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Sammanfattning 

Detta självständiga arbete handlar om att komponera och spela in populärmusik och att 

undersöka om pedagogens kreativitet utanför arbetsplatsen påverkar kreativiteten inom 

densamma. Under projektets gång har skrivande, arrangerande och inspelning av musik varit i 

fokus och arbetet resulterade i sju inspelade låtar. 
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har under detta projekt skrivit, arrangerat och spelat in musik. Min tanke har varit att 

undersöka hur mitt eget skapande påverkar mina egenskaper som lärare.  

1.1 Bakgrund 

Tidigt under min skolgång märkte jag att de lärare som jag tyckte var bäst var de som brann 

för sitt ämne på så sätt att de inte bara jobbade med det i skolan utan även utanför. Därför vill 

jag nu, som blivande lärare, vara noga med att hålla fast vid de intressen jag har och jobba för 

att bibehålla kreativiteten och vitaliteteten i mitt musikskapande. Innan jag började på 

musikhögskolan bestod mitt musikutövande till största delen av att jag spelade 

egenkomponerad musik tillsammans med mitt dåvarande band, och nu när jag har varit borta 

från det i några år känner jag att det är en del av mitt musicerande som jag saknar, nämligen 

att få sjunga mina egna sånger.  

1.1.1 Pedagog eller konstnär? 

Är jag en pedagogisk konstnär eller är jag en konstnärlig pedagog? Den frågan tror jag att alla 

som arbetar med undervisning inom estetiska ämnen kan fundera både en och två gånger på. 

Många musiklärare jobbar parallellt med sin lärartjänst som musiker eller sjunger i kör eller 

spelar i band, enbart för att de tycker att det är så roligt med musik. Detta reflekteras ofta 

också i att musiker förväntas spela gratis eller för väldigt liten ersättning i olika sammanhang 

eftersom man ändå älskar att spela. Ett resonemang som man knappast skulle tillämpa på 

många andra yrkesgrupper (Lilliestam, 2009, s. 83). Min erfarenhet är att det är få studenter 

på musikhögskolan som studerar där eftersom de tycker att det är ett bra karriärval, det är 

snarare så att de flesta känner att det inte har funnits några alternativ för dem, musiken har 

haft en alltför stark dragningskraft. I många fall är det inte kärleken till att undervisa som får 
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unga människor att söka sig till musikhögskolan utan snarare kärleken till musiken och för 

dem blir det ibland en stor kontrast att komma ut i arbetslivet och märka att musiken på 

många skolor inte prioriteras. Musikforskaren Christer Bouij skriver beskt att ”musiklärare är 

bra att ha vid avslutningar och högtider, däremellan kan det nästan kvitta. De kommer också 

lågt ner på rektors individuella lönelista” (Lilliestam, 2009, s. 82). En tråkig verklighet som 

står i skarp kontrast till undervisningen på musikhögskolan som ofta talar om hur viktig 

musiken är för eleverna och bidrar till bättre resultat även i andra ämnen. 

 

Jag skulle beskriva mig som en pedagogisk konstnär och med det menar jag att min första 

kärlek är musiken och att det är den som står högst på agendan. Liksom Nachmanovitch 

(2010, s. 161) frågar sig varför vi ägnar oss åt konst och radar upp mångahanda motiv, men i 

slutändan ändå kommer fram till att hela detta äventyr som heter skapande handlar om glädje 

och kärlek, känner jag att jag alltid kommer att skapa musik, oavsett om jag jobbar som 

körledare och musiklärare eller ej. Men vartefter tiden har gått har jag insett att det kan vara 

oerhört tillfredsställande att leda kör och undervisa i musik vilket har lett mig in på 

pedagogikens bana, men jag är ändå mån om att behålla min identitet som musiker och 

kompositör parallellt med mitt arbete som musiklärare eftersom jag tror att det även utvecklar 

mig som lärare. Maria Becker från Musikhögskolan i Malmö säger ”...det berikar mitt arbete 

som pedagog att få lov att utveckla mig själv som musiker. Jag blir en bättre problemlösare 

eftersom jag måste vara en problemlösare för mig själv hela tiden i svåra situationer eller 

intressanta situationer, intrikata situationer eller vad man vill.” (Dahlstedt, Gefors, Irving, 

Nielsen, Ruud & Sundin, 1994, s 136).  

På sätt och vis kan detta ses som en form av aktionsforskning då jag hoppas att mitt skapande 

utanför arbetstid ska påverka mina elever positivt inom min arbetstid. Det jag hoppas att mina 

elever lär sig av detta är att det finns många olika sätt att förhålla sig till musik, som råkar 

vara det ämne jag undervisar i, och att de inte ska vara rädda för att testa nya uttryckssätt trots 

att de kanske inte ligger mest rätt i tiden just nu. Därför behöver det inte finnas någon 

motsättning i att sjunga Bach på körlektionen och sedan gå hem och lyssna på Justin Bieber, 

eller att spela i ett band för den delen.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att skriva och spela in egenkomponerad musik på en hög 

teknisk och konstnärlig nivå, och undersöka hur mitt skapande påverkar mig i min roll som 

lärare. 
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2 Metod 

Jag inledde mitt arbete med att samla ihop de låtidéer och textrader som fanns i mina 

anteckningsblock, i inspelningsprogrammen på min dator, och som röstmemon på min 

mobiltelefon. Efter hand började grunderna till sju låtar ta form, sju låtar som jag börjat skriva 

i ren inspiration utan att tänka på att de någon gång skulle höras av andra. Av dessa sånger var 

de flesta relativt färdiga gällande den musikaliska utformningen, dock låg jag dåligt till 

gällande text och melodi. Vissa sånger, som ”I don´t know where I should start” och ”Om du 

trodde”, hade en väldigt tydlig och stark första vers, vilket skapade en sorts kramp hos mig då 

jag var rädd för att andra versen skulle bli svagare. Lösningen på detta blev att jag försökte 

tänka efter vad det var jag ville säga med sången, vad som saknades i texten och sedan inte ge 

upp förrän jag hade skrivit ett första utkast, hur dåligt det än kunde vara. Det var viktigt för 

mig att sätta upp gränser och bestämma mig för att inte gå ifrån pianot innan jag hade jobbat 

klart. Gällande det musikaliska var det inte mycket som behövdes tilläggas från du 

ursprungliga idéerna. Sången ”Broken” hade ett parti mot slutet som jag inte visste vad jag 

skulle göra med tills jag hörde sången ”Cabin Down Below” där saxofonisten Kenny G helt 

plötsligt bryter in med ett rafflande sopransaxofon-solo. Då bestämde jag mig för att ha något 

liknande i min sång och frågade trumpetaren Olle Hedström om han ville ställa upp och spela 

in ett solo på det partiet, vilket han gladeligen ställde upp på. Resultatet blev snarare en 

blandning av Miles Davis och svensk pop än det glättiga sound som Kenny G levererar, men 

det lyfte sången avsevärt.  

 

  Jag försökte också att undvika att lyssna så mycket på andra artister, eller åtminstone bara 

lyssna på instrumental musik under denna period för att inte få för mycket intryck utifrån. Det 

var viktigt för mig att lyssna inåt och ta tid för att låta formuleringar ta form. Jag skrev 

framförallt på förmiddagar efter att jag hade lämnat mina barn på förskola samt på kvällar när 

de sov.  

För att få ett smidigt repetitions- och inspelningsflöde bestämde jag mig för att spela in 

detaljerade demos och skriva bra kompskisser till de medmusiker jag valde ut. Musikerna 
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valde jag framförallt ut beroende på om jag kände förtroende för deras musikalitet och att 

personkemin mellan dem och mig stämde. Trummisen Fabian Ris Lundblad kände jag ytligt 

från studierna på KMH och han hade tidigare hjälpt mig med en truminspelning till 

kortfilmsmusik jag skrivit några år tidigare. Jag visste dessutom att han var van vid att spela 

popmusik trots att han spenderat många år med att studera jazz både på KMH och andra 

välrenommerade skolor. Gitarristen Oskar Ahlgren lärde jag känna när jag bodde i Jönköping 

och studerade vid ITM (Institutet för Tro och Musik). Han är en oerhört skicklig gitarrist och 

anpassar sig väldigt väl till den musik som han spelar för tillfället. Basisten Oscar Widegren 

träffade jag av en slump då han spelade bas på en konsert jag besökte. Jag tog kontakt med 

honom efteråt då jag gillade hans spelstil och snart därefter var han med och repade. Jag tog 

även kontakt med en pianist vid namn Henrik Gellin som jag också lärt känna under mina 

studier på KMH, dock kunde han inte vara med på inspelningen, men han gjorde ett stort 

intryck under de två rep han var med och bidrog till att utveckla harmoniken på ”Om du 

trodde” genom att förslå ackord jag inte hade tänkt på tidigare.  

Som inspelningsmedium valde jag programmet Logic då jag är mycket van att arbeta med det 

efter ett antal högskolekurser i ljudteknik på KMH och ett antal frilansuppdrag då jag använt 

mig av programmet för att skapa musik till reklamfilmer. Kompskisserna började jag skriva i 

Microsoft Word, men insåg efterhand att programmet Sibelius passade uppgiften bättre.   

Under denna tid läste jag även böckerna den konstnärlige pedagogen och den pedagogiska 

konstnären (Dahlstedt, et al., 1994) samt den bildade människan (Gardner, H, 1999) och 

försökte tänka på om mitt skapande påverkade mig i mitt vardagliga liv som lärare. Efterhand 

engagerade jag musiker och bokade studios för inspelning. Då jag varit väldigt detaljerad i 

mina första inspelningar upplevde jag nästan det kommande inspelningsarbetet som en sorts 

renskrivning av en kladdig förlaga, något som kändes både positivt och negativt. Det positiva 

var att jag visste precis vad jag skulle göra, det negativa var att jag ibland upplevde att jag 

bara utförde en maskinell syssla, utan känsla eller konstnärlig ambition.   

Sångerna jag bestämde mig att jobba med var dessa: 

− Om du trodde – Den enda sången på svenska bygger på en melodislinga jag lånat från 

mig själv från filmmusiken till kortfilmen ”Det vet väl du” som jag skrev tillsammans 

med Axel Dahlin 2009. Sången är en sorts kampsång om att inte ge upp trots 
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motgångar och hån.    

− Broken – Detta är en av de konstigaste sånger jag skrivit, väldigt enkel harmonik och 

komplett med tonartshöjning och trumpetsolo på slutet. Textmässigt fokuserar den på 

en förlust av en nära relation och att det tar tid för sorg och smärta att ge med sig. 

Samtidigt riktar den en känga till människor som tycker sig veta allt: ”They say that 

everything happens for a reason, but what do they know about you and me anyway?”. 

− I Have Got, eller som den senare kallas, TV On My Own – Ackorden till den här 

sången har jag burit med mig länge men aldrig kunnat skriva en bra melodi till. När 

jag tog fram dem igen inför detta projekt insåg jag att problemet var att ackorden 

gjorde att melodin hamnade i en för hög tonart, vilket ledde till att jag bytte tonart från 

Bm till Gm och vips så gick det mycket enklare att skriva en bra melodi. Själva texten 

kom ur en tanke om att det kändes falskt att så många runtomkring tyckte att jag var 

en hyvens prick medan jag själv kände att insidan var långt ifrån hyvens. Så jag ville 

skriva ut det fula, säga hur bedrövligt det är längst in i den mörka själen ibland, något 

jag tror att många kan känna igen sig i. 

− I Don't Know Where I Should Start – Många av de sånger jag har skrivit i detta 

projekt har djupt personliga texter och kom till under en smärre livskris, därför blev 

det viktigt för mig att skriva ärligt och rakt utan att bry mig om adressaten. Första 

versen på denna sång har jag fortfarande svårt att lyssna på, då den skrev under affekt 

och är brutalt ärlig: ”I don't know where i should start, I feel it burning in my heart. I 

hate you now, oh, well, I hate the things you do to me”. Jag bestämde mig trots detta 

för att behålla den som den var och skriva till en vers som beskriver hur tiden faktiskt 

läker sår: ”But then a year goes by so fast, and all these feelings they don't last. I'm 

happy now, at least I'm getting there, I know my way”. 

− Seven Days – Denna sång var från början tänkt att ha ett snabbare tempo och en 

tydligare känsla av desperation, men när vi började repetera den med bandet fann den 

en annan karaktär. Mina medmusiker ville spela den lite långsammare och refererade 

snarare till en känsla av att åka cabriolet på den Amerikanska västkusten än svensk 

indiepop. Sången kom till genom då jag stämde ned de två lägsta strängarna på 

gitarren ett helt tonsteg och plötsligt hittade nya sätt att spela. Detta gjorde att jag i ett 
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senare läge, när jag skulle skriva ned vilka ackord jag spelade, fick slita mitt hår rejält 

för att förstå vad jag gjorde. Jag hade helt släppt tankarna på musikteori och harmonik 

och spelade det som, i mina öron, lät rätt. 

− Live & Breathe – En av två sånger i detta projekt som jag har skrivit klart från början 

till slut i ett svep. Den tidigaste inspelningen av denna sång är gjorde med min mobil i 

ett övningsrum på KMH och den har i princip inte ändrats alls sedan tillblivelsen. En 

sång om separation, att stå inför helt nya villkor i sitt liv och att känna sig väldigt 

förvirrad. En bekant sa, när jag spelade upp sången för denne, att den skulle passa som 

hymn på en skilsmässohögtid, om man nu ville ha en sådan. Hela sången är inspelad i 

en tagning i stora studion på KMH.  

− Last Kiss – Detta är den andra sången som jag skrev klart i ett svep. Under hösten 

2011 fick jag under några veckor bo i en opersonlig företagslägenhet i Hammarby 

Sjöstad med vacker utsikt över Södermalms takåsar och där, på sängen med gitarren i 

hand, skrevs denna sång. Harmoniken är enkel och bygger på tre ackord som går igen i 

både vers och refräng och inspelningen ville jag hålla enkel, om än pampig. För att få 

en organisk känsla skickade jag filerna till min vän och medmusiker Axel Dahlin, som 

bor i Jönköping, så att han kunde spela in tramporgel på den.  

Sju sånger av skiftande karaktär där de fem första skulle spelas in med band och de två 

sistnämnda skulle baseras på enbart piano & sång respektive gitarr & sång.  

 

2.1 Tidsplan 

Den uppsatta tidsplanen sprack rejält, mycket på grund av den inställda studiotiden för 

inspelning av flygel och gitarr och en långdragen förkylning vilken gjorde det omöjligt att 

spela in sång under hela december. I övrigt blev vissa saker gjorda snabbare än väntat, 

inspelningen med cellisten Andreas Josephson fick tidigareläggas på grund av 

dubbelbokningar och en oväntad öppning i mitt schema. Eftersom det till en början var tänkt 

att enbart ha cello som stråkinstrument hade inte någon tid för inspelning av violin planerats 

in. Dock märkte jag snart att det inte blev rätt sound utan den mer diskantrika violinen, så då 
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kontaktades violinisten Daniel Migdal och det ledde till förseningar i tidsplanen eftersom han 

hade svårt att hitta en ledig tid för detta projekt 

 

December är för mig en månad som är väldigt full av konserter och annat jobb vilket 

självklart ledde till att det var svårt att hitta den tid som behövdes för att göra saker tillräckligt 

fort. Jag är ändå väldigt nöjd med att jag har lyckats ro det här projektet i hamn, då det 

handlade om ett förhållandevis ambitiöst inspelningsarbete med många deltagare. Och jag har 

lärt mig att jag ofta fungerar på det sätt att det är den slutgiltiga deadlinen som är den som jag 

förhåller mig till allra mest. Tidsplanen är en god fingervisare, men ofta också bara ett dåligt 

samvete. Det blir ibland svettigt att få ihop det på slutet, men det går. Det var dock väldigt 

skönt de gånger då tidsplanen gick i lås och utan den hade jag förmodligen knappt kommit 

igång med projektet över huvud taget. Likaså kändes det som ett oerhört nederlag den gången 

då min tidsplan sprack på grund av orsaker jag inte kunde styra över, vilket är ett tecken på att 

jag verkligen trivdes med att veta vad jag skulle göra och att ramarna som tidsplanen gav 

kändes som en trygghet.    

2.2 Dokumentation 

Eftersom själva grundtanken med detta projekt har varit att spela in musik blir de inspelade 

låtarna dokumentationen. Inspelningen har skett i två olika professionella studios (One Touch 

Edit Studio och stora studion på KMH) och även till stor del hemma hos mig då jag har en 

förhållandevis bra hemmastudio. Jag har även fått hjälp av musikern Axel Dahlin som spelade 

in tramporgel hemma hos sig och skickade filerna till mig. Att kunna korrespondera och 

skicka filer över internet är fantastiskt då det möjliggör för musiker långt ifrån varandra att 

hjälpa varandra vid behov! Slutmixningen av låtarna görs av Gustaf Spetz och även i detta fall 

har internet varit en fantastisk hjälp då det har varit möjligt att kunna skicka stora 

inspelningsprojekt via www.sprend.com (en internetsida för att skicka stora filer på upp till 2 

GB) utan att behöva förlita sig på posten eller andra mer konventionella budbärare.  
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2.3 Riskanalys 

”Den största risken jag kan se i detta projekt är att jag har tagit på mig mycket jobb under 

hösten och det kommer leda till att det blir svårt att hitta rep- samt studiotider. Men eftersom 

detta är något mer än ett skolprojekt för mig vet jag att jag kommer att anstränga mig mycket 

hårt för att det ska lyckas. Jag har även byggt upp ett socialt stöd (eller tryck) runt mig 

genom att engagera kollegor och vänner i projektet och på så sätt gjort bakdörren lite mindre 

lockande.”  

Det var svårt att hitta reptider, men vi kunde ändå träffas tre gånger, två gånger med fyra av 

fem personer i kompet närvarande och en gång då alla var med. Det gick också mycket lätt att 

hitta studiotid för inspelningen av grunderna, mitt första förslag accepterades av alla. Dock 

kunde inte pianisten det datumet som jag föreslog men eftersom jag kan spela piano själv så 

bestämde vi att jag spelar in pianot istället. Det jag inte hade räknat med var att jag skulle vara 

förkyld under lång tid vilket hindrade mig från att kunna spela in sång och att den tid jag hade 

bokat för inspelning på KMH blev inställd och framflyttad mer än en månad. Så 

inspelningsperioden blev mer än en månad längre än beräknat, men då hade jag också varit 

lite optimistisk i min tidsplanering vilket skapade utrymme för förseningar. Så på det stora 

hela har jag hunnit med det jag hade planerat för. 
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3 Resultat 

De första veckorna av projektet gick till stor del ut på att skriva sånger, eller snarare skriva 

klart idéer som jag redan hade i huvudet eller halvt om halvt nedskrivna eller inspelade som 

skisser. Det kan vara lätt att börja skriva på en sång, men ofta väldigt svårt att skriva klart den. 

Sedan skickades demoinspelningarna till musikproducenten Gustaf Spetz som kom med 

konstruktiv kritik och texterna skickades till författaren och översättaren Martin Cathcart 

Fröden för att få professionell kritik av någon som behärskar engelska som sitt modersmål 

och är van att arbeta med text i en konstnärlig kontext. Sedan kontaktades de musiker som jag 

trodde skulle kunna addera ytterligare djup och nya infallsvinklar till musiken, och som var 

villiga att spela på inspelningarna. Inför den första repetitionen spelade jag in hemmademos 

på alla de sånger de skulle spela på samt gjorde enkla kompskisser i notskrivningsprogrammet 

Sibelius, med ackord, vissa notslingor och former för hur låten skulle spelas. Efter tre rep där 

en del låtar ändrats en del, medan andra spelas precis som de var tänkta från början spelade 

jag in nya versioner av låtarna med enbart sång och gitarr, detta för att musikerna skulle ha 

rätt versioner att öva till inför studioinspelningen.  

 

Lördagen den 9 november hade jag bokat studion One Touch Edit Studios i Täby och klockan 

10.00 anlände jag, Fabian Ris Lundblad (trummor), Oskar Widegren (elbas) och Oskar 

Ahlgren (elgitarr) dit. Vi välkomnades av studions ägare, tillika ljudtekniker, Otto Niklasson 

Elmerås och Daniel Aldenmark som redan hade jobbat en dag med att rigga instrument och 

förstärkare samt stämma trummor och på alla sätt förbereda så att vi direkt kunde börja spela 

in. Min roll under inspelningen var att, via en mick i kontrollrummet, sjunga sångerna och ge 

instruktioner om vilka delar som skulle komma om det eventuellt skulle finnas osäkerhet 

kring detta för musikerna. Vi var mycket effektiva under den dagen och lyckades spela in 

grunderna till Seven Days, I Have Got, Om du trodde, I don't know where I should start och 

Broken och kl. 18.00 kunde vi packa in oss i bilen och åka hem.  

 

Efter detta fick inspelningarna ligga i vila några dagar inför nästa inspelningstillfälle den 14 

november, då jag hade bokat stora studion på KMH för flygelpålägg samt inspelning av 
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akustisk gitarr. Jag förberedde mig dock en del genom att se till att det fanns enkla filer av det 

inspelade materialet att ta med till studion och mailade på onsdagen till ljudteknikern för att 

kolla så att allt var under kontroll. Svaret kom fort men var på långa vägar inte det jag hade 

förväntat mig - inspelningen var tvungen att skjutas på framtiden eftersom ljudteknikern var 

sjuk. Jag blev oerhört frustrerad av detta och sökte hitta någon lösning, men fick helt enkelt 

inse fakta och skjuta inspelningen på framtiden. Istället började jag spela in akustisk gitarr 

hemma och även några slaskversioner av pianot med hjälp av virtuella instrument på min 

dator. Helgen den 16-17 december fick jag besök av cellisten Andreas Josephson och trots att 

inte flygeln var inspelad lyckades vi spela in cello på de låtar jag ville ha stråk på. Basisten 

Oscar Widegren fick även komma förbi några timmar och spela om ett par partier som jag 

inte tyckte var riktigt bra från inspelningen föregående helg. Han spelar oftast fingerspel på 

basen och det tyckte jag gick bra för det mesta, men vid några tillfällen ville jag att han skulle 

använda plektrum. Dock valde jag senare att själv spela in basen igen på just de två låtarna då 

jag ändå inte riktigt blev nöjd med hans spel. Detta var något som jag upplevde som svårt, då 

jag inte tycker om att underkänna någon annans spel, men jag bestämde mig för att vara 

kompromisslös med att nå mitt mål i att göra detta till en, i min mening, fantastisk samling 

låtar och då ville jag inte släppa igenom saker jag inte var nöjd med. Detta ledde senare till att 

jag själv även spelade om några partier i sången I Don't Know Where I should start, då 

Andreas hade haft problem med synkoperna i de instrumentala partierna. Jag lade även till ett 

parti i andra versen i samma låt som jag glömt bort att spela in då han var på plats.  

 

Nu följde en tid då jag satt hemma och jobbade med små detaljer, spelade in klockspel samt 

percussion men kunde inte spela in sång då jag drogs med en långvarig förkylning och 

ständigt var sliten och trött i halsen. Arbetet för att hitta en ny tid för att spela in flygel 

fortsatte, men vartefter tiden gick började det kännas mer och mer hopplöst och jag sökte 

andra lösningar. Jag jobbade även med att försöka hitta tider som passade för inspelningen 

med fler musiker. Under denna tid skickade jag även iväg låten Last kiss till en god vän och 

kollega i Jönköping så att han kunde spela in tramporgel på den, ett instrument som jag tycker 

mycket om, men själv inte har tillgång till. Lördagen den 23 november kom gitarristen Oskar 

Ahlgren hem till mig för att lägga lite atmosfäriska ljud och göra lite effekter som var svårt att 

få till när vi spelade in vid första tillfället. Oskar är en av de som har förgyllt inspelningarna 

allra mest och jag är oerhört glad för hans engagemang, musikalitet och lyhördhet.  
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Fredagen den 29 november började jag bli desperat efter att få spela in flygel och bestämde 

mig för att använda mina mjukvaruinstrument och letade efter ett fullstort klaviatur med 

vägda tangenter att koppla in till min dator.  Klockan 3.21 pm fredagen den 29 november 

skrev jag denna statusuppdatering på Facebook:  

”Söker efter ett bra fullstort pianoklaviatur att låna över helgen, gärna i söderort så att jag 

slipper fara över hela stan för att hämta det. Det måste ha midi och jag bryr mig inte om det 

är dåligt ljud i den, det är tangenterna jag vill åt!” 

Tyvärr kunde ingen av mina bekanta hjälpa mig i frågan, men jag hade av en slump sett att det 

dagen tidigare funnits ett nytt, bra elpiano i Engelbrektskyrkan, där jag jobbar, så jag ringde 

min chef och frågade om jag fick låna det över helgen. Det gick bra och jag åkte över hela 

stan för att hämta det och började spela in hemma. Det kändes inte jättebra då jag egentligen 

inte tycker om att använda virtuella instrument, speciellt inte flygel, då det känns konstlat 

oavsett hur dyra samplingarna är. Men jag spelade in det som behövdes och lämnade tillbaka 

klaviaturet i utsatt tid.  

 

Bara några dagar senare, den 3 december, lyckades jag få till några timmars inspelning med 

trumpetaren Olle Hedström, han kom hem till mig och vi lyckades spela in blås på tre låtar på 

två timmar, gott och väl i tid innan grannarna skulle kunna börja klaga. Nu började jag känna 

att det mesta var på plats och väntade bara på att få spela in fiol och sång. Dock var 

fortfarande min röst i dåligt skick och jag var sällan hemma själv dagtid och på kvällarna ville 

jag inte störa grannarna.  

Den 5 december presenterade jag mitt projekt muntligt och beklagade mig över den uteblivna 

flygelinspelningen. Dråpligt nog fick jag bara några minuter efter min presentation mail från 

ljudteknikerna i studion som erbjöd mig två tider att välja på. Så efter lite ändringar i mitt eget 

schema kunde jag boka tid i stora studion den 18 december.  Jag lyckades även boka en tid 

med den mycket duktiga violinisten Daniel Migdal kvällen den 17 december vilket medförde 

att jag med stormsteg närmade mig punkten då jag kunde släppa ifrån mig materialet till 

mixning. Inspelningen med Daniel gick väldigt bra och det var tydligt att han är ett proffs ut i 

fingerspetsarna och har stor erfarenhet av att både sitta i de bästa orkestrarna i landet samt 

spela på inspelningar med popband.  
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Flygelinspelningen flöt på utan problem och jag njöt av att få vara enbart musiker och slippa 

tänka på uppmickning, teknikstrul och allt runtomkring. Ljudtekniker Magnus Lindström 

Kolterud var väldigt professionell och förstod mina instruktioner och referenser direkt. Det 

visade sig att han och jag hade många gemensamma favoritartister inom popmusiken och han 

hörde direkt att jag hade haft låten One day like this (Elbow, 2008, spår 10) som inspiration 

för stråksoundet i låten Om du trodde. Det kändes som ett bevis på att jag var på rätt spår! 

 

Efter flygelinspelningen började jag göra i ordning inspelningsprojekten för att skickas iväg 

för mixning och gjorde något försök att sjunga in sång, men rösten var fortfarande inte till 

belåtenhet. Då bestämde jag mig för att skicka iväg allt utom sången till mixning och be om 

att få komplettera efter årsskiftet. Detta eftersom jag ville ge mig själv lite ledigt och kroppen 

en chans att få bli frisk.  

 

Den 3 januari började jag återigen att spela in sång, och det med en rasande fart, när rösten 

var på banan igen gick det fort att spela in och nu väntar jag enbart på att få höra slutresultatet 

när Gustaf Spetz har mixat klart musiken. 
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4 Diskussion 

Syftet med det här arbetet var att spela in musik och se hur min kreativitet på min fritid 

påverkade min roll som lärare. Det första målet, att spela in musik och höja nivån i allt vad 

gäller ljudkvalitet och komposition upplever jag att jag har nått med god marginal. Jag är 

väldigt nöjd med mina inspelningar och ser fram emot att få dela med mig av dem till vänner, 

bekanta och alla som kan tänkas vilja lyssna. Jag hoppas självklart att den här musiken också 

ska ge mig möjlighet att få komma ut och spela i olika sammanhang, så nu börjar arbetet med 

att sprida musiken. Det andra målet, att se hur detta påverkar min roll som lärare har jag i 

ärlighetens namn upplevt nästan tvärtom mot hur jag trodde att det skulle bli. Eftersom detta 

projekt har varit ambitiöst och tagit mycket tid så har det gjort att jag har känt att jag har haft 

svårt att fokusera ordentligt på jobbet när jag är där, och likaså har jag haft svårt att fokusera 

på studierna och detta projekt när jag jobbar med det. Det har fått mig att förstå att det inte 

bara handlar om att skapa musik vid sidan om arbetet utan också att det är viktigt att ha en 

god balans mellan arbete och fritid så att man har tid att helt och hållet slappna av då och då. 

Frågan gällande om detta har påverkat mina elever är också svår att svara på då många inte 

har vetat om vad jag har gjort denna höst. De har sett vad jag gör under lektionstid men jag 

har inte pratat med så många om vad jag gör efter arbetstid. Kanske kommer det att bli 

tydligare när musiken är klar och går att lyssna på via exempelvis Spotify eller liknande 

medier, eller om jag gör en konsert de kan komma och lyssna på. Det kan jag inte svara på 

just nu, då det här projektet har handlat om allt det arbete som ligger innan framträdandet.   

 

Jag har återigen också fått lära mig att detta med att skriva musik är ett hårt jobb och att det 

inte går att luta sig tillbaka och vänta på inspiration. För min del gäller det speciellt texter 

eftersom jag är väldigt självkritiskt och tycker att det jag skriver ofta inte håller så hög klass. 

Denna gång känner jag mig dock väldigt nöjd, texterna är ärliga och har en, om jag får säga 

det själv, ganska bred beröringspunkt. Eftersom jag har skrivit texter utifrån en situation som 

var väldigt personlig men försökt vara så rak jag kunnat tror jag att de samtidigt blir väldigt 

allmängiltiga. Det mest personliga upplever jag många gånger också som det mest 
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allmänmänskliga. Vi har alla upplevt sorg och frustration och ofta kan man känna igen sig i 

andras upplevelser av samma sort. 

Ofta har tanken på att spela in en ny skiva känts väldigt avlägsen för mig, och när jag har gjort 

det tidigare så har det ofta dragit ut på tiden. Den här gången har jag varit tvungen att 

koncentrera allt vad gäller skrivande, övande och inspelande till en väldigt kort period och det 

har gjort mig väldigt gott. För min del så är det väldigt positivt att jobba mot en deadline och 

att även inbegripa andra människor i projektet så att det inte är så lätt att flytta saker och ting 

framåt i tiden om det blir stressigt. Jag kommer förhoppningsvis aldrig sluta med att skriva 

och spela in musik, men jag hoppas att jag i framtiden kan balansera tiden mellan arbete, 

studier och fritidsaktiviteter på ett bättre sätt så att jag kan njuta mer under tiden.  
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Bilaga 1 Tidsplan 

Tidsplan, Marcus Josephson

8 oktober, kl. 19.00 Deadline för att vara klar med kompskisser och demos inför första rep.

17 oktober, kl. 19.00. Andra repet med musiker.

24 oktober, kl. 10.00 Litteraturredovisning.

29 oktober, kl. 17.00 Tredje repet med musiker. 

4 november kl. 12.00 Utkast nr. 1 av rapporten skickas in.

9 november, heldag Studioinspelning i One Touch studios i Täby. Bas, elgitarr & trummor.

14 november, kl. 09.00 Studioinspelning i stora studion på KMH. Flygel & akustisk gitarr.

18 november kl. 12.00 Utkast nr. 2 av rapporten skickas in.

21 november kl. 22.00 Deadline för att all sång samt pålägg (tamburin, klockspel, synthar & 

blås) skall vara inspelade.

22-23 november Stråkinspelning tillsammans med cellisten Andreas Josephson.

24 november kl. 22.00 Deadline för att skicka musiken till mixning.

4 december kl. 22.00 Deadline för att min presentation och pages-fil ska vara klar inför 

ventileringen.

5 december kl. 09.00 Ventilering av min rapport. Muntlig presentation 10 minuter, 5 

minuters tid för frågor.

7 januari kl. 12.00 Inlämning av reviderad slutrapport till respektive handledare och 

kursansvarig.

13 januari kl. 12.00 Slutgiltig rapport för arkivering och tryck mejlas som ett pdf 

dokument till biblioteket med kopia till kursansvarig och handledare. 

Konstnärlig redovisning samt blankett för konstnärlig produktion samt 

publicering i Diva lämnas fysiskt i kursansvarigs postfack. 
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Bilaga 2 Synopsis 
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27114B,;7#,C45,'#17,#=3$1,#4;#,</451,@?5,1'//@.//71A
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!"#$%&'&

()**++,!-./0&1.#2'31,456717

7.+*46"6&

H.5,27##4,<D5&,.5,&/D1,@?50.#145,-43,;'3,411,-43,&<4,C4,&<5'0'1B,&%7/41,'#,$>C,%5$2D>7541,&-D,

/=145A,97/4,27114,%5$-7<1,.5,0./2'31,;"><71,40,711,&-./0@?5075</'34#27,@?5,;'3B,;7#,271,.5,#$3,

&=,0'<1'31,2=,-43,1.#<75,411,271,.5,/.11457,@?5,;'3,411,0454,7#,3$2,@?576'/2,&$;,/.5457,$;,-43,

<.##75,411,-43,@?/-75,;'#,25?;A,M71,.5,0'<1'31,@?5,;'3,411,$>C,0'&4,@?5,7/7075#4,411,-43,.##D,'#17 ,

C45,6/'0'1,67<0.;,$>C,6/4&Z,D14#,145,1'//,0454,%=,27,3=0$5,-43,<.##75,411,-43,C45A,K43,&75,$><&=,

27114,&$;,711,&.11,411,@=,;D&'>754,;72,#"4,;D&'<75,$>C,%=,&=,&.11,D1?<4,;'11,&$>'4/4,#.1075<,

&4;1,411,67@.&14,;'#,5$//,&$;,&<4%4#27,F',67;.5<7/&7#,&<5'04#27G,;D&'<75A,P#17,6454,]J45>D&B,

<?5/72457#],7//75,]J45>D&B,/.5457#]A,P,@?5/.#3#'#37#,C$%%4&,-43,411,27114,.07#,&<4,/724,1'//,411 ,

-43,@=5,@$51&.114,6=27,411,&%7/4,'#,;D&'<,$>C,411,@=,>C4#&,411,@54;@?54,27#,@?5,7#,%D6/'<A,

M7#,&1?5&14,5'&<7#,-43,<4#,&7,',27114,%5$-7<1,.5,411,-43,C45,143'1,%=,;'3,;"><71,-$66,D#275,

C?&17#,$>C,271,<$;;75,/724,1'//,411,271,6/'5,&0=51,411,C'114,57%O,&4;1,&1D2'$1'275A,J7#,7@175&$;,

27114,.5,#=3$1,;75,.#,711,&<$/%5$-7<1,@?5,;'3,071,-43,411,-43,<$;;75,411,4#&15.#34,;'3,;"><71 ,

C=51,@?5,411,271,&<4,/"><4&A,K43,C45,.07#,6"331,D%%,711,&$>'4/1,&1?2,F7//75,15"><G,5D#1,;'3,37#$;,

411,7#343754,<$//73$5,$>C,0.##75,',%5$-7<171,$>C,%=,&=,&.11,3-$51,64<2?557#,/'17,;'#257,

/$><4#27A,

8966.("6*(49+6"

! !D#2'#B,^A,FR__+G,M7#,<$#&1#.5/'34,%7243$37#,$>C,27#,%7243$3'&<7,<$#&1#.57#A,

J4/;?B,JD&'<C?3&<$/4#,',J4/;?

! )452#75B,9A,FR___G,M7#,6'/2427,;.##'&<4#A,K?#<?%'#3B,^54'#,^$$<&,X^

 


