

 

När jag skapat en ungefärlig form på låten spelade jag in allt med iPadens gitarrkomp. Sången 

spelade jag in i iPadens mikrofon. Jag bestämde att fyra verser skulle bli lagom för min låt så 

jag spelade direkt in fyra refränger, med mellanrum för de verser som inte var färdiga än. När 

jag hade svårt att hitta inspiration för nya verser och det kändes motigt började jag i stället 

kika runt mer i programmet Garageband. Till min förvåning hade det uppdaterats sedan jag 

senast arbetade i det. Uppdateringen bestod i att en stråksektion lagts till, med möjlighet att 

spela in stråkar ackordiskt som en ensemble eller ett instrument i taget. Denna nya möjlighet 

började jag utforska och lade till stråkmattor i refrängen. Det gav mig mer inspiration och 

efter det slutförde jag låten.  

 

Grovt räknat kan jag nog uppskatta att refrängen tog en halvtimme (kanske mindre) att göra 

och verserna närmre sex timmar när jag räknar ihop det. Då har jag räknat den tid jag aktivt 

arbetat enbart med min låt. Ofta har jag tänkt på den när jag gjort andra saker också, som att 

försöka rimma på mina favoritfraser under en tur till affären eller fundera på formuleringar 

sittandes på tunnelbanan etc.  

 

Jag bestämde mig för att låten ska heta Med mig här.  

 

Låt 2 
Jag började arbeta på låten genom att plocka mellan lite olika ackord på min gitarr. Det var ett 

långsamt plock i Em som lät ganska ledsamt tyckte jag. Jag hittade på ett skelett till vad som 

skulle kunna bli melodin och en text flöt fram. Två verser kom snabbt. En tredje kom efter lite 

klurande. Sedan tog det stopp. Jag kunde inte trots ihärdiga försök komma på fler verser eller 

fler delar till låten. Jag försökte lura mig själv till lite kreativitet genom att byta taktart på 

låten från 6/8 till 4/4. Det lät ganska bra så jag började jobba fram ett popigare komp som inte 

skulle låta lika ledsamt. Dock kunde jag inte med de medel jag hade få mig själv att göra en 

fortsättning på låten som jag gillade så efter några övervägningar lade jag den åt sidan. 
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Efter att inte ha lyckats få ur mig en låt till på gitarr fann jag det bäst att försöka från pianot i 

stället. Jag började i tonarten Eb då det är en tonart som inte är helt bekväm för mig på pianot. 

På så sätt hoppades jag att jag inte lika lätt skulle hamna i gamla hjulspår som om jag spelade 

i en tonart jag var mer hemma i. Jag spelade ackordet Eb i lite olika rytmer en stund och bytte 

mellan andra ackord inom tonarten. Jag använde mig rätt mycket av add9 och maj7 för att färga 

ackorden. Jag lämnade pianot och började sjunga en melodi och text samtidigt. Den kom att 

handla om saknaden av en vän som är borta (inte helt taget ur det blå då en av mina bästa 

vänner precis flyttat till Berlin då). Jag tyckte ett tag att den hade goda möjligheter att bli 

ganska bra, men jag fastnade återigen. Efter att ha umgåtts en tid med min nya låt började jag 

tycka att den lät lite väl melankolisk (min vän kommer trots allt tillbaka i februari) och 

plötsligt kändes hela idén väldigt fånig.  

 

En ny idé som kom upp var att jag skulle kunna skriva ett bidrag till SMASK (Sveriges 

Musikakademikers Sång Kåntest). Att skriva en schlager borde dra mig ifrån den 

melankoliska känslan. Jag hade ganska roligt när jag satt och hittade på det ena mäktiga slutet 

efter det andra. Fokus var på långa höga toner och fräcka ackordbyten. Tyvärr var det svårare 

än jag tänkt mig att få ihop en enhetlig låt av alla pampiga idéer jag hade, så jag lade ner det 

hela. Det verkade inte som att den glammiga schlagervägen var den rätta vägen för mig denna 

gång. 

 

Fjärde gången gillt. Jag började känna mig väldigt stressad av att ständigt misslyckas och 

önskade att jag hade ett lika tålmodigt och metodiskt arbetssätt vid mitt musikskapande som 

när jag ska öva eller lära mig något. Jag gick och sjöng på Too heavy a burden, en låt skriven 

av ett av mina favoritband The Tiny (Gravity and Grace, 2009), och förbannade mig själv för 

att jag inte kunde skriva lika bra som dem.  Då slog mig tanken att det kan jag ju försöka med. 

Med inspiration av den låt jag precis innan sjungit på satte jag mig vid pianot igen. Jag 

bestämde mig för att jag skulle skriva lite mer surrealistiskt, inte så direkt ur livet som jag 

gjort innan. Ur den tanken växte en ackordsföljd och melodi fram som jag själv inte tyckte 

kändes helt självklar, vilket passade med min idé om hur låten skulle vara. Denna gång valde 

jag att skriva texten på engelska för att byta riktning jämfört med den första låten jag skrev. 

Jag hade en förhoppning om att det skulle lätta på skrivkrampen, vilket det gjorde. Då jag 

hade kommit på en vers och en ungefärlig refräng började jag arrangera direkt. Arret skrev jag 

för enbart stråkkvartett och sång. Sedan skrev jag färdigt låten och arret lite omlott. När 
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inspirationen sinade på det ena kunde jag fortsätta med det andra och på så sätt behövde inte 

hela arbetet stagnera om jag tappade farten i skrivandet av låten.  

 

2.1.2 Vad lade jag märke till? 

Låt 1 Med mig här 
Första delen av skrivandet då refrängen kom till flöt på väldigt bra. Jag blev sporrad att arbeta 

vidare på min nya låt. Att skriva versen gick lite motigare. Jag insåg det svåra i att skriva en 

melodi som passar till flera olika texter. Det blir en blandning av matematik och viljan att 

uttrycka något. Om det blir enbart matematik har jag förlorat anledningen till att vilja skriva 

så att hitta en mellanväg var viktig för mig. Att bestämma ett tema eller en grov handling för 

varje vers gjorde att jag kände att jag fortfarande hade uttrycket och det jag ville få fram i 

fokus, men jag kunde lättare ägna mig åt det tekniska arbetet med rim och att få orden att 

passa i melodins betoningar.  

 

När jag fastnade i mitt arbete med verserna och stötte på motstånd blev resultatet i slutändan 

att jag lade till något (stråkar) som faktiskt utvecklade låten, trots att jag inte arbetade med det 

jag enligt mig själv borde gjort (verserna). Man kan se på det som att jag genom att känna mig 

oinspirerad av en sak gjorde något kreativt med en annan. Man kan även se på det som att jag 

gav upp när det blev svårt. I början när jag skrev låten var det mer som att den skrev sig själv 

än att jag skapade den. Jag vet inte om det verkligen var så eller om det var mitt flyt i 

skrivandet som gav den illusionen. Jag kan hur som helst konstatera att i det fallet så tyckte 

jag att det var lätt och roligt att skriva. När jag skulle skriva verserna hade jag inte samma flyt 

längre och tyckte då att det jag skrev blev sämre, klumpigare på något sätt. Jag undrar då vad 

det är som skett? Vad har förändrats? Det kanske är min syn på min låt som förändrats. När 

jag först gjort lite på den och blivit nöjd kanske jag omedvetet höjer kraven på mig själv. Eller 

så anstränger jag mig för mycket så det jag skriver känns oäkta (inte då nödvändigtvis oäkta 

för en utomstående, men för mig själv).  

 

Jag bestämde mig, som tidigare nämnts, för att ha fyra verser. Tre kändes för kort, men den 

fjärde passar i mina öron inte riktigt in med de andra på ett självklart sätt. Innehållet blev 
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annorlunda och lite dystrare. Jag har funderat på om jag därför borde ta bort den, eller om jag 

av samma anledning ska ha den kvar.  

 

Låt 2 Strange people 

Det blev stora svårigheter att skapa låt nr 2 för mig. Jag tror jag drabbades av det hämmande 

hjärnspöket som Stephen Nachmanovitch skrev om (Spela fritt. Improvisation i liv och konst, 

2004, s. 130). Allt jag skrev kändes dåligt när jag betraktade det. Klumpigt, amatörmässigt, 

oäkta. Jag försökte att fortsätta på låtarna jag börjat på men det gick väldigt motsträvigt. Jag 

tänker mig att det kan bero på att jag blev rätt nöjd med Med mig här och fick lite 

storhetsvansinne av det. Jag ville göra något som kändes lika bra igen, vilket resulterade i att 

jag skrev ”samma” låt om igen fast i sämre versioner. Att börja på ett helt annat sätt med en 

helt annan typ av låt verkade fungera bättre.  

 

Att jag arrangerade låten samtidigt som jag skrev den gör att det känns som att arrangemanget 

måste vara med för att låten ska vara samma låt. I Med mig här är stråkarna med mer som ett 

lyft och för att ge en fin klang till låten. I Strange people känns det för mig som att stråkarna 

är det som gör låten. 

 

Inspirationen till denna låt kom genom att jag tänkte på ett annat bands musik, men jag känner 

att låten ändå blev min egen. Inspirationen hjälpte mig i uppstarten av skrivandet men då jag 

fortsatte var det enbart mitt eget skapande som styrde, inte ett försök att härma någon annans. 

Det var skönt att märka att jag kunde släppa den inledande inspirationen när jag kommit 

igång. 
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2.2 Arrangeringsfasen 

2.2.1 Hur gjorde jag? 

 

Med mig här 

Gitarrdelen 

Jag fick användning av mina grundläggande kunskaper på gitarr när jag skrev gitarrkompet. 

Att notera för gitarr är inte mitt starkaste område, det kan lätt bli konstiga grepp om jag skulle 

skriva enbart med notation. För att undvika sådant det här fallet valde jag att ha en tabnotation 

också. Då kunde jag se att ackorden blev rätt i förhållande till tonerna jag ville ha med. Det 

ska vara plock så jag ville notera ett exakt förslag hur en gitarrist skulle kunna spela det. Jag 

ville i mitt arrangemang inte vara beroende av att någon annan skulle kunna skapa något 

snyggt, jag strävade efter att få till det snygga själv genom att lyssna, fundera och 

experimentera.  

 

Stråksektionen 

Stråk i refrängen var det första jag började notera. Det lät inte bra alls och jag hade svårt att 

förändra det till det bättre. Jag kunde inte se var jag skulle börja, allt blev som en stråkmassa 

av fult. Klangerna lät inte snyggt ihop, övergångarna mellan ackorden blev hoppiga och det 

lät allmänt spretigt. Som om en amatör skulle sy en egen klänning hemma och det i slutändan 

blev en ärm som är för kort, sneda sömmar och avigsidan utåt. Jag bad då en annan musiker 

om råd om tips hur jag skulle fortsätta. Hen rekommenderade att jag skulle skriva 

baststämman först, toppstämman sedan och därefter fylla på med mellanstämmorna. Jag fick 

även rådet att undvika omständliga vägar mellan tonerna i varje stämma. Jag raderade allt jag 

skrivit innan och efter lite arbete med denna metod kom jag fram till en refräng med liggande 

stråkmattor som kändes bra. Nu ville jag inte ha fyra refränger som lät likadant. Den metod 

jag använde mig av för att utveckla stämmorna är mer gehörsbaserad än teoretisk. Jag 

lyssnade till refrängen med melodin och den stråkmatta som redan fanns. Sedan sjöng jag små 

melodisnuttar till det för att upptäcka eventuella möjliga stråkinpass. När jag hittade en 

melodi sjöng jag sedan en stämma till den och provade mig fram vilka instrument som 

passade att spela detta ihop.  
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Verserna har många pauser i sången så där ville jag fylla ut med korta inpass av stråkarna. Det 

blev dock för mycket i början, jag tyckte de tog fokus från texten och melodin. Skrev jag för 

lite tyckte jag det blev trist och stelt. 

 

Strange people 

Stråksektionen 

I detta arrangemang valde jag att ha endast stråkar och ingen gitarr. Jag ville ge en känsla av 

att låten är lite lös i fogarna och jag tänkte att genom att använda enbart intonationsinstrument 

skulle detta ske lite naturligt. Jag skrev låten i Bbm på piano men ändrade tonarten till Am när 

jag började skriva stråkarrangemanget. Detta för att det klingar mycket bättre på 

instrumenten.  

 

Först började jag arbeta på ett intro. Jag ville att det skulle låta lite sprött så jag valde att 

använda mig av pizzicato. Detta fick sedan hänga med in i första versen också då jag gillade 

soundet så pass mycket.  

 

När jag arbetade fram arrangemanget utgick jag från ackorden jag hade skrivit innan på piano 

och lade stråkarna liggande på ackordstonerna. Det gjorde att jag fick överblick över de olika 

stämmorna och jag kunde metodiskt se till att varje ackordston blev med i arrangemanget. 

Efter det fortsatte jag att utveckla den grunden genom att utsmycka den med fler toner och 

mer rytm. Jag skrev varje stämma lite för sig och lyssnade om jag tyckte det blev den känslan 

jag ville ha.  

2.2.2 Vad lade jag märke till? 

Med mig här 

Jag arbetade ganska sparsmakat och försiktigt med stråkarrangemanget. Jag tror det kan vara 

för att jag gillade låten i sig som den var med bara sång och gitarr. Men efter att ha lyssnat på 

den många gånger började jag tycka att det lät för banalt och i och med det lade jag till en del 

i arrangemanget. Då jag tyckte att arrangemanget började ta över låten blev det svårt för mig 

att hitta rätt balans. Jag ville å ena sidan framhäva enkelheten i texten och melodin, å andra 

sidan hålla låten intressant för örat. Jag blev väldigt ambivalent och började tänka mer och 

mer på om andra som hör låten skulle tycka den var tråkig och enformig. Det var väldigt 
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hämmande att se sitt arbete utifrån på det sättet, men när jag väl började tänka så var det svårt 

att sluta. Jag fick tvinga mig själv att låta bli. 

Strange people 

När jag arrangerade Strange people fick jag en väldigt bra start. Jag gillade det jag skrev och 

det gick väldigt snabbt att skriva. Jag gick mycket på känsla i arrangerandet, lyssnade med 

mina egna öron och fokuserade på om arrangemanget förmedlade den känsla jag ville ha, 

snarare än att jag tänkte särskilt teoretiskt på stämföringen. Jag tänkte heller inte på om någon 

annan skulle gilla det jag skrev utan skrev bara det jag själv ville skriva och det jag själv 

tyckte var snyggt. Efter att ha kommit en bit in i arrangerandet frågade jag en annan musiker 

vad hen tyckte. En del positiva kommentarer dök upp men också några förslag på 

förändringar. Jag var dock själv redan så nöjd, så några förändringar gjorde jag inte. Hade jag 

hittat ett fulländat tillstånd av uppskattning för min egen musik eller bara fått en osmickrande 

hybris? 

2.2.3 Notskrivningsfasen 

Att notera mina låtar i Sibelius fortskred utan större motgångar. Jag var bekant med 

programmet innan detta projekt och stötte inte på några större överraskningar eller lärdomar.  

Det som var svårast med noteringen av låtarna var att melodierna i sången var mer rytmiskt 

komplexa i teorin än när man sjunger dem på gehör. Jag strävade dock efter att få en så 

korrekt notering som möjligt.  

En annan svårighet var min bristande förmåga att kunna läsa altklav. Den har dock förbättrats 

något i detta projekt. Sibelius är ett bra hjälpmedel i det avseendet eftersom man kan skriva på 

tangentbordet vilken ton man vill ha. Jag var alltså inte alltid tvungen att veta exakt var i 

notsystemet den låg. 

En detalj som den uppmärksamme kan hitta i bilaga 2 (partituret på Strange people) är att 

stråkstämmorna inte har några dubbelhöjningar, trots att sångmelodin har det på sina ställen. 

Ett exempel är i takt 6 där violin 2 har ett noterat g och sången har ett fississ. Då ackordet i 

den takten är ett D# innebär det teoretiskt korrekta sättet att skriva att det blir en dubbelhöjning 

på tersen, ett fississ. Men jag tycker att dubbelhöjningar är krångliga att läsa så jag 
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korrigerade alla sådana i stråkstämmorna för att det skulle bli så enkelt noterat som möjligt. 

Jag behöll dem dock i sångstämman för att jag tycker det är till hjälp då man sjunger en sång 

att hålla lite koll på vilken funktion i ackordet man sjunger. Om det då dyker upp ett g i 

ackordet D# kan det snarare krångla till det än förenkla det för en sångare/sångerska. 

2.2.4 Repetitionsfasen 

Musiker:  

Elin Gunnars (violin 1 och viola)  

Marcus Josephson (cello och gitarr)  

Vanja Rehn (sång och violin 2) 

Instrumentsättning Med mig här: Stråkkvartett, gitarr och sång. 

Instrumentsättning Strange people: Stråkkvartett och sång 

 

Denna fas var väldigt kort, endast tre timmar. Vi inledde repetitionen med att spela ihop oss 

på låtarna några gånger. Eftersom vi spelade flera olika instrument i samma låt fick vi skifta 

mellan dem några gånger också. I Med mig här arbetade vi med att få till ett stabilt 

gitarrkomp i början, sedan fokuserade vi på de soloinsatser som finns i verserna. Strange 

people bjöd på fler svårigheter. I det arrangemanget är varken rytmen eller intoneringen helt 

självklara. Det är även många inpass med pizzicato vilket var svårt att få tight mellan oss. Vi 

provade olika varianter med slutresultatet att Violin 1 skulle leda det hela.  

Under repetitionen spelade vi in oss själva några gånger på min iPad och lyssnade efteråt. Det 

gav oss en hint om hur den riktiga inspelningen skulle kunna kännas och det gav oss även en 

möjlighet att lyssna på oss själva utifrån. Det var till stor hjälp och gav inblick i vad vi borde 

arbeta vidare på. 

Jag tyckte det var lämpligt att inte ha så många musiker inblandade då jag har erfarenheter av 

att det kan orsaka strul när man ska hitta gemensamma reptider. Sedan tyckte jag också i 

efterhand att det var roligt att jag skulle ha några få på inspelningen som spelar flera 

instrument. På de viset kunde de visa sin bredd och utvecklas de med. Det som var svårt med 

detta under repetitionerna var att vi aldrig kunde repetera helheten ihop, då skulle ju någon 

behöva spela två instrument samtidigt. 
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2.3 Arbetsplan 

Jag lade upp en grov planering för mitt arbete i fem steg enligt följande: 

Steg 1 Skriv nya låtar 

Steg 2 Notera de nya låtarna prydligt i notskrivningsprogrammet Sibelius 

Steg 3 Arrangera låtarna för passande ensemble 

Steg 4 Repetera låtarna med vald ensemble 

Steg 5 Spela in materialet i skolans studio 

Jag antog att själva skapandet av låtarna (steg 1) skulle ta mest tid i anspråk, därefter 

arrangerandet (steg 3). Resterande punkter (steg 2, 4 och 5) är mer teoretiskt orienterade och 

därav lättare för mig att effektivisera.  

Inspelningsdatumet valde jag att sätta så sent som möjligt innan jul, men ändå innan vår sista 

grupphandledning. På det viset skulle jag ha mesta möjliga tid att skriva och arrangera 

musiken och även repetera med ensemblen, samt hinna få feedback av min handledare på mitt 

resultat.  

I början av november såg jag till att ha klart för mig vilka musiker som skulle vara med. 

Genom att vara ute i god tid hoppades jag ha bättre möjlighet att hitta gemensamma tider för 

rep och inspelning. 

När det gäller själva skrivandet av låtarna arbetade jag dels i halvdagar, ibland så lite som en 

halvtimme åt gången, och ibland hela dagar. Jag tyckte det var bra att ha lite flexibilitet i 

schemat för skrivandet så jag kunde skriva mycket när det flöt på bra och inte sitta lika länge 

när det inte gick bra. Men det var viktigt för mig att ändå sätta mig och fokusera på 

komponerandet längre stunder i taget även när det inte flöt på.  

Repetitionstiden med hela ensemblen var tre timmar. Jag gav det medvetet väldigt lite tid dels 

eftersom jag visste att alla medlemmar skulle vara väldigt upptagna innan jul, dels för att 

fokus på mitt projekt inte skulle vara den perfekta inspelningen. Fokuset ville jag lägga på 
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själva skrivandet av låtarna och därför fick komponerandet mycket mer tid. Instuderandet av 

materialet skedde samma vecka som inspelningen..  

2.4 Dokumentation 

Jag har skrivit ner mina två låtar i notskrivningsprogrammet Sibelius. Noteringen innehåller 

text, melodi, ackord och arrangemang. Jag ville kunna snabbt repetera materialet med de 

musiker som var med. Detta för att undvika avhopp pga. tidsbrist. Jag ville även kunna spela 

mina låtar med andra i framtiden och då är det enkelt att göra det om materialet finns 

nedtecknat. 

En inspelning gjordes i skolans studio där det, förutom mig själv, medverkade två musiker: 

Marcus Josephson (cello och gitarr) Elin Gunnars (violin och viola). Jag sjöng och spelade 

violin.  

Vi hade tre timmar på oss att spela in. Det är ganska lite tid om man vill göra något perfekt, 

men det är ganska lagom om man vill återspegla hur något låter live.  
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3 Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av mina låtar och hur de är uppbyggda i form, text, melodi 

och arrangemang. Efter följer en kort jämförelse mellan de båda låtarna. 

3.1 Med mig här  

Låten är skriven på svenska med fyra verser och refränger. 

Vers – Refr - Vers – Refr - Vers – Refr - Vers – Refr – Omtag av ref.slut 

Den är i sig ganska enkel om man ser till det melodiska förloppet. Jag tror att många skulle 

kunna ta till sig den rätt snabbt och lära sig sjunga den. Omfånget i sången sträcker sig från e 

till G1. Ibland lägger sig melodin på ackordsfrämmande toner, men det ger inga större 

svårigheter då melodin följsamt leder dit. 

Texten är skriven med rim och med ett lättillgängligt språk. Det finns ett sorgligt innehåll i 

texten, men jag upplever ändå att den ger ett ganska hoppfullt budskap. Jag tror texten talar 

ganska rakt ut om vad den handlar om. 

 

Själva grunden i låten är melodin/sången och gitarrkompet. Stråk är tillagt i refrängen och 

sparsmakat i verserna för att ge liv till arrangemanget. Sången skulle kunna sjungas med 

enbart gitarrkompet utan att förlora sin känsla. 

Arrangemanget innehåller inget intro eller mellanspel. 
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3.2 Strange people 

Denna sång är skriven på engelska med fyra verser och tre refränger, samt intro/ 

mellanspel/outro2. Introt, mellanspelet och outrot är identiska men fyller olika funktioner, 

därför har jag valt att kalla dem för olika saker. 

Intro – Vers – Mellanspel – Vers – Refr – Mellanspel – Vers – Vers – Refr – Refr – Outro 

 

Melodin är lite klurig på vissa ställen då den innehåller en del toner som inte ingår i tonarten. 

Man kan behöva skärpa sig lite för att få till de ställena, men i övrigt är den ganska 

sångvänligt uppbyggd. Omfånget sträcker sig från g till A1 

 

Texten är skriven med rim utan särskilt svåra ord. Innehållet är mörkt och lite surrealistiskt. 

Den går förmodligen att tolka på flera olika sätt.  

I Strange people är det enbart sång och stråkkvartett, inget övrigt kompinstrument. Stråkarna 

bär upp hela låten och har stort fokus. De är inte bara utfyllnad i bakgrunden, de bidrar till 

hela låtens känsla.  

3.3 Likheter och skillnader 

Form 

I Strange people spelar introt/mellanspelet/outrot en viktig roll och upprepas flera gånger. I 

Med mig här finns varken intro, mellanspel eller outro. De båda har dock fyra verser, men i 

Strange people sitter verserna ihop två och två medan de i Med mig här ligger separerade från 

varandra med refränger mellan dem. Med mig här har också en längre form som helhet och 

varje del (vers och refräng) är längre i sig. 

Text 
De två låtarna är skrivna på olika språk där det ena är mitt modersmål (svenska) och det andra 

är ett språk jag lärt mig genom skola, resor, TV, musik m.m. (engelska). Förutom språket har 

                                                
2 Intro är en förkortning på introduktion och används som inledning i en låt/ett stycke. Här använder jag 
begreppet outro för att förklara det motsatta; något som leder ut ur en låt.  
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texterna även olika stämningar; Med mig här har ett lite sorgset men ändå hoppfullt innehåll 

medan Strange people mest bjuder på mörker.  

Melodi 

Med mig här har en ganska lugn och sångbar melodi som oftast går väldigt stegvis upp och 

ned. Melodin i Strange people är lite snabbare och bjuder på några gehörsmässigt kluriga 

inpass i verserna. Gemensamt för de båda melodierna är att de ligger i ett bekvämt läge för en 

altröst.  

Arrangemang 

Gitarren ligger som ett stabilt tickande i bakgrunden på Med mig här och ger hela låten en 

enkel grund att stå på. Stråkarrangemanget bjuder inte på många överraskningar eller 

utsvävningar. Stråket ligger ofta bara som en matta och ger fyllighet till ljudbilden. 

Arrangemanget är rörligare i Strange people och ger lite mer spänning i och med den ”två-

mot-tre”-känsla som löper genom hela låten. Det finns heller inget ackordinstrument som 

stödjer arrangemanget, det är enbart stråkar som agerar ackompanjemang. 

3.4 Min skapandeprocess 

De delar av min process jag lärt mig mest om är de delar som innefattar mitt sinnestillstånd då 

jag komponerar. Jag upptäckte att jag är väldigt känslomässigt styrd när jag skriver mina låtar 

och att jag har svårt att hantera motgångar om jag inte gör något åt dem i tid. Om det går trögt 

att arbeta med en låt under en period märkte jag att jag likställer det med låtens kvalitet, d.v.s. 

om det går dåligt i arbetet så är låten dålig.  

När det gäller de musiktekniska metoder jag använt har jag haft lite svårare att sätta fingret på 

dem, förmodligen just på grund av det jag tidigare nämnt angående den känslomässiga 

styrningen mitt arbete haft. Det kan också bero på att det är svårt att dela upp mitt skapande i 

mindre moment eftersom jag har skrivit stora delar av låtarna samtidigt, överlappande med 

melodi, text och ackord. Vanligt är dock att jag börjar spela olika ackordföljder samtidigt som 

jag nynnar till dem och letar en melodi. Efter en stund har jag fått en känsla för vad låten 

kanske kan handla om och då utvecklas texten parallellt med melodin. När någon del känns 

ganska färdig spelar jag den om och om igen otroligt många gånger för att finslipa på detaljer 
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som ordval, färgningar på ackord, exakta rytmer eller små melodiska förändringar. Och så 

fortsätter jag tills låten är färdig. 

Jag hade inga större svårigheter att bestämma när en låt eller en del av en låt var färdig. Det 

jag komponerade blev snabbt befäst hos mig som ”såhär ska det vara”. Det var positivt på 

det sättet att när jag skrivit något jag gillade förändrade jag inte det särskilt mycket vilket 

gjorde att jag snabbt fick ramar att förhålla mig till. De ramarna hjälpte i sin tur mig att ha 

något att luta mig mot och jag kunde komponera snabbare. Den negativa sidan av den 

egenskapen är att jag inte blir så flexibel i slutskedet av mitt skrivande, då det mesta är befäst 

och klart i början av processen. Kanske är det också därför jag påbörjade vad som blev tre 

ofullständiga låtar, jag visste helt enkelt inte hur jag skulle gå vidare med dem efter att jag satt 

ramen.  



 21 

4 Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att jag skulle skapa två genomarbetade låtar som jag är nöjd med, 

samt få en djupare inblick i min skapandeprocess.  

 

Första delen av mitt syfte tycker jag absolut att jag uppnått. Jag är nöjd med det jag skapat 

och tycker att det blev två kompletta, genomarbetade låtar. Sedan kan man ju undra om jag 

blev nöjd för att jag skrev så bra eller om jag helt enkelt lärt mig att uppskatta mitt arbete på 

vägen? Kanske det till och med kan vara en kombination av båda delarna? Jag drabbades 

definitivt av min inre kritiker som Nachmanovitch skrev om i boken Spela fritt. Improvisation 

i liv och konst (Nachmanovitch, 2004, s. 130). Det jag försökte göra då, som jag inte gjort 

förut när den drabbat mig, var att i stället för att försöka ignorera den totalt acceptera att den 

fanns där och envist tro på att den skulle försvinna. Det går att likna lite vid när man ska 

genomföra ett större konsertprojekt eller liknande. Det finns alltid någon punkt i processen 

där alla får panik och allt känns osäkert. Kommer det att gå ihop överhuvudtaget? I alla 

sådana fall jag varit med om har det gått ihop i slutändan, oavsett hur ostadigt det kan ha tett 

sig innan. Kanske är det ett återkommande fenomen i de flesta kreativa processer som man 

måste lära sig hantera och leva med. För mig är det nog så. 

Har jag då fått en djupare inblick i min skapandeprocess? Det är svårare att svara på. Vissa 

delar har jag klarat ut, t.ex. som det jag nämnde tidigare om min inre kritiker. Jag kan dock 

inte påstå att jag och min inre kritiker blivit vänner direkt, men jag har erkänt att den finns där 

och aktivt försökt att inte bry mig så mycket om den.  

Jag undrade i början av detta projekt om inte Lilliestam i sin bok Musikliv (2006, s. 85) var 

lite snabb att säga att det är svårt att tala om hur man komponerar, men nu är jag mer benägen 

att hålla med honom. När jag formulerade att jag ville få en djupare inblick i min 

skapandeprocess trodde jag att den inblicken skulle göra mig mer medveten om mina metoder 

när det gäller själva hantverket att skapa musik. I stället blev det mer en kännedom om mitt 

sätt att hantera och förhålla mig till mitt skapande. Jag önskar att jag kunde komma fram till 
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ett mer konkret resultat i den frågan men på det planet har jag antingen misslyckats eller så 

går det inte att vara så konkret kring det som jag trodde. Ibland körde jag fast i flera dagar och 

sedan helt plötsligt skrev jag en låt på en halvtimme utan motstånd. Jag skulle vilja veta vad 

detta beror på och vad som händer när jag kört fast. Sker det då en omedveten process som 

leder fram till en låt eller är det en blockering? Jag har inget svar på det. När jag väl fick ett 

bra flyt och skapade något ville jag inte stanna upp och analysera det, med oro att det skulle 

försvinna. Jag som tyckte Sting var lite fånig när han tyckte det var obehagligt att analysera 

resultaten av sin magnetröntgen som det skildras i dokumentären Den musikaliska hjärnan 

(Pochmursky och Dylyn 2009), jag är inte ett dugg bättre själv. Nog gjorde jag ett misstag när 

jag inte tog till mig en sådan erfaren musiker och kompositörs ord mer. Jag trodde jag visste 

bättre, trodde jag kunde vandra in i min skapandeprocess utan problem med ett klart sinne, 

men icke! 

I detta arbete får man ingen djupare inblick i mitt textarbete. Det beror på att texterna är högst 

personliga och jag föredrar att de lämnas att tolkas av lyssnaren. Det är den del av mina låtar 

som jag vill behålla utan vidare tekniska eller teoretiska analyser.  

Lagergren skrev i sin doktorsavhandling om hur barn som komponerar blir påverkade av 

omgivningen, förväntningar från andra och sin musikaliska utbildning (Barns 

musikkomponerande i tradition och förändring, 2012). Jag ser klart att jag har blivit påverkad 

av min tidigare musikaliska utbildning. Det är nog inte en slump att jag valt just stråkar till 

mina arrangemang. Dels känner jag till hur stråkinstrumentet fungerar och har därför lättare 

att arbeta med det än t.ex. blåsinstrument. Jag har också vistats i miljöer med mycket 

stråkmusik och funnit en uppskattning för instrumentets klang och möjligheter. Dock 

förväntade jag mig att bli mer påverkad i mina tankar av vad andra skulle tycka om min musik 

än jag faktiskt blev. När jag sjunger eller spelar instrument på Kungl. Musikhögskolan känner 

jag ofta en press att jag måste nå upp till en viss nivå och jag undrar ibland om andra tycker 

att jag når upp dit. Jag trodde samma fenomen skulle uppstå under mitt komponerande men 

det gjorde det inte. Kanske är det för att jag känner att min musik är bara min, ingen annan 

kan ha åsiktsföreträde om huruvida den framförs bra eller ej. Det är min musik. Jag äger den.  

Jag har under hela perioden fått kämpa med en enligt mig stor svaghet jag har: viljan att ge 

upp när det blir för mycket motstånd, svårigheter eller stillastående. Jag gillar när det är svårt 

och jag måste kämpa, men inte när det är så motigt att jag inte ser hur det ska gå. Det kan 
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också bero på att jag saknar metod för att lösa problemen som uppstår. Att t.ex. öva ett 

instrument, det vet jag hur man gör. Jag nöter samma sak tills jag känner och hör att det sitter 

i fingrarna och blir rätt varje gång. Vad är en likvärdig metod inom musikskapande? 

Förmodligen har jag gått tillväga på likande sätt när jag skapat mina låtar, men huruvida det 

blir ”rätt” eller inte är då inte lika lättbedömt. Den här känslan av motstånd och hopplöshet är 

något jag ska ta med mig i mitt kommande yrke som lärare. Jag vill komma ihåg hur det 

känns så jag kan sporra mina elever när de går igenom samma sak, för det är jag säker på att 

de kommer göra. 

Om jag skulle göra ett liknande projekt igen skulle jag nog sikta på att göra en större mängd 

låtar. Då skulle jag sedan kunna välja och vraka bland dem efteråt och genomarbeta de jag 

gillade mer. Efter en tid kanske jag även skulle bli intresserad av att omarbeta de som inte 

klarade sorteringen i första omgången. Jag vet inte varför men av någon anledning känns det 

som att ha skrivit en större mängd låtar skulle vara något positivt. Jag tänker mig att det skulle 

sätta fart på skrivandet mer. Mer erfarenhet borde ge mer kunskap, vilket i sin tur borde göra 

mig bättre på att skriva musik. 

När det gäller inspelningen skulle jag absolut försöka hitta en komplett stråkkvartett nästa 

gång så man inte behöver göra pålägg. Det är otroligt svårt att spela in stråkkvartett när inte 

alla stämmor kan spelas samtidigt. Men jag ångrar inte hur jag gjorde, det blev tre spännande 

timmar av hård koncentration och jag tycker vi alla tre verkligen höjde vår nivå otroligt 

mycket när vi envist försökte få till intonation, rytmik och samspel. Jag är stolt över vår 

insats!  

Avslutningsvis vill jag skriva om känslan att vara nöjd med det man gjort. Jag var så stolt 

över inspelningen så jag spelade ständigt upp materialet för de av mina vänner som råkade 

vara i närheten under hela den första dagen jag hade låtarna tillgängliga. Det är en fantastisk 

sak för mig att våga vara stolt över något jag själv har skapat. Skulle det vara en enda sak jag 

fick ta med mig av det här projektet så skulle det vara den känslan. Den tycker jag alla 

människor någon gång förtjänar att uppleva, oavsett inom vilket område man arbetar. 
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Att skriva musik, 
magi eller teori? 

Synopsis 
 

Bakgrund 
 
Jag har inte varit särskilt bra på att skriva egen musik. Jag har aldrig tyckt att jag har något speciellt 
att säga. En dag på KMH fick jag reda på att vi skulle skriva egna låtar i en gitarrkurs, en låt varje 
vecka i fyra veckor. Jag fick en släng av panik, men det var bara att sätta igång. När jag började 
skriva blev jag förvånad att det flöt på och jag blev glad och nöjd över att ha fått till fyra låtar. Efter 
kursen fortsatte jag att skriva musik och nu vill jag se till att notera, arrangera och spela in den. Jag 
vill även skriva fler låtar. Det fungerade när jag blev utmanad av en lärare, kan de fungera även om 
jag utmanar mig själv? 
 
 
Genomförande 
 
Steg 1 
Skriv nya låtar 
 
Steg 2 
Notera de nya låtarna prydligt i notskrivningsprogrammet Sibelius 
 
Steg 3 
Arrangera låtarna för passande ensemble 
 
Steg 4 
Repetera låtarna med vald ensemble 
 
Steg 5 
Spela in materialet i skolans studio 
 
Förväntade resultat 
 
Jag vill efter projektets slut ha gjort minst två egna låtar som jag är nöjd med. Det är också viktigt 
för mig med bra dokumentation av dessa, både inspelat och i notform.  
På ett musikpedagogiskt plan vill jag att projektet leder till att jag får bättre förståelse för processen 
att skriva musik, det krävs för att kunna hjälpa framtida elever igenom samma process.  
På ett musikaliskt plan förväntar jag mig att lära mig nya saker om arrangering.  
På ett personligt plan hoppas jag att det ger mig mer självförtroende när det gäller att skriva musik. 
Om jag efter projektet har egenskrivet material som jag är nöjd med tror jag det kommer ge en 
tillfredsställande känsla.   
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Bilaga 4 Inspelning, Med mig här och Strange 
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