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Sammanfattning 

I detta självständiga arbete tog jag för första gången chansen att ägna mig åt komposition för 

kör. Jag iakttog och dokumenterade den initialt krävande processen att komma igång, men 

också känslan av att det lossnade efter att avgörande beslut hade fattats. Detta arbete 

resulterade i ett folkmusikinspirerat arrangemang och två tonsatta dikter av Catharina Östman. 

I arbetet har jag lärt mig att jag har mycket gemensamt med andra kreativa människor och att 

skaparprocessen är en ömtålig balansgång mellan strukturerat kämpande och 

inspirationsgivande ögonblick. 

Nyckelord: folkvisor, komposition, kompositionsteknik, konstnärligt skapande, körledare, 

körmusik, självförståelse, skapandeprocess, tonsatta dikter 

 

 

 

 

Tackord 

Ett stort tack till min handledare Incca Rasmusson som följt mig genom hela processen och 

som har stöttat mig i projektets framåtskridande. Tack även till Catharina Östman som har 

gett mig sin tillåtelse att komponera musik till hennes dikter, och som dessutom har varit till 

stor hjälp med korrekturläsning av de färdiga styckena. 
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1 Inledning och bakgrund 

Mitt konstnärligt självständiga arbete har i sin synliga form handlat om att komponera och 

arrangera musik för kör. De klanger som kan åstadkommas i en kör berör mig djupt och känns 

hemtama efter över tjugo år som körsångare. På ett djupare plan har detta projekt även handlat 

om självförtroende, motsträviga inre önskningar och om att hitta plats och ro för att 

överhuvudtaget ägna mig åt självständigt skapande. 

1.1 Bakgrund 

Med min bakgrund i barnkör, via Adolf Fredriks musikklasser och ett rikt körsångarliv, vilket 

sedan nästan två år tillbaka även innefattar ledarskapsrollen för kören Triangelkören, har jag 

känt mig hemma i körtonspråket. Arrangeringsuppgifter som har givits av lärare har jag löst 

utan större möda, och jag har alltid stimulerats av kompositionsuppgifter. Min kunskap i detta 

har jag även använt mig av när jag har undervisat musikteorielever i eget skapande. Efter 

snart sju års utbildning på folkhögskola och musikhögskola, menade jag att jag borde kunna 

detta med musikskapande så pass att jag kan ägna mig åt det utan att behöva ha en lärare 

hängande över axeln. Trots detta har jag aldrig på egen hand gjort en komposition för kör.  

I omställningsperioden efter en intensiv och på många sätt krävande höst med utbytesstudier i 

Genève hade jag lite svårt att bestämma mig för ett projekt. Jag hade dock inför en lektion jag 

höll med mina kurskamrater i Genève lyckats skapa ett quodlibet av två svenska folksånger, 

Kling klang klockan slår och Jag vet en dejlig rosa. En natt i slutet av december fick jag 

därför idén att utveckla ett vokalt arrangemang av detta och låta det bli en del av repertoaren 

på Triangelkörens körresa i juni. Steget därifrån till att komponera eget material för kör 

kändes därför inte långt. Lilliestam förklarar i Musikliv (2009, s. 180) ett begrepp av Pierre 

Bourdieu som kallas habitus, vilket har attraherat många musikforskare. Betydelsen är att det 

som hittills har format en människa, genom det liv som hon har fötts in till, aktiveras i varje 

nu som hon står inför. Detta är med och styr hennes tankar, känslor och handlingar. I 

människans habitus ingår förutom etniska markörer, klass och kön, de handgrepp hon lärt sig, 
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och de kunskaper och färdigheter hon har förvärvat. Att jag är bra på att lyssna till och 

värdera körsång, och att jag tidigare har tilltalats av musikkomponerande, gör att jag har gjort 

dessa två parametrar och musikens generella koder till ett naturligt inslag i mitt liv. 

1.1.1 Motstånd i projektet 

Även om valet av projekt verkade vara rimligt byggdes tidigt ett inre motstånd upp i mig.  Ett 

begrepp för detta kunde vara skaparångest, något som jag har märkt har inträtt i mitt liv först 

på senare år. Ekman (2011, s. 165) beskriver detta fenomen på följande sätt: ”När man är ung 

är det den rena urkraften som styr, men ju mer stryk man tar, ju fler sittopper och lusningar 

man får, desto mer låser sig skaparkraften.” 

Att komponera var mycket mer självklart när jag var yngre. Texterna och musiken flödade 

fram och jag blev lätt nöjd med det jag gjorde. Hillered (2009, s. 15) anser att boven i dramat 

är ”det kritiska tänkandet”. Hon menar att det är en reaktion som vuxna i mycket högre grad 

än barn låter komma till uttryck, nästan utan att vi är medvetna om det. Dessutom slår den till 

sekundsnabbt. Kritiskt tänkande är en nödvändighet i vårt samhälle, men dess nackdelar är 

förlorad närvaro, spontanitet och hängivenhet. Bästa sättet att råda bot på detta är att lägga 

ned förväntningarna.  

Nachmanovitch (2010, s. 114, 121-122) pratar om att vi som barn experimenterar i alla hörn, 

inklusive de förbjudna, men att världen sedan stöper om det ”växande släktet” till ”förutsäg-

bara samhällsmedlemmar.” Att barndomen tar slut är oundvikligt, och i processen där vi växer 

upp berövas vi några illusioner, vilket är följden av det egna lärandet. Ju längre utbildningstid 

desto mer tydlig blir denna kritiska hållning. Han menar att det visst finns positiva aspekter av 

detta, men att oavsett hur kreativa idealsamhällen som skulle kunna inrättas, kommer denna 

brytningstid mellan skapandet i barndomen och i vuxenåldern att göra ont. 

1.1.2 Kompositionsprocess 

Att skapa musik kan enligt Lilliestam (2009, s. 20-24) definieras som att ordna toner av olika 

höjd och klang efter diverse rytmiska, harmoniska och melodiska lagar, i syfte att uttrycka 

något från en människas innersta väsen. Kompositören blir den som organiserar ljud utifrån 

sin egen begreppsvärld, och därigenom kan ses som herre över sin definition av 

musikbegreppet, men också använder detta som ett kommunikationsmedel - ett sätt att nå ut 
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bortom den egna hjärnans elektroniska impulser. I mina kompositioner använder jag mig av 

den västerländska skolans tonmaterial, och bygger harmoniska klanger som bygger upp en 

melodi, enligt ett så kallat klassiskt eller konstmusikaliskt ideal. 

Stravinskij (1991, s. 28-31) menar att han komponerar genom att ordna ett visst antal av 

tonerna från detta tonmaterial, begränsa dessa och få dem att söka en fast punkt kring vilken 

melodierna strävar. En melodi är lätt att känna igen och definiera, som den översta stämman i 

flerstämmig musik, men svårare är att sortera ut de kvalitéer som gör den vacker, menar han. 

Han hävdar att det krävs en viss begåvning för att kunna skapa melodier som inte går att lära 

sig genom musikaliska studier, och nämner Beethoven som ett exempel på någon som hela 

sitt liv strävade och bad till högre makter om hjälp att söka hitta denna gåva han saknade. 

Detta synsätt får ganska kraftigt mothugg i Lathund för låtskrivare där Hillered (2009, s. 13f, 

16, 19, 27) menar att melodiskapande har vi ägnat oss åt sedan vi var små, att de flesta utifrån 

ett riff eller en improvisationsstund kan få till en vacker melodi. Hillered menar också att 

låtskrivaren ofta förkastar en melodi för att den kanske inte passar in i den avsedda låtens 

kontext, inte för att den i sig är dålig. Hon vänder sig emot tanken att kreativitet är något 

magiskt som endast ett fåtal har begåvats med, utan hävdar att det en övningssak att låta 

kreativiteten komma fram i livet. 

1.1.3 Körarrangering 

Är det något speciellt man ska tänka på när man komponerar och arrangerar musik för kör? 

Roine Jansson har i sin Körarrangering (2004, s. 7, 9f) pekat på ett antal viktiga 

förhållningsregler. Främst att stämman ska vara så lättsjungen som möjligt, vilket inte bara 

gäller melodin, utan alla stämmor. Att växla karaktär i ett stycke är ett effektivt sätt att bygga 

upp en bra form, menar han. Dessutom påpekar han vikten av att partituret är lättläst, tydligt 

och informativt, så att körsångarna lätt kan ta till sig informationen i detta. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att komponera och arrangera musik för kör, samt att undersöka 

vilka hinder som jag skulle möta i denna skapandeprocess och hur jag kunde handskas med 

dem parallellt med övriga projekt som skulle uppta min tid. 
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2 Metod 

Förberedelserna för projektet inriktades på att samla in erfarenheter från andra som ägnat sig 

åt komposition. Det gjorde jag genom att söka upp relevanta hemsidor och litteratur samt 

genom att fråga kurskamrater som komponerat inom ramen för Självständigt arbete hur de 

hade gått tillväga. Det skulle ge mig inspiration och trygghet att våga kasta mig ut i projektet. 

Nyckelorden var att planera in sammanhängande tid till skapandet.  

Som en del i mitt projekt hade jag en intention att experimentera med olika metoder att 

komponera musik. Jag tänkte att Oliver Lindmans hemsida, komponera.se, skulle hjälpa mig 

att hitta ingång i dessa. Här beskrivs t.ex. hur man skriver musik med hjälp av piano, gitarr, 

notskrivningsprogram och sequencerprogram utifrån en nybörjares perspektiv och han ger 

även tips och tricks för att skriva melodier och texter. Att slå an ett ackord på gitarr eller piano 

och sjunga till eller improvisera fram en melodi och leta upp den på instrumentet, alternativt 

att utgå från färdiga loopar i ett sequencerprogram är några av de tips han ger 

(komponera.se/olikasatt/). Samtliga dessa metoder hade jag redan tidigare utforskat inom 

kurser på musikhögskolan. I projektet valde jag till slut att använda piano och 

notskrivningsprogrammet Sibelius, vilka jag kände mig mest bekväm med. 

Att hitta en metod att komma runt det kritiska tänkandet och bestämma exakt vad jag skulle 

göra var en svårare nöt att knäcka. Stravinskij berättar i Musikalisk poetik (1991, s. 48) att han 

ofta i början av ett kompositionsarbete är svävande på vilken riktning hans arbete ska ta. Han 

rekommenderar att kompositören till en början inriktar sig på att välja bort sådant som denne 

inte vill använda i musiken, att städa bort allt som splittrar och istället låta den omedvetna 

strävan mot enheten komma fram. Jag håller fullständigt med denna kunniga man, men finner 

att rekommendationen snarare väcker mer följdfrågor än ger tydliga metodiska svar på frågan 

hur man sorterar i sin fantasivärld. Min lösning blev att prova mig fram i sökandet efter det 

kreativa spelutrymmet för min skapanderöst. 
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2.1 Tidsplan 

Utformandet av min tidsplan blev det egentliga startskottet för projektet, även om jag redan 

tidigare hade sökt efter relevant litteratur och börjat inhämta medstudenters erfarenheter. Jag 

insåg snabbt att det fanns andra kurser och åtaganden som riskerade att sluka tid från 

projektet, varför jag lade in mycket marginal i tidsplanen. Generellt tänkte jag mig att 

synopsisskrivandet i början av kursen skulle ta ca två veckor, att jag skulle utarbeta planer för 

varje stycke i förväg och därefter komponera i två perioder. Detta stämde inte med 

verkligheten, då min synopsis gång på gång fick revideras. Planerna för mina stycken föll 

dessutom oftast på plats i samband med mina handledarsamtal, vilket ledde till att jag därefter 

började skriva dem. De sista fyra veckorna skulle ägnas åt litteraturläsning och 

sammanställning av slutrapporten. Denna tid halverades när jag efter en viss förskjutning i 

processen beslutade mig att skriva ytterligare ett stycke trots att min deadline för 

komponerandet hade gått ut. Detaljerad tidsplan finns i synopsisbilaga 1 (bilaga 1, s. 18). 

2.2 Dokumentation 

Hur projektet framskred i förhållande till min tidsplan redovisade jag i ett detaljerat dokument 

med anteckningar om varje dags arbete samt kortfattat om övriga aktiviteter i tillvaron. I sam-

band med handledningsträffarna antecknade jag digitalt vad vi pratade om, vilket gav 

tydligare stadga till viktiga vändningar i projektet, i och med att jag då formulerade muntligt 

och skriftligt vad jag behövde hjälp med. Jag fick även diktförfattaren Catharina Östmans 

kommentarer via mail, vilket hjälpte mig att förtydliga mina intentioner i varje stycke. Hennes 

tankar om relationen mellan text och musik kan tjäna som nyttig inspiration till mina framtida 

tonsättningar. 

 

Kompositionerna noterades i notationsprogrammet Sibelius, från vilket jag exporterade en 

ljudfil av Nu blåser det ord. Till dokumentationen hör även ljudinspelningar av 

Folkmusikpotpurri från en repetition med Triangelkören den 30 maj 2013 och ett 

konsertframträdande av Droppar av musik med rytmikstudenter på Kungl. Musikhögskolan 

den 29 maj 2013. 
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2.3 Riskanalys – en utvärdering 

”Förhållningssättet till risktagande är inte något som kan läras på det sätt man lär sig andra 

typer av färdigheter”, menar Sven Åberg i Spegling (2011, s. 11). Trots att han egentligen 

pratar om risken med att ställa sig på en scen, tycker jag att detta kan appliceras på ett eget 

projekt där terrängen också kan vara delvis okänd. Däremot menar han att en människa så 

småningom hittar rätt balans mellan förberedelse och risk. I min synopsis (bilaga 1, s. 15) 

uttryckte jag risken att jag inte skulle kunna producera något av tillräcklig kvalitet och att jag 

inte skulle hålla tidsplanen. Beskrivandet av dessa möjliga risker i projektet gav mig 

beredskap för något som skulle kunna hända, trots att jag bedömde projektmålen som 

överkomliga. Att sätta tidsramar för framtiden är i sig en risk, speciellt när det handlar om 

ramar för kreativt skapande där de kreativa flödena går i perioder. Min riskvärdering var alltså 

rimlig. 

 

Love Derwinger som får komma till tals genom Åberg (2011, s. 109) menar att svårigheten 

med skapande inte framförallt är det som väljs, utan det som väljs bort. Det är en risk att 

avvika från det planerade, att möta sin egen föreställning om hur något ska vara, samt rasera 

denna för att nå den förlösande skaparkraften. I min riskanalys trodde jag att det skulle kunna 

vara en hjälp att beskriva faser av motstånd i projektet, för att nå min inre kreativitet (bilaga 1, 

s. 15). Detta visade sig dock inte fungera i praktiken. I den mesta av litteraturen som tillhör 

denna kurs behandlas motgångar, men dessa var ändå svårare att relatera till mitt arbete i den 

situationen än att referera till efteråt. Detta var en risk som jag inte riktigt hade kunnat 

förutsäga, men som löste sig ändå, när jag väl hittade ingången till komponerandet. 
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3 Resultat 

Mitt förväntade resultat av detta projekt har jag nått. Jag har arrangerat ett stycke 

Folkmusikpotpurri för blandad kör utifrån tre folkvisor och kommit långt med instuderingen 

av detta till min körs resa i juni. Dessutom har jag skapat två helt egna vokala kompositioner, 

Droppar av musik för damkör och Nu blåser det ord för manskör till dikter av Catharina 

Östman. Som jag förutsåg i min Synopsis har jag även fått insikt och erfarenheter av att 

hantera olika faser av motstånd i mitt konstnärsutövande (bilaga 1, s.15). 

Faserna av motstånd inträdde främst i början av projektet, innan jag hade tydliga idéer om vad 

jag ville göra. Mitt sätt att hantera detta var att samla in och översikts-läsa mängder av 

litteratur: hemsidor, studentarbeten, skönlitterära texter, artiklar, handböcker och avhandlingar 

om komposition. Ibland kunde det kännas som att jag inte kom någonstans. Två genombrott 

framkom dock i detta sökande. Det ena var att jag den 8 mars fann en diktsamling av 

Catharina Östman, droppar av musik (2006), som jag kom att uppskatta alltmer. Det andra var 

att jag i samråd med handledare Incca Rasmusson tog beslutet att använda mig av Östmans 

dikter i mina tonsättningar. Innan dess hade jag läst och experimenterat lite med kreativt 

frigörande skrivövningar ur Eva Hillereds Lathund för låtskrivare (2009), men det ledde inte 

till texter som jag ville skriva körmusik av. Det lite mer tvetydigt poetiska och mindre 

självutlämnande passar ofta körsångarna bättre i repetitionsprocessen. 

Stravinskij (1991, s. 46f) beskriver att komposition blir en skräckupplevelse inför den rymd 

av frihet som kompositören står inför, fram till dess att han eller hon skapar sig en snäv ram, 

ett avgränsat stoff som denne kan brottas emot. För mig blev denna ram texten, beslutet att 

skriva för diskantkör samt att jag erkände för mig själv vilka som var mina 

kompositionsförebilder, bland annat Javier Busto, Susanna Lindmark och Ensemble Yria. Då 

släppte det kreativa motståndet, vilket resulterade i tonsättningen Droppar av musik. Det var 

också efter att jag först hade färdigställt arrangemanget för kör, där ramarna redan hade 

utarbetats som de egna kompositionerna blev till. Beslutet att skriva ett till stycke av samma 
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diktförfattare efter att damkörsstycket var en väl avgränsad ram, och lusten att prova en ny 

sättning ledde till manskörsstycket Nu blåser det ord.  

3.1 Förlösande idéer 

Första idén till stycket Droppar av musik föddes efter att jag hade somnat till när jag försökte 

skriva musik. Jag vaknade till och hade några melodislingor i huvudet, vilka senare 

bearbetades till delen som inleds med ”dallrade till” (se bilaga 3, takt 9-12). Bearbetningen 

skedde i ett rum med flygel på KMH och fortsatte senare i notskrivningsprogrammet Sibelius. 

Första idén till Nu blåser det ord föddes på tunnelbanan efter en körrepetition med 

Triangelkören, då jag satt och valde bland dikterna i samlingen droppar av musik (Östman, 

2006). Melodiembryot som kom fram lyckades jag behålla trots att jag inte satte igång själva 

komponerandet förrän fyra dagar senare, också i ett rum med flygel på KMH. Bearbetningen 

skedde liksom i förra stycket i Sibelius. 

Detta resultat stämmer förkrossande väl in på det som beskrivs i Nachmanovitchs (2010, s. 

148-156) kapitel om mognad. Att insikter och framsteg kommer till den kreativa skaparen i 

ett återhämtningsskede efter en hård dags arbete, i drömmen eller på vägen hem. Först måste 

det kännas som att man har kört ordentligt fast. När det sedan lossnar blir det lätt att 

komponera.  ”Att känna sig som en idiot eller att ha fått något olösligt på hjärnan är helt 

enkelt en etapp i processen att lösa problemet” (ibid. s. 148). När jag väl hade satt igång 

bearbetningen behövdes det bara några dagar för att färdigställa kompositionen, vilket kan 

jämföras med de veckor det tog att komma igång. Då blev det också som roligast att arbeta. 

3.2 Partiturets möte med körsångare och diktförfattare 

När jag har använt mitt Folkmusikpotpurri i repetitionsarbetet med Triangelkören har det 

blivit tydligt att noternas utseende spelar roll för körsångarna. Dels gäller det storleken på 

själva partituret, dels gäller det att ha tydligt utskrivna nyanser. Av pappersbesparingsskäl 

skrev jag först ut arrangemangen på två sidor istället för tre. Tyvärr blev resultatet att 

körsångarna hade svårt att läsa det som stod. I ersättningsversionen förde jag även in fler 

nyanser och föredragsbeteckningar. Dessutom har det blivit uppenbart för mig hur svårt det är 
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för en amatörkör att ligga på långa toner, utan att intonationen blir lidande, men att detta 

förbättras från repetition till repetition. Som med alla utmaningar, ju mer tid som utövarna får 

att komma in i ett stycke, desto bättre klingar det. 

Jag har märkt att det i alla tre styckena finns utmaningar för sångarna. Det fordrar en del vana 

att sjunga kluster, där tonerna befinner sig nära varandra, vilket inte alla körer klarar av. Detta 

tillsammans med att det inte ingick i projektplaneringen att övriga stycken skulle spelas in, 

har gjort att klingande material till detta arbete delvis är hämtat ur notskrivningsprogrammet 

Sibelius, istället för att komma från en riktig kör. 

Det är på många sätt roligt att dela med sig av sina verk och jag har då och då visat upp mina 

kompositioner för personer i min närhet, vilket ofta har stimulerat mig att komponera vidare 

och ibland göra vissa ändringar. Jag fick också kontakt med författaren Catharina Östman, 

och fick hennes synpunkter och tankar på mina kompositioner av hennes dikter, vilket var 

väldigt värdefullt. Det känns bra att få positivt gensvar på idéer som jag har utarbetat, men 

också intressant när hon frågar ”Hur tänkte du här?” när hon menar att musiken på något 

ställe har en annan riktning än vad som speglas i orden. Resultatet av hennes feedback är att 

dessa stycken kommer att kunna fortsätta att utvecklas även efter att jag har satt punkt i 

projektet. 
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4 Diskussion 

Slutsatserna jag drar av projektet är att jag som kreativ människa har mycket gemensamt med 

andra kreativa människor, och möter samma typer av svårigheter och motstånd som de gör 

eller har gjort. Jag har också lärt mig att jag i dessa perioder är ganska oemottaglig för trösten 

som det kan vara att veta att andra går och har gått igenom samma sak. Trots detta har jag 

numera erfarenheten av att det går att ta sig vidare och förbi dessa perioder och genomföra det 

jag har föresatt mig. På så vis uppfyllde jag mitt syfte i dubbel bemärkelse, både att jag kom 

fram till ett konkret resultat och att jag vann insikter om svårigheterna på vägen. Stravinskij 

(1991, s. 37) påpekar att skaparprocessen är en ömtålig balansgång, som är näst intill omöjlig 

att iaktta utifrån och nästan lika svår att förstå hos sig själv. Detta analyserande av mig själv 

som skapande person har varit krävande, men lärorikt. 

Min tanke om att använda mig av flera olika metoder, det vill säga kompositionsredskap, föll 

ganska snabbt. Istället arbetade jag, som så många gånger tidigare, inledningsvis vid pianot 

och därefter i notskrivningsprogrammet Sibelius. En metod för utveckling av skapandet som 

jag upptäckte under gång var att spela upp mina idéer för personer i min omgivning. Jag 

nämnde att jag fick lite synpunkter av textförfattaren Catharina Östman, och med facit i hand 

hade jag kunnat skicka materialet till henne ett lite tidigare skede, för att bättre hinna bearbeta 

hennes kommentarer och eventuellt skapa ett samarbete redan på idéstadiet. 

I nästa projekt av liknande karaktär ska jag våga utmana mig ännu mer till att gräva ännu 

djupare i skapandet, och ha större tilltro till min förmåga i starten av mitt projekt. Dessutom 

tror jag att jag kan öka arbetskapaciteten både gällande antal stycken och gällande dess 

omfattning samt ha en tydligare målbild, framförallt i och med de erfarenheter som jag har 

vunnit nu. En upplevelse av denna termin som innehöll mycket ensamarbete gör att jag i 

framtida projekt gärna utforskar skapande i olika gruppkonstellationer. 
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1 Inledning och bakgrund 

Det här projektet kommer att handla om eget skapande, komposition till glädje och nytta i 

vardagen som blivande musiklärare, som körsångare i Danderyds vokalensemble och 

körledare för amatörkören Triangelkören i Stockholm. 

1.1 Bakgrund 

Jag hade en tanke om att mitt konstnärliga projekt skulle födas ur den resa jag under hösten 

gjorde till Genève och där jag tillbringade en termin. Mycket av denna resa handlade om att 

utveckla mitt improvisatoriska spel på piano och att bygga upp mitt musikaliska ledande 

utifrån pianot. Denna intensiva period förde dock inte med någon aha-upplevelse av vad jag 

skulle ägna tiden åt i vår, snarare en upplevelse av en rad möjliga områden att utveckla. Dock 

vaknade jag till en natt den 29 december 2012 och hade en idé som byggde på en lektion jag 

givit under min tid i Genève som involverade två svenska folklåtar. Jag blev inspirerad att 

göra ett arrangemang av detta för röster/kör och låta det bli en del av repertoaren på den resa 

amatörkören Triangelkören ska göra i juni.  

 

Samtidigt har jag funderat över hur min egen skapanderöst får plats i mitt liv. Ibland verkar 

det som att den gömmer sig när jag är för inriktad på att undervisa och ägna mig åt mina 

elevers utveckling. Vad händer om jag låter Ingrids skapanderöst få ges fritt spelrum under 

utvalda tidpunkter under denna termin? Kan det vara en väg som låter skapandet fortgå 

samtidigt som jag också undervisar? 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att komponera och arrangera musik för kör samt undersöka vilka 

hinder som jag möter i en skapandeprocess och hur jag handskas med dem parallellt med den 

övriga verksamhet som upptar min tid. 
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2 Metod 

Kreativt skapande förutsätter fasta tidsramar och struktur för hur arbetet ska gå till. Därför är 

förberedelsefasen i projektet inriktat på att planera in sammanhängande tid till skapandet. 

Genom att ta del av andras erfarenheter brukar jag bli tryggare i arbetet. Ett omfattande 

sökande efter och botaniserande bland litteratur och hemsidor är därför, liksom personliga 

möten, min första strategi till att hitta in i komponerandet. Hittills har jag fått inspiration av 

boken Lathund för låtskrivare av Eva Hillered (2009), Oliver Lindmans hemsida 

http://komponera.se samt den skönlitterära berättelsen Growin’ leaves: "Jag vill bli den jag 

är." av Mats Ekman (2011). Jag har även funnit handfasta råd och tips i Roine Janssons 

Körarrangering (2004). Litteratur som jag funnit under min process och som någon gång kan 

tänkas ha betydelse för arbetet redovisas i Synopsisbilaga 1. 

 

Mitt sätt att arbeta kommer att utvecklas under arbetets gång, och utprovas efterhand utifrån 

dessa inspirationskällor. Val av bästa plats/er för kompositionsarbetet och arbetet med 

projektet kommer att undersökas och dokumenteras. Var och när fungerar arbetet bäst? Med 

vilka hjälpmedel? Improvisationsmodeller för tonalt spel på piano har jag jobbat med i 

Genève och dessa kan jag även utveckla. Piano, gitarr, ukulele och melodika finns tillgängligt 

hemma och motsvarande finns på KMH. Inspelningsutrustning finns också för dokumentation 

och som minneshjälp. För arbetet med kompositionerna finns Sibelius installerat på min dator 

och på skolans datorer. Kompositionerna kommer att utgå från både andras och egna texter. 

2.1 Tidsplan 

För tidsplan se Synopsisbilaga 2. 

2.2 Dokumentation 

Projektets fortskridande kommer att dokumenteras med logganteckningar, vilka senare ligger 

till grund för det skriftliga arbetet. Till dokumentationen hör också de Sibeliusfiler som 

framställs i projektet och ljudupptagningar under repetitionsprocessen. 
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2.3 Riskanalys 

De största riskerna i projektet ligger på ett personligt plan: att jag helt enkelt begränsar mig i 

min kreativa process och därför riskerar bli besviken på det som kommer ur den. För att 

förebygga dessa risker ska tidsplanen konkretiseras i allt mindre delar, varje etapp som 

avverkas ska ses som en seger. Oavsett om jag är nöjd med dem eller inte ska jag fatta beslut 

och sätta tydliga mål i processen, eftersom ett taget beslut kan omprövas, medan velande 

skapar frustration. 

 

Ett projekt behöver alltid få rätt resurstilldelning i fråga om tid och engagemang. Att jobba 

med tid jag rår över själv är riskabelt, då andra engagemang riskerar att ta fokus från 

skolarbetet alternativt att projektet slukar tid från min fritid. Jag har förebyggt vissa av dessa 

risker genom att tacka nej till en del av de engagemang som jag tidigare har haft och inte 

ersatt dem med alltför många nya. Genom respekt för arbetstiden utefter min planering och 

genom att vänja mig vid det självständiga arbetets arbetsformer kan jag undvika detta i högsta 

möjliga mån. 

 

Sist men inte minst infaller ofta en viss skaparångest under ett projekt och de motgångar som 

den kreativa processen bjuder på leder lätt till frustration. Frestas jag att söka mig bort från 

mina egna föresatser och beslut i projektet får jag behandla detta med att beskriva dessa 

känslor och dokumentera vad som ändå sker i processen. En viss del av frustrationen kanske 

kan omvandlas till fysisk aktivitet – eller varför inte i en sång. 

3 Förväntat resultat 

Jag förväntar mig att när detta arbete är över har jag arrangerat ett stycke för kör utifrån två 

folkvisor och hunnit lära ut detta till min kör. Dessutom har jag har skapat två eller fler helt 

egna vokala kompositioner, utifrån olika kompositionstekniker. Slutligen har jag fått insikt 

och erfarenheter av att hantera olika faser av motstånd i mitt konstnärsutövande. 
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Synopsisbilaga 1: Litteraturlista 
 

I denna litteraturlista redovisas verk som jag har kommit i kontakt med i efterforskningsfasen 

av mitt självständiga arbete. Några av dessa kommer att ingå i min slutrapport om projektet. 

 

Damsager, S. (2012). Körkonsertens dramatiska potential. (Masteruppsats) Stockholm: 

Kungl. Musikhögskolan. 

Ekman, M. (2011). Growin’ leaves: "Jag vill bli den jag är." Borås: Recito. 

Engström, J. (2012). Kollektiv realisering. En reflektion över det gemensamma skapandet. 

(Kandidatuppsats) Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. 
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Göteborg: Ejeby. 
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2013, från http://komponera.se/ 
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Synopsisbilaga 2: Tidsplan 
v. 4 Vårterminen börjar, avslutning av studier Genève 
v. 5 Införskaffande av obligatorisk litteratur, följa tidigare studenters redovisningar m.m. 
v. 6 Översiktlig läsning av Spela fritt: Improvisation i liv och konst 
v. 7 Start översiktsläsning av Spegling: Vana, minne och analogiskt tänkande 
v. 8 Start översiktsläsning av Musikliv: Vad människor gör med musik - och musik…  
     Första gruppträff, ”kursstart” 20/2: Funderingar gällande projektet 
v. 9 Skriva synopsis - utkast. Sökande efter litteratur och hemsidor om komposition. 
v. 10 Synopsis klar. Bestämma stämning/karaktär på stycke, utarbeta plan för stycke del 1 
 ons 6/3 Grupphandledningsträff 
v. 11 forts. planering av stycke 
 (Fortbildning Musikskola onsdag-lördag) 
v. 12 Arbetsstuga och kompositionstekniker (Detaljerad plan för varje dag utarbetad) 
v. 13 kortvecka (påsk): Fortsättning Arbetsstuga, därefter LEDIG 
v. 14 Deadline: Färdigställa komposition del 1  ons 3/4 Grupphandledningsträff 
 Reflektion över processen, utarbeta plan för stycke del 2 
v. 15 Arbetsstuga och kompositionstekniker 2 
v. 16 Deadline: Färdigställa komposition del 2  (Körtävling Estland ons - sön 17-21/4) 
v. 17 mån 22/4 Grupphandledningsträff 
 Intensivvecka: Litteraturläsning 
v.18 Litteraturläsning och layoutförbättring komposition 
 (tisdag Valborgsmässoafton, konsert Triangelkören)   
v.19 Skriva slutrapport. Återknyta till litteraturen. 
v. 20 Skriva slutrapport. 
 mån 13/5 Grupphandledningsträff 
v.21 Slutrapport klar. Förberedelser slutexaminering. 
 23 maj 2013 - inlämning av texten Självständigt arbete 
v. 22 Förberedelser slutexaminering samt korrigeringar av texten 
 30 maj 2013 - muntlig redovisning  
v. 23 Korrigeringar av texten samt slutgiltig inlämning. 
         Deadline 5 juni 2013 - allting i ordning och lämnas in slutgiltigt, inkl. blanketter. 
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Bilaga 2 Folkmusikpotpurri (utdrag) 
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Bilaga 3 Droppar av musik (utdrag) 

 

 



 21 

Bilaga 4 Nu blåser det ord (utdrag) 

 

 


