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SAMMANFATTNING 
Att komponera, eller att skapa musik, är ett centralt begrepp i musik och musikunder-
visning. Men går det att använda komposition till att lära sig musik, rent generellt? 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur tre musikhögskolelärare använder 
komposition i lärandesyfte. Tidigare forskning behandlar främst ämnet komposition, 
där olika teman för lärande strukturerats upp, såsom hantverk, process och konst. 
Forskningen visar också på sambandet mellan komposition och improvisation. Det 
finns även forskning som tyder på att komposition är ett bra sätt för studenter att upp-
täcka musik. För att förstå lärandet som sker när studenter komponerar för lärande, tar 
studien hjälp av teoretiska kunskapsbegrepp, såsom tyst och situationsbunden kun-
skap. Genomförandet av studien skedde med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer, där tre musikhögskolelärare intervjuades. Resultatet visar att alla tre lärare 
använder sig av tydliga ramar och begränsningar för studenterna att arbeta inom. 
Detta för att eleverna ska få en trygg miljö att komponera inom, så att ingen kan miss-
lyckas. Lärarna anser också att komposition är ett bra sätt för att lära sig improvisat-
ion. Studiens resultat visar också på att komposition för lärande kan bidra till att ele-
ver lär på ett djupare sätt. Eleverna lär också att lära sig själva, vilket kan leda till ett 
livslångt lärande. Metoden kan upplevas arbetskrävande för lärare, samt känslomäss-
igt krävande för studenterna. Vidare sätts studiens resultat i ett större perspektiv och 
avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
Nyckelord: komposition, lärande, musikundervisning, skapande, musikhögskola, im-
provisation  
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Learning by composition – a qualitative study of how three Music Academy teach-
ers practice composition for a learning purpose 
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ABSTRACT 
To compose, or to create music, is a central concept in music and music education. 
But is it possible to use composition as a way of learning music, generally? Present 
study aims to examine how three Music Academy teachers practice composition for a 
learning purpose. Previous research is mainly focused on composition as a subject, 
where various themes in learning composition has been outlined, as craft, process and 
art. Research also proves that composition is a good way of learning improvisation. 
There are even research that indicates that composition is a good way for students to 
discover music. To understand the learning that occurs when students compose for a 
learning purpose, the study is grounded with knowledge concepts, such as quiet and 
situated knowledge. The study was conducted through qualitative semi structured in-
terviews, where three Music Academy teachers were interviewed. The result shows 
that all three teachers use clear boundaries and limits for the students to work within. 
This is due to the teachers, wanting to create a safe frame for the students to work 
within, where failure is impossible. The teachers also claim that composition is a good 
way of learning improvisation. Present study’s result shows that learning by composi-
tion helps students to learn in a deeper way. Students also learn to teach themselves, 
which can lead to a life long learning. This method can be perceived as laborious by 
teachers, and emotionally tough for the students. In conclusion, the study’s result are 
discussed and put in a wider perspective, where also suggestions for further research 
in this subject, is given.  
 
Keywords: composition, learning, music teaching, creation, music academy, improv-
isation  
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1. INLEDNING 
Att komponera har länge varit något som legat mig varmt om hjärtat. Redan som 
femåring skrev jag egna låtar och melodier, nedtecknade på ett sätt bara jag begrep 
och förstod. Det bästa med att skapa musik är att själv få bestämma spelreglerna – att 
inte bli inlåst i någon annans musikaliska värld. Jag skulle vilja jämföra det med att 
leka med lego. Om någon redan har bestämt hur du ska leka, med vilka figurer och 
förutbestämt handlingen, var ligger tjusningen i det? 
 Att kunna härma specifika musikstilar och själv knäcka koden till ett visst sound 
eller ideal genom komposition, är en fantastisk känsla. Upplevelsen när man kommer 
på hur en stil är uppbyggd i form och förstår det harmoniska och melodiska materi-
alet, är likaså fantastisk. Personligen har jag alltid haft en drivkraft att skapa utifrån 
det jag kan och vet, men också att skapa något där fokus är det nya, oupptäckta, i 
syfte att lära mig att bemästra det. Om det kreativa i komposition dessutom kan kom-
bineras med musikaliskt lärande, skulle inte det vara det bästa av två världar? Detta är 
för mig en spännande tanke och dessutom ett sätt jag själv har arbetat med under min 
musikaliska utveckling. Denna fascination för komposition och musikalisk inlärning 
har hållit i sig på såväl gymnasie-, folkhögskole- som musikhögskolenivå. 
 Jag är därför nyfiken på hur komposition kan användas som inlärningsmetod för 
musik rent generellt. Med detta menar jag att komposition då blir ett medel för inlär-
ning. Lärandet som sker genom komposition behöver därför inte vara enbart kopplat 
till musikteori, komposition, arrangering eller liknande, utan kan även tillämpas på 
instrumentallektioner eller andra praktiska musiklektioner, exempelvis ensemblespel. 
Förhållandet mellan improvisation och komposition är också något jag är mycket in-
tresserad av. Detta är min grundtanke och drivkraft till att undersöka denna metod. 
Finns det musiklärare som arbetar enligt denna metod? Varför arbetar dessa lärare i 
sådant fall enligt denna metod? Hur kan vi förstå och tolka den kunskap och det lä-
rande som eventuellt finns inneboende i komposition? Detta leder oss fram till studi-
ens syfte och frågeställningar.  

1.1 Problemformulering 
Att lära sig ett specifikt moment eller område inom musik kan vara en process där en 
student studerar för en lärare, som ger studenten förutsättningar, verktyg och material 
till att uppnå den kunskap studenten söker efter. Men vad skulle hända om studenten 
själv skapade sitt material och hittade kunskap, på den vägen? Skulle det som lärare 
gå att ge förutsättningar till en student, där syftet är att studenten själv ska lära sig att 
lära? 

Dessa frågor har följt mig under en längre period och växt sig särskilt starka un-
der mina år på musikhögskolan. Därför har jag har valt att undersöka hur lärare i 
högre musikutbildning använder sig av komposition i lärandesyfte. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i högre musikutbildning använder kom-
position i lärandesyfte. 

1.3 Frågeställningar 
• Varför använder lärarna i studien komposition som undervisningsmetod? 
• Vad ser lärarna i studien för fördelar och nackdelar med denna metod?  
• Hur ser lärarna i studien på förhållandet mellan komposition och improvisation? 



 2 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka hur tre musikhögskolelärare använder kompo-
sition i ett lärandesyfte. De intervjuade lärarna är verksamma vid två olika musikhög-
skolor i Sverige. 

1.5 Begrepp 
I texten är begreppet högre musikutbildning synonymt med utbildning vid svensk mu-
sikhögskola. Jazz och afroamerikansk musik används som begrepp i denna studie, 
vilket ska ses som närbesläktade musikområden, där improvisation är en central del. 
Begreppen elev och student förekommer båda i texten och används där respektive be-
grepp passar bäst språkligt. 

1.6 Disposition 
Föreliggande studie är uppdelad i sex kapitel, där kapitel 1 är inledande text, problem-
formulering, syfte och frågeställningar. Väsentliga begrepp och avgränsningar tas 
också upp. Kapitel 2 behandlar den tidigare forskning som ligger till grund för stu-
dien. Här tas generell fakta kring lärandet i komposition fram, till exempel olika te-
man för lärande. Kapitlet innehåller även material kring förhållandet mellan kompo-
sition och improvisation, kreativitet, bedömning och elevers olika lärstilar. I kapitel 3 
förs det teoretiska ramverket fram, som studiens resultat kommer behandlas utifrån. 
Fyra kunskapsbegrepp beskrivs och avslutas med en redogörelse för en undervis-
ningsmetod i komposition. Kapitel 4 behandlar studiens metod och genomförande. 
Här beskrivs val av metod, hur sökning av forskning har gått till, studiens urval, etiska 
övervägande samt bearbetning och metodens tillförlitlighet. Därefter följer kapitel 5, 
resultat och analys. Här presenteras studiens resultat och analyseras sedan i resultata-
nalysen utifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Avslutningsvis följer kapitel 
6, diskussion kring vad studien kommit fram till samt en vidare överblickande syn på 
studien och ämnet. Till sist ges förslag på vidare forskning inom ämnet. Därefter föl-
jer källförteckning över den litteratur studien använt. Studiens intervjuguide ges som 
bilaga.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring ämnet komposition som undervis-
ningsmetod i högre musikutbildning. Temana för den tidigare forskningen är: Under-
visning och lärande av komposition i högre musikutbildning, Komposition och impro-
visation, Kreativitet genom interaktion samt Bedömning av komposition och kreativi-
tet. 

2.1 Undervisning och lärande av komposition i högre musikutbildning 
Ämnet komposition har i högre musikutbildning traditionellt sett, länge undervisats 
enligt modellen mästare-lärling. Detta brukar innebära en en-till-en relation mellan 
lärare (mästare) och elev (lärling) (Barrett & Gromko 2007). Denna modell syftar ofta 
till att träna eleven till en professionell kompositör. Under de senaste 20 åren har dock 
en förändring i synsättet på ämnet komposition i grund- och gymnasieskolan skett. 
Detta har lett till att de högre musikutbildningarna svarat genom att introducera en 
mer allmängiltig kompositionsundervisning, vilket snarare syftar till att undervisa 
komposition som ett sätt att förstå musik än att utbilda professionella kompositörer 
(Lupton & Bruce 2010). 
 Reginald Smith Brindle (1986) hävdar att det finns två starka uppfattningar 
kring komposition: en är att komposition inte kan undervisas, den andra är att kompo-
sition inte borde undervisas. Vidare menar Brindle att vi inte blir kompositörer, vi 
föds som kompositörer. En annan uppfattning är att eftersom det finns böcker och ut-
bildningar inom ämnet, borde det gå att lära sig bli en kompositör. Då i avseendet att 
det går att lära sig kunskap, teknik och processen bakom en komposition (Lupton & 
Bruce 2010). Det finns också en uppfattning att kreativitet, intuition, estetik och påhit-
tighet som alla är viktiga kvaliteter för en kompositör, antingen kan läras, eller är 
medfödda (Hindemith 1942; Brindle 1986; Cope 1997; Dogani 2004; Miller 2005; 
Wilkins 2006). 

Lupton och Bruce (2010) har i sin artikel Craft, music and art: Teaching and 
learning music composition in higher education genomfört en studie där intervjuer 
skedde med 19 studenter, alla inskrivna vid högre musikutbildning i Australien. 12 
studenter gick ett musikteknologiskt program, resterande sju gick en jazzutbildning. 
Studien som genomfördes var fenomenografisk, vilket är en kvalitativ och tolkande 
metod som kartlägger variationer i sättet människor upplever ett fenomen (Marton 
1996).  

Studenterna på respektive kurs komponerade utifrån den aktuella kursens ramar 
och mål, och genom intervjuer fick författarna ta del av studenternas upplevelser, tan-
kar och meningar kring komposition. Intervjuerna behandlade exempelvis vad de 
hade lärt sig av sin komposition, hur de kunde använda det de hade lärt sig och vilka 
slags informationskällor de använde för att skapa sina kompositioner. Själva kompo-
sitionen var inte primärt fokus, utan snarare den redogjorda upplevelsen av lärandet i 
samband med komposition (Lupton & Bruce 2010). 

Resultatet av Lupton och Bruces (2010) studie sammanställdes i tre teman hur 
studenterna upplevde lärandet av komposition. Dessa teman är: (1) Hantverk: Kom-
position genom tillämpning av tekniker, (2) Process: Komposition genom en utforsk-
ningsprocess, och (3) Konst: Komposition genom att uttrycka sig själv. De tre temana 
är inkluderande och hierarkiska, det vill säga att Konst rymmer både Process och 
Hantverk samt att det finns en logisk rangordning mellan temana. 

Värt att nämna är också att jazzstudenterna i Lupton och Bruces (2010) studie 
inte upplevde tema (2) Process. Detta, menar författarna, skulle kunna bero på kur-
sernas upplägg, där musikteknologistudenterna hade möjlighet att utveckla sina kom-
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positioner under hela terminen, med kontinuerliga avstämningar med lärare – så kal-
lad formativ feedback, till skillnad från jazzstudenterna som var tvungna att skicka in 
kompositioner veckovis. De fick alltså inte möjlighet till formativ feedback, utan blev 
bedömda summativt (a.a. 2010). Detta kan sammanfattas genom två lärandemodeller, 
som är hämtade från ovan nämnda studie (a.a. 2010, s. 279-280, min översättning)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1. Musikteknologistudenter Figur 2. Jazzstudenter 
 
Här ser vi två lärandemodeller utifrån Lupton och Bruces (2010) studie, där olika te-
man för hur studenter kan uppfatta komposition är grafiskt redogjorda. Figurerna ska 
läsas inifrån-och-ut, då det är så temana upplevdes i ovan nämnda studie. 

2.1.1 Hantverk – tillämpning 
Jazzstudenterna i den tidigare nämnda studien upplevde att tillämpandet av hant-
verksmässigt kunnande av kompositionstekniker var en central del i kompositionslä-
randet. Det kunde innebära nyttjandet av olika karaktärsdrag av olika kompositörer 
och stilar, men också olika melodiska, rytmiska och harmoniska variationer. Studen-
terna på den musikteknologiska kursen tillämpade ett hantverk sprunget ur manipulat-
ion av ljud i datorprogram, där förändringen drevs fram av studenternas tycke och 
smak men även deras känslomässiga påverkan från ljudet (Lupton & Bruce 2010). 

2.1.2 Process – utforskning 
Utforskningsprocessen blev, som tidigare nämnt, utelämnat av jazzstudenterna i den 
avsedda studien. Detta då musikteknologistudenterna fick kontinuerlig formativ feed-
back, vilket ledde till att de kunde värdera, analysera och utforska sina kompositioner 
på ett sätt som inte jazzstudenterna kunde. Musikteknologstudenterna upplevde också 
att utforskningsprocessen gjorde dem mer fria i sitt skapande, vilket författarna be-
skriver: 

 
Students’ found that responding to this cyclic process led them to ’letting go’ of the 
composition and not trying to control it. This included allowing the sounds to ’do their 
own thing’ (Lupton & Bruce 2010, s. 281). 

 
Detta tema gav musikteknologstudenterna en frihet, där kompositionerna kunde få 
eget liv. Detta skulle kunna medföra att studenterna finner nya aspekter i musiken de 
inte tidigare tänkt på. 

2.1.3 Konst – uttryck 
Det tredje temat är konsten att uttrycka sig själv, vilket studiens båda grupper bekräf-
tade som en upplevd känsla. Temat konst rymmer både utforskning och hantverk, 
dock inte för jazzstudenterna, där de uppgav att de gick direkt från hantverk till konst 

Process: utforskning 

Konst: uttryck 

Hantverk: tillämpning 

Konst: uttryck 

Hantverk: tillämpning 
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(Lupton & Bruce 2010). Båda grupperna uppger i intervjuer hur viktigt det är med det 
egna uttrycket, (där J står för jazz och MT för musikteknologi): 

 
Aaron (J): I think the most important thing is that you sort of, build your identity. Not 
just build a bunch of techniques [Category 1] but build your own identity [Category 3]… 
(Lupton & Bruce 2010, s. 282). 
 
Anne (MT): You’ve got to know those principles to start off with [Category 1] but really 
they don’t matter because the creativity comes from inside of you [Category 3]  
(Lupton & Bruce 2010, s. 282). 

 
Tillsammans med en djuplodande litteraturstudie Lupton och Bruce (2010) genom-
fört, jämförs undervisning (litteraturstudien) och lärande i komposition (studien med 
jazz- och musikteknologistudenterna). Den första modellen för undervisning i kompo-
sition ser ut enligt följande tabell (Lupton & Bruce 2010, s. 276, min översättning). 
 
1. Lära från mästarna kunskap innehåll lärarcentrerad 
2. Bemästra tekniken förmåga innehåll lärarcentrerad 
3. Utforska idéer processen kreativitet elevcentrerad 
4. Utveckla sin röst uttryck kreativitet elevcentrerad 

 Tabell 1. Undervisning i komposition 
 
De fyra undervisningsmodellerna är här kategoriserade efter det innehåll de olika te-
mana består av. Tabellen kan utläsas såhär: tema 1 är baserat på kunskap, fokuserar 
på innehållet, alltså vad och hur något görs, samt utgår från läraren som förmedlare av 
denna kunskap till eleven. Tema 3 är baserat på den musikaliska utforskningsproces-
sen, fokuserar på elevens kreativitet samt utgår från eleven själv.   
 
Mer om undervisningsmodellen i avsnitt 3.5.  
 
Detta samband sammanfattar författarna i en tabell över både undervisning och lä-
rande i komposition i högre musikutbildning (Lupton & Bruce 2010, s. 283, min 
översättning). 
 
Undervisning i komposition  Lärande i komposition  
Lära från mästarna (kunskap) Hantverk – tillämpning av teknik Innehåll 
Bemästra tekniken (förmåga)   
Utforska idéer (process) Process – utforskningsprocess Kreativitet 
Utveckla sin röst (uttryck) Konst – eget uttryck  

 Tabell 2. Undervisning och lärande i komposition 
 
Tabell 2 visar att det finns ett tydligt samband mellan undervisning i komposition, 
såsom den framhålls i den litteratur Lupton & Bruce (2010) har analyserat, med de 
resultat som deras studie genererat, vilken författarna genomförde på 19 studenter vid 
högre musikutbildning i Australien.  

Tabell 2 kan tolkas på följande vis: Lära från mästarna och Bemästra tekniken 
kan jämföras med hantverkslärandet, där innehållet är centralt material. På samma sätt 
kan Utforska idéer och Utveckla sin röst jämföras med utforskningsprocessen och det 
konstnärliga uttrycket, där kreativiteten är det centrala innehållet. 
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2.1.4 Olika lärstilar  
I en given lärandesituation menar Brian R. Moore (1990) att det finns tre aspekter: 
innehållet (läroplan), läraren och eleven. Detta jämförs med en musikalisk upplevelse 
där kompositören, framföraren (artist, grupp) och lyssnaren finns. Vidare menar Mo-
ore att eftersom alla människor fungerar och lär sig på olika vis, bör lärare ta hänsyn 
till de olika lärstilar som finns. Moore presenterar först två huvudkategorier av musik-
inlärning. IMA (Intuitive Musical Ability), en intuitiv, spontan process där idéer kan 
födas genom explorativa metoder som improvisation. I motsats till RMA (Rational 
Musical Ability), där logik och rationalitet styr till ett medvetet omformande och ut-
vecklande. Dessa kategorier kombinerar sedan Moore samman med abstrakt, konkret, 
sekventiell och rationell rums- och tidsuppfattning till fyra lärandestilar. Dessa är: 
”concrete sequential” (CS), ”concrete random” (CR), ”abstract sequential” (AS), och 
”abstract random” (AR) (Moore 1990, s. 25). 
 En CS-elev har högt utvecklade sensoriska förmågor och tenderar att tänka på 
ett linjärt vis, steg-för-steg. CS-elever föredrar tydliga instruktioner och är strukture-
rade och välorganiserade i sitt lärande. CR-eleven föredrar hands-on-upplevelser och 
fungerar väl i situationer med ett trial-and-error-tillvägagångssätt. Problemlösning och 
datorsimulationer är också attraktivt för CR-eleven. AS-eleven har hög perceptuell 
abstraktionsförmåga och lär sig lätt genom föreläsningar och läsning. Den har också 
goda skriftliga och verbala kunskaper. AR-eleven uppfattar världen via fantasi, intel-
lekt och intuition. Eleven uppskattar också öppna, ostrukturerade presentationer, men 
kan ha svårt med nyanser och sociala klimat i vissa situationer. 

2.2 Komposition och improvisation 
Komposition är det optimala sättet att lära sig musik, och borde därför också vara 
hjärtat i musikläroplaner, hävdar flera författare (Paynter 1982, 1992; Reimer 1989; 
Guderian 2003, 2008). Ian Lawrence (1978) menar vidare att improvisation borde 
vara den ständiga följeslagaren till komposition. Improvisation kan också ses som en 
impuls som sätter skapandet i rörelse (Sessions 1952). 
 Pamela Burnard (2000) har gjort en studie i hur en grupp tolvåringar uppfattar 
improvisation och komposition, vilken genomfördes genom ett antal intervjuer och 
observationer på barn som under ett halvårs tid fått skapa musik genom att komponera 
och improvisera. Åldersskillnaden mellan tolvåringarna i Burnards studie och förelig-
gande studies inriktning (högre musikutbildning), anses i denna studie inte ha någon 
betydelse. Upplevelserna ska ses som generella i denna studie. Sambandet tolvåring-
arna i Burnards studie upplevde kan sammanfattas genom följande:  
 

From a child’s perspective, the relationship between improvisation and composition can 
be described as follows: (i) distinct and separate (see lightest areas); (ii) interrelated (see 
shaded areas); and (iii) indistinguishable, where no distinction is apparent (see darkest 
area) (Burnard 2000, s. 21). 
 

I figuren nedan ser vi den upplevda relationen mellan improvisation och komposition 
i ett Venn-diagram, enligt Burnard (2000). Komposition och improvisation upplevs 
tydligt separerade som enskilda begrepp, men är ändå starkt sammankopplade (de 
skuggade områdena) och ibland även helt oskiljaktiga (det mörkaste området i mit-
ten). 
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 Figur 3. Burnards figur över relationen mellan improvisation och komposition 
 (Burnard 2000, s. 21) 
 
 
Burnard (2000) sammanfattar studien genom att hävda att komposition och improvi-
sation bör finnas med i musikundervisning, tätt sammansvetsade, för att musikalisk 
inlärning ska ske på ett gott sätt. Burnard menar också att lärare bör uppmuntra och 
underlätta för sina elever att tänka kreativt men också att kritiskt jämföra, vilket hon 
hävdar med stöd av John Dewey (1916) som menar: 
 

Each has to refer his own action to that of others and to consider the actions of others to 
give point and direction to his own (Dewey 1916, s. 87) 

 
Dewey (1916) menar alltså att varje individ måste sätta sig själv i relation till andra, 
och på samma sätt jämföra andra individer gentemot sig själv. Detta, menar Burnard 
(2000), bidrar till att individer lär sig att tänka både kreativt och kritiskt. 

2.3 Kreativitet genom interaktion 
Kreativitet är inget individuellt fenomen, utan ett fenomen som uppstår och utvecklas 
i interaktion med andra människor (Moran & John-Steiner 2004). Kreativitet kan 
också ses som en pågående process som involverar en grupp människor engagerade i 
komplexa, oförutsägbara interaktioner (Sawyer 2003). 

För att skapa en god lärandemiljö för elever bör undervisningen ske i dialog 
med studenterna. Förhållandet mellan lärare-elev och elev-elev är av största vikt. Det 
kan röra sig om att spela tillsammans i små grupper såsom ensembler, men också att 
främja meningsutbyte genom att öppna upp för diskussion och dialog (Barrett & 
Gromko 2007; Veloso & Carvalho 2012; Guderian 2011; Barrett 2006). 

Barrett och Gromko (2007) menar att kreativa individer inte är födda kreativa, 
utan skapas, genom sociala grupper där gruppmedlemmarna utövar problemfinnande, 
problemlösning och utvärdering. 

2.4 Bedömning av komposition och kreativitet 
Att som lärare bedöma en komposition kan vara ett svårt arbete, ibland även för en 
utomstående professionell kompositör. Det är ofta svårt att hålla en balans mellan det 
subjektiva och objektiva planet i bedömningstillfället (Peshkin 1994). Människor har 
också varierande estetisk smak och kan därför bedöma en komposition på olika sätt 
(Leung, Wan & Lee 2009).  

För att göra det ännu svårare finns det inte heller någon etablerad teori till hjälp 
för bedömaren (Treffinger 1987) och bedömningen sker ofta med osäkerhet och mot-
sägelser (Buckingham, Fraser & Sefton-Green 2000). Denna problematik infinner sig 
då kompositionsämnet till naturen både är ett musikaliskt och tekniskt (hantverks-
mässigt) ämne (Stephen 2003). 
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Leung, Wan och Lee (2009) har i sin artikel Assesment of undergraduate stu-
dents’ music compositions kommit fram till ett antal punkter som kan göra det lättare 
för lärare att bedöma något så fritt och öppet som musikaliskt skapande – komposit-
ion. Författarna har skapat ett ramverk som tittar på både mikro- och makronivå av en 
komposition. Mikronivåparametrarna är melodi, rytm, harmoni, kontrapunkt, tonfärg, 
omfång, textur, idiomatisk instrumenterande och vikten av ett tydligt partitur. Makro-
nivåparametrarna är logik, hur omfattande och komplex kompositionen är, utveckling 
av kompositionen, kombination av tekniker, uttrycksnivå, struktur, stilenlighet, origi-
nalitet, kreativitet och estetiskt värde (Leung, Wan & Lee 2009, s. 264). 

Komposition är en väg för elever och studenter att uppleva musik. Därför är det 
viktigt att lärare inte ger ett slutgiltigt betyg i slutet av en kurs som bedömning, utan 
ständigt ger formativ feedback och är delaktig i elevens process. Eleven ska också få 
veta varför den får ett visst betyg, eller blir bedömd på ett visst sätt. Genom formativ 
feedback kan eleven utveckla sina färdigheter och våga bana ny väg i sin komposition 
(Leung, Wan & Lee 2009).  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitel redovisas det teoretiska ramverk som studiens resultat kommer tolkas 
efter. Eftersom studien behandlar komposition i lärandesyfte, kommer några av Bernt 
Gustavssons (2002) kunskapsbegrepp förklaras. En modell för att förstå den rådande 
kompositionsundervisningen, såsom den traditionellt sett ut, kommer även presente-
ras. Det teoretiska ramverk studiens resultat kommer tolkas efter är alltså: Teoretisk 
och praktisk kunskap, Kunskapens nytta, Tyst kunskap, Situationsbunden kunskap 
samt Undervisningsmodell för komposition.  

3.1 Teoretisk och praktisk kunskap 
Det har länge funnits en föreställning i världen om att det finns två sorters kunskap – 
teoretisk och praktisk kunskap. Vad är då skillnad mellan teori och praktik? Gustavs-
son (2002) refererar till Aristoteles, som menar att all kunskap tar sin utgångspunkt i 
handling. Aristoteles menar att teori är förknippat med det kontemplativa livet, vilket 
innebär begrundan över livet och tillvarons mysterium. Praktik och handling är två 
praktiska begrepp, där praktik är när vi gör saker, exempelvis tillverkar något som 
med ett hantverk. Handling är en annan slags praktik och innebär till exempel när vi 
genom politik försöker göra samhället bättre. Teori förknippas alltså vanligtvis med 
tänkande (huvudet) och praktik vanligtvis med handlande (kroppen, händerna) (Gus-
tavsson 2002). 

3.2 Kunskapens nytta 
Gustavsson (2002) diskuterar också nyttan med kunskap. Det har blivit allt vanligare 
att kunskapen ska vara användbar. Utbildningar specialiseras och organiseras till att 
bli så lika de praktiska verksamheter som utbildningen ska användas i. Men för vem 
är kunskapen nyttig? Ska kunskapen vara nyttig i sig själv, eller är den till för männi-
skan? Gustavsson (2002) menar vidare att människan och kunskapen går allt mer mot 
att bli instrumentaliserade. Det innebär att kunskapen går mot att bli ett medel eller 
instrument för att öka samhällets produktion och effektivitet. 
 En bieffekt av kraven på ökad kunskapseffektivitet är att målet och det förvän-
tade resultatet på exempelvis utbildning eller forskning helst redan från början ska 
vara känt. Det innebär att det helst ska ta så kort tid som möjligt att nå dina mål. Detta 
menar Gustavsson (2002) strider mot kunskapens tillkomstprocess. Vad är då me-
ningen med utbildning om vi redan vet vad vi letar efter? Gustavsson menar vidare att 
den kunskap som upptäcks längs vägen, är ibland det som väcker vårt intresse allra 
mest. 
 

Kunskap som vi lärt genom egna upptäckter eller insikter som infunnit sig efter en lång 
tids sökande kan vara värdefulllare [sic!] än den som endast mekaniskt lärs in därför att 
den är föreskriven (Gustavsson 2002, s. 82). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att den kunskap vi finner längs vägen, genom egna 
upptäckter, kan vara något som slår an en nerv till ett livslångt lärande och ett intresse 
som kanske inte annars skulle uppstått. 

3.3 Tyst kunskap 
Ludwig Wittgenstein ansåg att det finns kunskap som kan uttryckas verbalt, genom 
ord och meningar, och därför också kunskap som inte var möjlig att uttrycka verbalt, 
genom ord (Gustavsson 2002). Detta ledde till uppkomsten av det begrepp som på 
svenska benämns tyst kunskap. 
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Vad tyst kunskap är förklarar Gustavsson (2002), genom att exempelvis fråga 
någon som utför ett hantverk eller en idrott, hur de gör vissa saker. Oftast har de näm-
ligen inte ord till att förklara. Det blir helt enkelt ordlös kunskap. Människan vet mer 
än hon kan redogöra för. Gustavsson delar upp den praktiska, tysta kunskapen i två 
delar. Färdighetskunskap som är lika med ”veta hur”-begreppet, kunskapen att göra 
olika saker, samt förtrogenhetskunskap som är den kunskap som förvärvas under en 
längre tid – kunskap och överblick över det man gör, ett bemästrande, ett behärs-
kande. 

Tyst kunskap är alltså praktisk kunskap som tar sin grund i begreppet ”knowing 
how”, till skillnad från den traditionella teoretiska kunskapens ”knowing-that”. Dessa 
begrepp översätts till svenska med ”veta hur” och ”veta att”. ”Veta hur” består av fär-
digheter och att kunna utföra handlingar, medan ”veta att” innebär att veta hur saker 
förhåller sig till varandra (Gustavsson 2002)  

3.4 Situationsbunden kunskap 
Den praktiska kunskap som man lär sig är bunden till den specifika situation man lärt 
sig den i, menar Gustavsson (2002). ”Man lär genom praktiken och kunskapen är knu-
ten till den praktik som den utövas i” (a.a. 2002, s. 90). Detta innebär att lärlingen del-
tar aktivt i den gemenskap som den praktiska kunskapen finns i. Detta menar Gus-
tavsson står i konstrast mot förmedlingspedagogik som dominerar i skolan. Lave och 
Wenger (1991) menar att kunskap inte kan förmedlas direkt från lärare till elev, i alla 
fall inte oproblematiskt. Detta utvecklar Gustavsson (2002, s. 91) till att kunskap end-
ast kan vinnas under ”specifika omständigheter och får sin betydelse först i situation-
en och sammanhanget”.  

3.5 Undervisningsmodell för komposition 
Lupton och Bruce (2010) har skapat fyra teman efter hur undervisning i komposition i 
högre musikutbildning vanligtvis porträtteras i litteraturen. Dessa fyra är: (1) Lära 
från mästarna, (2) Bemästra tekniken, (3) Utforska idéer, och (4) Utveckla sin röst.  
 

3.5.1 Lära av mästarna 
Traditionellt sett fungerar Lära av mästarna så att eleven lär genom att se och emu-
lera det läraren gör (Hindemith 1942). Numer rör det sig ofta om att eleven imiterar 
särskilda kompositörer, efterliknar en viss musikstil, lyssnar, transkriberar samt ana-
lyserar partitur från olika kompositörer, musikstilar och epoker (Cope 1997; Beck 
2001; Miller 2005). Lära av mästarna är baserat på kunskap. 
 
3.5.2 Bemästra tekniken 
Detta tema handlar om att eleven måste lära sig olika kompositionstekniker först, in-
nan de kan fungera som verktyg för elevens eget skapande (Hindemith 1942; Keane 
1980; Emmerson 1989). Bemästra tekniken är baserat på förmåga. 
 

3.5.3 Utforska idéer 
Det tredje temat går ut på att eleven ska utveckla, renodla och förfina sin komposition 
(Brindle 1986; Miller 2005). Självreflektion och ”trial-and-error” är välkomna princi-
per i detta tema (Emmerson 1989; Burnard & Younker 2002; Wiggins 2003; Hewit 
2002; Kennedy 2004; Bolden 2009). Utforska idéer är baserat på process. 
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3.5.4 Utveckla sin röst 
Det fjärde temat är till sin natur överbryggande till de tidigare tre temana. Detta då om 
en elev lärt sig komposition genom de tre tidigare temana, skulle ”en nerv av kreativi-
tet” slagits an hos eleven (Beck 2001, s. 55, min översättning), vilket då skulle leda 
till att eleven komponerar med egen personlig stil och röst (McMillan 1999; Miller 
2005; Barrett 2006; Cope 1997). Utveckla sin röst är baserat på uttryck. 
 
De två första temana handlar om innehållet som ska läras medan de sista två handlar 
om den kreativa processen. Vidare kallar författarna det som ska läras för lärarcentre-
rat innehåll (1 & 2), medan det som redan är inlärt benämns elevcentrerat innehåll (3 
& 4). Något som författarna betonar är att dessa fyra teman inte är skilda från 
varandra, utan tätt sammankopplade och lever enbart genom existensen av varandra. 
Dessa teman kan sammanfattas till en kompositionspedagogisk modell över den trad-
itionella kompositionsundervisningen (Lupton & Bruce 2010, s. 276, min översätt-
ning). 
 
1. Lära från mästarna kunskap innehåll lärarcentrerad 
2. Bemästra tekniken förmåga innehåll lärarcentrerad 
3. Utforska idéer process kreativitet elevcentrerad 
4. Utveckla sin röst uttryck kreativitet elevcentrerad 

 Tabell 3. Undervisning i komposition  
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4. METOD 
I detta kapitel följer en redogörelse av studiens tillvägagångssätt, där val av metod, 
forsknings- och litteratursökning, källkritik, urval, etiska överväganden, genomfö-
rande, bearbetning och tillförlitlighet förklaras. 

4.1 Val av metod 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur komposition används för lärande i 
högre musikutbildning. Detta har genomförts genom tre kvalitativa intervjuer med 
lärare, alla verksamma inom högre musikutbildning i Sverige. Kvalitativa studier 
bygger till största delen på att analysera ord och berättelser och syftar ofta till att svara 
på frågan ”hur?” (Bryman 2012; Kvale 1997). Utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar är utgångspunkten därför en kvalitativ ansats. Därför passar den kvalitativa 
forskningsintervjun bra till denna studie. Intervjuerna som genomförts är semistruktu-
rerade, vilket innebär att intervjun ska fortlöpa likt ett samtal. 

4.2 Forsknings- och litteratursökning 
Forsknings- och litteratursökning skedde via sökverktyget SUMMON, där sökning 
efter litteratur skedde den 9 och 24 oktober 2014. De inklusionskriterier som var 
valda i sökverktyget var tidskriftsartiklar, avhandlingar, rapporter och kapitel i anto-
logier. Sökorden som användes var ”learning by composition music”. Texter som inte 
gick att hämta i fulltext, samt de som inte var vetenskapligt granskade blev bortvalda. 
Ett urval av litteratur har också hämtats genom referenser i den tidigare forskningen. 
Dessa har analyserats och ansetts trovärdiga eftersom de tidigare blivit använda som 
referenser. 

4.3 Källkritik 
Vid val av tidigare forskning har ett kritiskt förhållningssätt använts. Detta för att sä-
kerställa kvaliteten på de texter som valts ut. Endast texter som varit vetenskapligt 
granskade (peer reviewed) har använts i studien. Texterna som använts har varit ve-
tenskaplig forskning, artiklar eller kapitel i antologier. 
 Flera texter har även refererat till annan forskning som är relevant för studien. 
Detta har hanterats genom ett undvikande av andrahandsreferenser genom att origi-
nalkällan har sökts upp och granskats för användande i denna studie. 

4.4 Urval 
Studien syftar till att undersöka hur komposition används för lärande i högre musikut-
bildning. Urvalet grundar sig därför i tre lärare som alla är verksamma inom högre 
musikutbildning i Sverige och som använder sig av komposition som undervisnings-
metod. Lärarna valdes från jazz/afroinstutionen, då studiens syfte korrelerar väl med 
jazz och afroamerikansk musik. Lärarna kontaktades via e-post och plats och tid för 
intervjuer bestämdes. De tre lärarna är män, vilket självklart kan påverka studiens re-
sultat i någon mån, men anses i denna studie inte ha någon betydelse. Eftersom Sveri-
ges sex musikhögskolor ligger spridda över hela landet, har urvalet utgått ifrån ett be-
kvämlighetsurval där lärarna valts från de skolor som låg närmast varandra geogra-
fiskt. 
 Bekvämlighetsurval innebär att deltagarna väljs utifrån hur väl tillgängliga de är 
för forskaren vid ett visst tillfälle. Resultatet av ett bekvämlighetsurval kan inte gene-
raliseras och är således endast giltigt för den undersökta gruppen (Bryman 2012). 
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4.5 Etiska överväganden 
I genomförandet av denna studie har fyra forskningsprincipiella begrepp utformade av 
Vetenskapsrådet följts (God forskningssed 2011). Dessa är: sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet. Respondenternas svar kommer inte finnas tillgäng-
liga för någon obehörig person. Tystnadsplikt gäller för den information som är under 
sekretess. Respondenterna är i studien anonyma, samt att respondenternas integritet 
och insyn i privatlivet är skyddat. 
 Under de tre intervjuer som genomfördes informerades alla respondenter enligt 
God forskningssed (2011). Detta skedde i början av varje intervju och efter godkän-
nande från respondenterna, fortlöpte intervjuerna. Intervjuerna spelades in med mobil-
telefon, och kommer efter studiens färdigställandes förstöras. Det transkriberade 
materialet förvaras på en säker plats till dess att studien färdigställts, då de kommer 
förstöras. 

4.6 Genomförande 
Inför de tre intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga). Detta för att underlätta 
de semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuerna. Syftet med upprättande av en 
intervjuguide är bland annat att skapa en viss ordning bland de teman som finns bland 
intervjufrågorna, samt att underlätta frågeformuleringar som syftar mot att svara på 
studiens frågeställningar. Intervjuguiden kan också ses som en minneslista över vilka 
frågeställningar som ska beröras i intervjun (Bryman 2012). 
 Intervjuerna var uppdelade efter tre teman: att använda komposition som under-
visningsmetod, synen på komposition och eget lärande. Dessa teman användes sedan i 
utformandet av intervjufrågor. Intervjuerna var mellan 30-60 minuter långa och spe-
lades in på mobiltelefon. 
 Frågorna i intervjun baserades i den grad det var möjligt på Kvales (1997) nio 
frågekategorier. Det ska dock sägas att inte alla nio frågekategorier blev represente-
rade i studiens intervjuer, detta på grund av ämnets karaktär och intervjuernas flexibla 
utformning. Inledande frågor var dock representerade, vilket kan exemplifieras genom 
frågan ”Kan du berätta hur du arbetar med komposition som undervisningsmetod?”. 
Uppföljningsfrågor innebär att forskaren ber intervjupersonen utveckla sitt svar, ge-
nom exempelvis ”Ja?”, ”Vad menar du med det?”. Sonderings-, direkta, preciserande 
och indirekta frågor fanns också med bland studiens intervjufrågor. Tystnad framhål-
ler Kvale (1997) också som en viktig frågekategori. Tystnad från intervjuaren ger in-
tervjupersonen möjlighet att tänka efter, komplettera eller prata vidare på ett spår. 

4.7 Bearbetning 
Efter genomförandet av intervjuerna bearbetades dessa med genomlyssning och sedan 
transkribering. Det är viktigt att lyssna igenom intervjuerna även efter själva intervju-
tillfället, då ordval och nyanser som lätt kan ha gått förbi under intervjutillfället kan 
upptäckas. Genomlyssningen kan också ge värdefulla insikter i vilka delar av inter-
vjun som inte nödvändigtvis behöver transkriberas. Det kan röra sig om ämnen som 
inte är relevanta för studien, där intervjupersonen kan ha svävat iväg från ämnet 
(Bryman 2012; Gerson & Horowitz 2002). 

Det är sedan bra att relativt tidigt efter intervjuerna komma igång transkribe-
ringen, då det ofta är en tidsödande process. Bryman (2012) menar att det tar ungefär 
5-6 timmar att transkribera en intervju på en timme. Det är också en god idé att tran-
skribera lite åt gången, under tiden de resterande intervjuerna sker, så att inte alla in-
tervjuer är gjorda och då ska transkriberas. Det blir då lätt en uppgift som upplevs oö-
verstiglig (Lofland & Lofland 1995). I denna studie påbörjades transkription när 
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första intervjun var genomförd och transkriberingen skedde sedan parallellt med att de 
resterande intervjuerna genomfördes.  

4.8 Tillförlitlighet 
I fråga om tillförlitlighet finns det alltid en risk att studiens resultat fel- eller övertol-
kas. Det kan röra sig om att forskaren feltolkar data, eller ”medvetet förtränger indi-
kationer om väsentliga felkällor” (God forskningssed 2011, s. 44). Det kan exempel-
vis röra sig om att undanhållande av viss information, eller övertolkning av informat-
ionen, för att på så sätt bli först med en ny upptäckt. God forskningssed (2011) beto-
nar dock att man inte heller bör vara allt för försiktig med att publicera sina resultat. 
Det viktiga är dock att man alltid är tydlig, kritisk och ärlig om hur man bedömer stu-
diens tillförlitlighet (a.a. 2011). 
 I denna studie har tre musikhögskolelärare intervjuats. Intervjun som sådan fort-
löpte som ett samtal och risken finns att respondenternas svar kan ha fel- eller över-
tolkats, eller tolkats på ett sätt som är färgat av forskarens tidigare kunskaper och 
åsikter. På detta sätt skulle respondenternas svar ibland kunna få lite extra ”spädning” 
åt något håll. Detta kan mycket väl vara fallet i denna studie och något som man som 
läsare bör vara medveten om. 
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5. RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Nedan följer en 
kort presentation av studiens tre respondenter. Respondenternas namn är fingerade 
och kommer i denna studie att kallas Tom, Fredrik och Jonas.  
 
Tom 
Tom är född i slutet av 1950-talet och arbetar vid musikhögskola på 
jazz/afroinstutionen sedan 1988. Han undervisar bland annat i musikteori, ensemble 
och jazzgitarr och komponerar och arrangerar för diverse sättningar, samt är aktiv 
musiker. 
 
Fredrik 
Fredrik är född i mitten av 1960-talet och arbetar vid musikhögskola på 
jazz/afroinstutionen sedan 1999. Han undervisar bland annat i musikteori, arrangering 
och komposition och komponerar och arrangerar för diverse sättningar, samt är aktiv 
musiker. 
 
Jonas 
Jonas är född i början av 1980-talet och arbetar vid musikhögskola på 
jazz/afroinstutionen sedan 2010. Han undervisar bland annat i jazzpiano, ensemble 
och ämnesdidaktik och komponerar och arrangerar för diverse sättningar, samt är ak-
tiv musiker. 

5.1 Resultatpresentation 
Nedan följer en resultatpresentation uppdelat i fem teman. Hur används komposition i 
undervisningen, Varför komposition, Komposition och improvisation, Lärarnas syn 
på komposition och det egna lärandet samt Musiklärarutbildningen och komposition 
för lärande. 
5.1.1 Hur används komposition i undervisningen? 
Jonas förklarar att han använder komposition på olika sätt. Det handlar ofta om att ge 
olika sorters uppgifter, där han ber studenterna att skriva ett stycke eller en övning 
som bygger på det moment som behandlas. Jonas berättar att det kan handla om att 
skriva ett stycke som behandlar ett rytmiskt moment, ett tonförråd eller att skriva en 
melodi som utgår från specifikt tonmaterial. Detta spelas sedan på lektionerna till-
sammans och arbetas med. 
  Även Tom berättar att han arbetar på liknande vis. Han menar att om studen-
tens fokus är att arbeta med intervallet kvarter, sker lärandet bäst genom att skriva en 
låt som innehåller detta moment.  
 

…det bästa sättet att komma över svårigheter eller lära sig nya grejer, om man till exem-
pel vill öva på kvarter, det bästa är att skriva en låt i kvarter… (Tom) 
 

Något som Tom också gör är att låta studenterna spela varandras kompositioner i en-
semble. Detta för att få chans att improvisera på varandras låtar, menar Tom. 

Fredrik berättar att han arbetar med att ge studenterna förutsättningar, genom 
harmoniska eller motiviska ramar. Sedan skriver studenterna en komposition och spe-
lar upp dessa tillsammans i ensemble. Fredrik berättar att han även använder sig av 
kreativa metoder, såsom slump och kontrast i sin undervisning. Slump kan exempel-
vis vara slumpvist valda toner och kontrast kan vara att studenterna får arbeta med 
stora språng i melodiken, exempelvis väldigt ljusa och låga toner. Fredrik berättar vi-
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dare att hans undervisning ofta tar utgångspunkt i begränsningar eller avgränsningar 
av olika slag. Att begränsa förutsättningarna brukar vara positivt för kreativiteten, 
menar Fredrik. Han berättar att ämnet komposition lätt blir väldigt stort, varför han 
ser begränsningar som en bra metod. 
 Att arbeta med begränsningar i undervisningen är även något som både Jonas 
och Tom gör. Tom uppger att det första han gör när han träffar nya studenter är att be 
dem att skriva en låt som bara bygger på enkel harmonik, för att redan där begränsa 
studenternas förutsättningar. Tom berättar: 
 

…en första uppgift kan vara […] att dom ska skriva en låt som kanske bara är med hjälp 
av diatonisk harmonik, att man stannar i tonarten. Det kan vara bara treklanger för att få 
igång ett flöde… (Tom) 

 
Att begränsa och sätta upp ramar för undervisningen är något som Tom sett tidigare 
från kända jazzmusiker. Han berättar att Pat Metheny skrivit många av de ”Exercises” 
som fanns i äldre utgåvor av The Real Book1, där Metheny gjort låtar som behandlar 
exempelvis vissa specifika intervall. Tom drar även paralleller till Bob Mintzer, 
Kenny Werner och Tim Hagans som alla förespråkat begränsningar i någon form. 
Detta för att kunna isolera ett problem för att sedan lära sig att bemästra det.  

Efterhand släpper Tom på begränsningarna i undervisningen och för varje vecka 
läggs ett nytt moment till. Det är viktigt med en stegring menar han: ”de ska inte få 
allting på en gång”. Han öppnar sedan upp för en gruppdiskussion kring varje kompo-
sition vid veckoslutet, där tankar och åsikter kring varandras kompositioner ventile-
ras.  

Även Jonas berättar att han ser positiva effekter med begränsningar. 
 
…till exempel [att man] bestämmer att nu får du bara använda fyra toner under en viss 
period. Gör så mycket du kan av det, för att det är väldigt tydligt att när man har en be-
gränsning sådär, så tvingas kreativiteten jobba lite extra (Jonas). 
 

Jonas menar vidare att om läraren exempelvis begränsar studentens harmoniska frihet, 
kommer den rytmiska fantasin istället att få större utrymme och vice versa. 
 De tre lärarnas studenter skriver ofta ner de kompositioner de skapar och note-
rar, antingen för hand eller på dator i ett notskrivningsprogram. Tom berättar att han 
är väldigt mån om att hans studenter ska skriva för hand, vilket många studenter inte 
är bekväma med i början. Att skriva noter ser han som något viktigt och dessutom 
nödvändigt när sedan kompositionerna ska spelas upp i ensemble. Kan inte medstu-
denterna tyda deras notbild skriver de helt enkelt för dåligt, menar Tom. 

Jonas ställer inte krav på nedskrivna notbilder, men intressant nog gör många av 
hans elever det ändå. Detta förklarar han genom att hans studenter har blivit ”indokt-
rinerade i det sättet att jobba”. Vidare berättar Jonas:  

 
…man får tänka att vi befinner oss i den högre musikutbildningsvärlden, där kanske det 
är mer naturligt att vi använder noter både i utlärning och när man gör sina uppgifter, 
komponerar, arrangerar…(Jonas) 
 

                                                
1 ”The Real Book” är en samling av transkriberade jazzkompositioner, […] Avser främst Volume 1 av 
en halvt ”underground” serie, transkriberad och kollad av studenter på Berklee College of Music under 
1970-talet (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fakebook#The_Real_Book) 
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Jonas berättar sedan vidare att han tror att det är mindre vanligt att be studenterna att 
notera allt i de övningar och kompositioner som studenterna gör på andra undervis-
ningsstadier som kulturskola och estetiskt gymnasium. Där skulle det till exempel 
kunna röra sig om nedtecknade ackord eller en formskiss. Komposition fungerar 
också som en morot till att bli bättre på notskrift menar Jonas. Ofta stöter studenten på 
svårigheter att notera vissa rytmer när den ska notera ner sina musikaliska idéer. Detta 
problem är ”en jätteviktig tröskel att jobba sig över”. Genom att skriva ner de idéer 
man hör i huvudet, blir notationen till slut lättare och svårighetsmomentet försvinner. 
På så sätt kan studenten förmedla sina musikaliska tankar på ett papper, vilket Jonas 
tycker är fascinerande. 

Fredrik ber sina studenter att notera sina kompositioner och godkänner både 
handskrivna som datorskrivna notbilder. Ibland har även kompositioner gjorda helt på 
datorväg godkänts, skapade genom exempelvis musikprogrammet Logic, berättar 
Fredrik. 

5.1.2 Varför komposition? 
Alla tre lärare ger uttryck för hur de använder komposition i sin undervisning på olika 
sätt. De förklarar vidare varför de använder sig av denna metod och vad de tror kom-
position kan ha för fördelar och nackdelar. 

Jonas berättar att han tycker att studenterna tvingas vara mer medvetna om hur 
de arbetar melodiskt när de tvingas arbeta med komposition i undervisningen. Han 
menar att gehöret kopplas in på ett fördelaktigt sätt. Jonas förtydligar: 
 

…det finns alltid möjligheten att spela och improvisera frånkopplat sitt gehör, men det är 
väldigt svårt att komponera utan sitt gehör… (Jonas) 
 

Därför förespråkar också Jonas att studenterna skriver melodier utan sitt instrument, 
detta då fantasin och den musikaliska föreställningsförmågan får större utrymme, vil-
ket han menar leder till bättre melodiska strukturer, direkt deriverade från gehöret. 
Jonas tror också att själva skrivandet blir mer förankrat i studenterna, vilket han ser 
som ytterligare en fördel. Jonas förtydligar att mycket handlar om gehöret, om det vi 
kan höra inom oss. 
 Något som han också tar upp som fördel med metoden är studenternas eget lä-
rande.  
 

En viktig grej med det som jag tror har en del i ett livslångt lärande är att man i bästa fall 
ger studenten insikten att upptäckterna inte kommer utifrån eller ovanifrån, utan att det är 
någon som kommer inifrån (Jonas). 

 
Jonas förtydligar: 
 

Jag menar att istället för att förlita sig på att någon förser en med övningar och material 
så kommer man antagligen få en djupare förståelse om man själv kan skapa det här 
materialet, vilket mycket väl kan vara en komposition (Jonas). 
 

Jonas ser alltså att studenterna blir mer aktiva i sitt eget lärande, sin egen lärprocess. 
Det anser han är oerhört viktigt gällande elevens utveckling i ett längre perspektiv, då 
studenten kommer lämna skolvärlden och stå på egna ben, kanske undervisa själv en 
dag. Det viktigaste är att studenten tar eget ansvar för sitt lärande, menar han. Studen-
ten får kunskap om hur den ska utveckla sitt gehör, sitt skrivande och sitt improvise-
rande vilket är tre parametrar som hänger ihop väldigt starkt. 
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 Tom förklarar fördelarna med komposition som att studenterna får en helt annan 
insikt i det musikaliska materialet när de får komponera, men också spela det i en-
semble för varandra. Att studenter kan vara rädda för att komponera är något som han 
upplevt hos många studenter genom åren. Men genom denna metod märker Tom att 
studenterna långsamt blir mer och mer bekväma med komposition. Därför menar Tom 
att komposition i undervisningen fungerar avdramatiserande till hela kompositions-
ämnet. En annan fördel med komposition och ensemblespel som Tom arbetar med är 
att studenter från olika bakgrunder och lärstilar kan finna något som passar dem. Han 
berättar att han ser studenter som enbart är intresserade av teori, men också dem som 
är mer rytmiskt och intuitivt intresserade. På detta sätt kan alla typer av studenter in-
kluderas och arbeta vidare på de moment som de har det lite svårare med. Dessutom 
anser Tom att komposition är ett bra sätt att lära sig improvisation, mer om det i av-
snitt 5.1.3. 
 Fredrik menar att studenterna kommer åt en djupare kunskap och att studenten, i 
högre grad får en egen relation till materialet som de kanske inte skulle fått om de 
bara hade jobbat med analys. Dessutom kan studenten få chans att utveckla sitt per-
sonliga uttryck, menar Fredrik. Det handlar såklart om vilken nivå studenten är på, 
menar Fredrik, men betonar att han tycker det konstnärliga är en viktig punkt. Fredrik 
har även jobbat med komposition i annan undervisning än musikteori, exempelvis 
inom elgitarrundervisning där hans elever ibland har arbetat väldigt kompositoriskt. 
Det skulle kunna röra sig om att studenterna får arbeta fram urlinjer i en improvisat-
ion som de har fått komponera och som de sedan får improvisera kring, berättar han. 

Eftersom det handlar om komposition tror Fredrik att metoden ibland kan vara 
väldigt arbetskrävande. Själva tillvägagångssättet skulle kunna frambringa skriv-
kramp hos vissa studenter, menar han. I komposition och skrivande blir den egna rös-
ten alltid är närvarande på något sätt, känner Fredrik. Detta kan leda till att vissa stu-
denter upplever det jobbigt att arbeta ”så nära sig själv”. Själva arbetet att gå igenom 
alla kompositioner är ibland ett jättejobb. Fredrik berättar att kompositionernas längd 
varierar enormt och ibland spräcker en student ramarna redan i första takten vilket gör 
att efterarbetet ibland blir betungande. 

Hur studenten mottar metoden kan också vara en nackdel menar Jonas. Precis 
som improvisation kan skapa ångest, känslor och prestationskrav kan komposition 
göra det. Studenten ska först göra något och sedan presentera det och stå för det. Det 
tror Jonas skulle kunna vålla obehag och nervositet för vissa studenter. Han har dock 
tankar kring hur lärare kan avdramatisera komposition och skapa ett öppet klimat: 

 
Det är det som är problemet, jag tror det är viktigt att fostra ett klimat som är väldigt till-
låtande som lärare, att allt är okej. För att få igång en process […] Väldigt ofta kommer 
vi inte ens över den första tröskeln där vi börjar få lite material att jobba med för att vi 
har stoppat oss själva alldeles för tidigt (Jonas). 
 

Precis som Fredrik som berättar att det ibland kan vara känsligt och utlämnande med 
den egna rösten i komposition, menar Jonas att begränsningar är ett bra sätt att få 
igång kreativiteten, men också någonting som gör att det blir mindre självutlämnande. 
Jonas menar att om studenten har fått exempelvis en begränsning på tre toner av lära-
ren, behöver studenten inte skapa något från början och tvingas stå för det. Jonas ser 
det snarare som att läraren gett studenten en nöt att knäcka, i form av en komposit-
ionsuppgift. 
 Att vissa studenter upplever sig undermåliga på komposition och de teoretiska 
delarna av musik ser Tom inte som något som har med intelligens att göra, utan det 
finns alltid underliggande faktorer som spelar in. Ofta har de studenterna blivit 
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skrämda, eller utsatta för behandling som hindrat deras självförtroende i komposition, 
menar han. Detta, menar Tom, kan leda till att studenterna inte vill tänka teoretiskt, 
det blir enbart ett hinder – hämmande. Då menar Tom att läraren måste ändra under-
visningen och anpassa övningarna så att de blir så enkla så ingen kan ”missa”. Detta 
kan återigen ske med hjälp av ramar och begränsningar berättar Tom.  
 En annan problematik kan vara att de elever som kommit längre blir frustrerade 
över de ramar och begränsningar som läraren satt på undervisningen. Detta ser dock 
inte Tom som ett problem, utan menar att det finns obegränsade möjligheter att skapa 
inom specifika ramar. Det kan dessutom vara väldigt intressant att utforska alla möj-
ligheter inom en liten ram, berättar han. 
 Andra nackdelar med komposition i undervisning kan vara att många lärare 
endast pratar om skalor när de lär ut tonförråd, berättar Tom. Detta upplever Tom som 
ett problem, då det lätt blir omusikaliska melodier.  
 

…man måste också lära ut kromatik och hur man handskas med kromatik, för det är 
kromatiken som gör det spännande […] Om du använder kromatik för att göra melodier 
och har vissa toner i skalan att landa på - ackordtoner eller spänningstoner […] då får du 
mycket mer spännande linjer… (Tom) 

 
Alltså upplever Tom att skalor ofta bara är ett hinder för många. Ackordtoner är 
egentligen ett bättre sätt att ta sig an tonförråd och harmonik. Hamnar fokus för 
mycket på skalor blir det lätt omusikaliskt, enligt Tom. ”Skalorna kan de, men det lå-
ter inte musik”.  
5.1.3 Komposition och improvisation 
Alla tre respondenter delar en gemensam syn på förhållandet mellan komposition och 
improvisation. Att de anser att komposition och improvisation hör ihop märks väl hos 
alla tre och ibland görs det till och med ingen åtskillnad på begreppen. Detta förhål-
lande kommer nedan att beskrivas utifrån de tre respondenternas tolkningar. 
 Tom berättar att han ser melodin i en komposition som en form av improvisat-
ion fast långsammare. Det utgår klart och tydligt att Tom ser en komposition genom 
en improvisatörs ögon, då han anser att det är viktigt i ett kompositionsskede att också 
tänka på hur det fungerar att improvisera till. Han visar även på förhållandet mellan 
komposition och improvisation genom följande citat: 
 

…det är inte så märkvärdigt det här, det är ju bara att skriva musik. Det är som att prata 
just nu – improvisera fram (Tom) 
 

När studenterna skrivit sina kompositioner vill Tom även att de ska improvisera på 
deras stycken. Det är ”ju just som att kunna komponera egentligen, fast de improvise-
rar i den hastighet låten går”. Tom återkommer till förhållandet mellan komposition 
och improvisation genom att säga: ”[att] komponera är ett bra sätt att lära sig improvi-
sera…”. Tom berättar vidare om en upplevelse han haft med en grundskolestudent, 
som fått improvisera över en enkel låt med två ackord. Tom berättar hur eleven sken 
upp när den insåg att det gick att skapa musik genom att improvisera. Tom menar att 
förståelsen för den underliggande harmoniken är grundläggande för improvisation och 
därför kan även de lättaste låtar ge fantastiska upplevelser till studenter i alla åldrar.  
 Fredrik beskriver att han har stor nytta av kunskapen inom komposition när han 
undervisar i improvisation. Det finns dock skillnader, menar Fredrik, vilket han sam-
manfattar i att improvisation är komposition i stunden och komposition är improvisat-
ion under en öppen tidsperiod, där man även kan backa och ändra. Fredrik menar 
även att improvisation upplevs hos de allra flesta studenter som en naturlig del i mu-
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sicerandet idag. Det har dock inte alltid sett ut så. För bara 25-30 år sedan rådde det 
en helt annan attityd till improvisation, berättar Fredrik. Då var improvisation inte ett 
lika vedertaget begrepp och hade inte samma tydliga koppling till musiken som im-
provisation har idag, menar Fredrik. 
 Jonas berättar att han ser komposition och improvisation som två sidor av 
samma mynt. Han menar också att det finns något i improvisation som är värdefullt 
att använda även i komposition. Jonas berättar, att när han komponerar är han i någon 
mån en improvisatör, eftersom idéer dyker upp spontant som han sedan vidareutveck-
lar i någon form. Dock skiljer han sig från improvisatören då han stannar upp och 
analyserar, värderar och eventuellt tar bort en skriven fras och skriver om.  
 

Att vara en kompositör är att vara en improvisatör fast med en undo-knapp (Jonas). 
 

Något som Jonas upplever som svårt med komposition är att välja bland alla de val 
och möjligheter en kompositör har. Det finns en mängd kreativa val som Jonas be-
skriver som ångestframkallade i värsta fall. Känslan av att veta att du i varje takt 
skulle kunnat göra något annorlunda med en ton eller fras kan vara förödande för kre-
ativiteten. Detsamma gäller för improvisatören, men där finns det inte tid att gå till-
baka och ändra. Det finns bara framåt att förhålla sig till. Därför, berättar Jonas, väljer 
han att se på komposition mer som en improvisatör, för att få ett flöde och framåtrikt-
ning. 
 Både Jonas och Tom tror att man behöver kunna improvisera för att kunna 
komponera i någon form. För Jonas uppstår musiken i huvudet och där är varje män-
niska en improvisatör, även om det inte kanaliseras genom ett instrument. 
 Improvisation fungerar även som ett hjälpmedel för att stärka gruppinteraktion, 
menar Jonas. Det behöver inte handla om musik, utan fungerar även på teaterimprovi-
sationer eller andra sorters improvisation. Jonas menar att det finns något värdefullt i 
närvaron inneboende i improvisation. Vi måste befinna oss i nuet och förhålla oss till 
detsamma och skapa i det. Våra förutsättningar kan komma att förändras och kastas 
omkull, vilket improvisatören måste kunna anpassa sig till, menar han. Därför ser han 
att improvisation även kan fungera som lektionsplaneringsgrund. De grupper och in-
divider Jonas stöter på i sin undervisning reagerar alla olika på de övningar och meto-
der han använder, vilket Jonas snabbt kan anpassa sig till och improviserar då fram ett 
mer passande tillvägagångssätt. Det handlar om vad som får resonans i gruppen berät-
tar han. Han nämner också att improvisation kan vara ett oerhört effektivt sätt att nå 
fram till studenter som av någon anledning inte ger det förväntade gensvaret på 
undervisningen. På något sätt blir improvisationen en länk till musiken där lärare och 
student kan mötas – på lika villkor.  

5.1.4 Lärarnas syn på komposition och det egna lärandet 
För Jonas är komposition att fånga upp de musikaliska idéer som finns i huvudet och 
på något sätt presentera dem för andra musiker. Hur själva processen går till kan vari-
era, men ofta utgår han ifrån improvisation och improviserar fram saker som sedan 
blir komposition. Det kan också vara något som går mycket långsammare berättar 
han, ungefär som en improvisatör, men med ett sudd i handen och där han kan ändra 
vissa toner eller fraser. Jonas utgångspunkt i komposition är uttrycket: take a line for 
a walk. Detta innebär för Jonas att han leker med melodiidéer och ser vart de tar 
vägen, hur idén kan växa och vad den kan utvecklas till. Vad som kommer ut av 
denna process vet inte Jonas från början – det är det som är lite av tjusningen. Att 
kasta sig in med full närvaro och nyfikenhet och att se vad som händer när motiven 
bearbetas, tonerna förändras här och var eller när harmoniken utvecklas, är fascine-
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rande med komposition för Jonas. Till skillnad från improvisation som endast finns i 
nuet, är komposition en experimentstuga där det går att ”rulla tillbaka bandet” och 
prova flera möjligheter, menar Jonas. 
 För Fredrik är komposition väldigt många olika saker. Ibland kan det endast 
vara ett hantverk där de konstnärliga känslomässiga parametrarna inte är inblandade. 
Ibland kan det dock vara tvärtom uppger Fredrik. Då upplever han att komposition är 
något som kommer direkt ur hjärtat och lägger inte så stor vikt vid det tekniska. För 
att sammanfatta vad komposition är svarar Fredrik hantverk och konst. Dock tillägger 
han att det också handlar mycket om improvisation. Detta tas i uttryck genom att 
Fredrik litar till sina instinkter och inte överanalyserar materialet, för att bevara närva-
ron i nuet som improvisationen ger. Fredrik komponerar också genom sitt instrument, 
elgitarren, för att i någon mån separera den konstnärliga kompositionsprocessen från 
det rent tekniska, såsom instrumentation. För det rent tekniska använder han hellre 
datorn eller pianot. 
 För Tom är komposition helt enkelt magi. Att skapa något utifrån ingenting ser 
han som något fantastiskt. Men helt ur ingenting blir det aldrig, utan Tom menar att 
en kompositör alltid skriver utifrån tidigare erfarenheter, sin musikaliska bakgrund 
och tradition. Tom berättar sedan vidare att komposition är som att utforska något. En 
forskning på en melodisk eller harmonisk bit, som han vill lära sig improvisera över. 
Då skriver Tom helt enkelt en låt på innehållet. Han menar också att det inte behöver 
vara svårt att komponera, han anser att det är lika inspirerande och fantastiskt att 
skriva något kort som något långt. 
 

Det är en sån glädje när folk känner att det här inte är något konstigt. Dom har gjort en 
låt och dom har skrivit ner det och fattar hur det fungerar. Det är magi, kan man säga 
(Tom). 
 

Tom berättar sedan vidare att det är en belöning att få höra sin musik spelad av andra 
människor. Det blir ungefär som när man får applåder efter ett solo, menar han. Det är 
någon form av bekräftelse, som alla människor är ute efter på något sätt, berättar 
Tom. 

Att arbeta kompositoriskt för att lära sig musikaliska moment är något som alla 
tre respondenter gjort även för sitt eget lärande. Jonas beskriver att det är något han 
själv har hittat fram till, då han märkte att metoden gav ett fördjupat lärande. Därför, 
berättar Jonas, har det också känts naturligt att undervisa på detta sätt.  
 Tom beskriver att han själv insåg att musiker hade jobbat på detta sätt, genom 
att dra paralleller till en jazzstandard, ”I Love You” av Cole Porter som har fokuserat 
på ackordtypen m7b5 (mollsju-minusfem), som går till dur vilket kan ses som en öv-
ning i just det harmoniska förloppet. På det sättet kom Tom i kontakt med arbetssättet 
och kom underfund med att det fungerade bra. 
 Fredrik berättar att det var genom sin kompositionsutbildning som han började 
arbeta på detta sätt, då utbildningen gav tydliga ramar att komponera inom. Detta upp-
levde Fredrik fungerade bra, samtidigt som det var friare ramar på andra musikaliska 
parametrar. 
5.1.5 Musiklärarutbildningen och komposition för lärande 
Tom upplever att lärarutbildningen vid svensk musikhögskola innehåller ett visst mått 
av undervisning i komposition, så att studenterna i någon form blir förberedda till att 
själva undervisa efter denna metod. Huruvida undervisningen är tillräcklig, kan Tom 
inte svara på. Vidare menar Tom att mycket handlar också om lärarstudenternas eget 
intresse för komposition. 
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 Fredrik tycker inte att lärarutbildningen ger adekvat förberedelse för att kom-
mande musiklärare ska kunna arbeta på ett kompositoriskt sätt i undervisningen. ”Det 
saknas mycket”, säger Fredrik vilket speglas i att musiklärarutbildningen allt för 
mycket fokuserar på vad studenterna inte kan, redan i antagningsprovet, istället för att 
fokusera på vad de faktiskt kan och vill utveckla, menar Fredrik. 
 Jonas upplever att det saknas täckning för metoden i musiklärarutbildningen, 
vilket han förklarar genom att metoden inte finns formaliserad i några styrdokument. 
Däremot tycker han att det finns en självklar och tydlig plats för komposition som 
undervisningsmetod i exempelvis ämnesdidaktik.   

5.2 Resultatanalys 
Nedan följer en resultatanalys där tolkning av studiens resultat sker utifrån teoretiska 
begrepp och tidigare forskning. Analysen är uppdelad i fem teman: Kompositionens 
användning i lärarnas undervisning, Varför lärarna använder komposition, Lärarnas 
upplevda förhållande mellan komposition och improvisation, Lärarnas syn på kompo-
sition och Musiklärarutbildningen och komposition för lärande.  
5.2.1 Kompositionens användning i lärarnas undervisning 
Alla tre respondenter berättar att huvuddragen i deras undervisning genomsyras av 
begränsningar som den största faktorn. Detta på grund av att de vill skapa en trygg 
och säker plats för studenterna, så att ingen student oavsett nivå ska kunna misslyckas 
med uppgifterna. Alla tre respondenter beskriver också att de kan be studenterna att 
skriva en låt som ska innehålla ett visst moment, exempelvis ett visst harmoniskt för-
lopp, en specifik rytmisk figur eller ett tonförråd som själva essensen i deras under-
visning. Detta undervisningssätt upplever alla tre respondenter, bidrar till ett fördju-
pande kunnande och därför arbetar de efter denna metod. 
 Eftersom denna studie undersöker hur tre lärare från olika skolor och ämnesom-
råde använder komposition för lärande, innebär det att undervisningsformerna där me-
toden används är av olika karaktär och ämnen. Fredrik undervisar främst i musikteori 
och arrangering, Jonas undervisar främst i jazzpiano och ensemble och Tom undervi-
sar främst i musikteori och arrangering. 
 Den klassiska kompositionsundervisningen som tidigare beskrivits i det teore-
tiska avsnittet 3.5, ser enligt litteraturen ut enligt följande: Lära av mästarna, Be-
mästra tekniken, Utforska idéer och Utveckla sin röst. Om vi jämför studiens resultat 
med dessa fyra undervisningsteman, kan vi se vissa likheter men även skillnader. 
 Tema 1, Lära av mästarna är det tema där fokus ligger på emulering, imitering 
och analys. Detta tema är av mindre betydelse i denna studie, då kompositionerna i 
denna metod inte är avsedda att efterlikna någon tidigare kompositör eller musikstil, 
utan istället avsedda för studentens eget lärande. Såklart blir en komposition i någon 
form en efterlikning av något som tidigare redan finns, då en komposition aldrig helt 
är något nytt. Man komponerar alltså alltid utifrån tidigare erfarenheter och efter en 
tradition, berättar Tom i resultatpresentationen. Tema 2, Bemästra tekniken kan sägas 
vara irrelevant för denna studie, då fokus inte ligger på kompositionsteknik, utan istäl-
let lärandet i musiken som utvinns genom att studenter komponerar eget material. 
Grundläggande kompositionstekniker, adekvat för denna metod, anses studenten re-
dan besitta, då denna studie är avsedd för musikhögskoleundervisning. Tema 3, Ut-
forska idéer är dock istället ett högst aktuellt tema. Detta då studenten behöver om-
värdera, utforska och ställa sina idéer kritiskt mot varandra. Detta sker naturligt i en 
komposition, då strävan ändå är att kompositionen ska bli något musikaliskt, något 
melodiskt och spelbart som även ska vara roligt att improvisera på, vilket Tom och 
Jonas tydligt uttrycker tidigare i detta kapitel. Tema 4, Utveckla sin röst är något som 
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vid första anblick kanske inte upplevs relevant till denna studie, men som likväl kan 
vara en viktig beståndsdel i ett fortsatt komponerande. Jonas talar om att denna metod 
kan vara en bra inkörsport till ett livslångt lärande, där studentens musikaliska för-
måga kan gynnas av en högre konstnärlig medvetenhet till sin personliga röst. 

Det länge rådande synsättet på undervisning – lärling-mästare, där lärlingen lärs 
upp genom att vara med mästaren och lära genom att se och imitera, ses ofta som en 
central del i musikundervisning (Barrett & Gromko 2007). Detta synsätt går inte att 
applicera på denna studie fullt ut, då det i allt större grad handlar om att få studenten 
att lära sig lära själv. Det är på något sätt en metaundervisning det handlar om. Lära-
ren ger möjligheter och förutsättningar för att studenten ska lära sig att lära själv, utan 
extern påverkan. Denna tanke kan jämföras med Brindles (1986) tankar om att kom-
position inte kan, eller bör undervisas. Denna metod är dock ingen generell komposit-
ionsundervisning, utan reguljär musikundervisning där komposition blir ett medel till 
studentens lärande. En fråga man kan ställa sig är dock hur studenten ska kunna kom-
ponera om den inte fått undervisning i komposition? Eftersom studien gjorts på mu-
sikhögskolenivå anses studenterna redan besitta en viss kompositorisk kunskap. Dess-
sutom ger de ramar och begränsningar lärarna i studien sätter upp, en inhägnad, där 
studenten ska skapa inom. Detta gör att den frihet och de valmöjligheter, som annars 
kan tyckas överväldigande, försvinner och det blir lättare och mer överskådligt för 
studenten att genomföra uppgiften. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4. Lärandemodell – komposition för lärande 
 
Ovan ser vi figur 4, en vidareutveckling av den tidigare lärandemodellen (figur 1, s. 4) 
som nu applicerats på föreliggande studies resultat. Här har det generella musikaliska 
lärandet lagts till som en omslutande helhet runt de tidigare lärandetemana i kompo-
sition. Genom tillämpning av kompositoriska redskap, utforskning av den musikaliska 
och kompositoriska processen där formativ feedback ges kontinuerligt, samt ett till-
lämpande av det egna personliga uttrycket, konstnärligheten kan alltså ett lärande ske, 
där kunskap lärs in på ett djupare plan. Denna kunskap som förhoppningsvis skapar 
en gnista av livslångt lärande hos studenterna. En lust att lära sig lära, själva. Detta i 
enlighet med respondenternas syn på komposition för lärande. Denna utvecklade lä-
randemodell kommer nedan att utvecklas och förklaras. 

Först och främst: Redskap. Tidigare benämndes det första temat som hantverk, 
men eftersom fokus inte ligger på själva kvaliteten av komposition per se, utan läran-
det, benämns därför tema 1 för redskap. Detta för att vissa centrala kompositionsred-

Process: utforskning 

Konst: uttryck 

Redskap: tillämpning 

Lärande: kunskap 



 24 

skap måste studenten ändå ha med sig för att klara av att skriva en komposition i nå-
gon mån. Vidare till tema 2, Process. Detta tema är oförändrat sedan den tidigare mo-
dellen i figur 1 (s. 4). Detta därför att själva utforskningsprocessen är en central del i 
all komposition. Det handlar om tycke och smak, om vad som fungerar rent harmo-
niskt, melodiskt och rytmiskt. Eftersom både Tom och Jonas upplever att studenternas 
kompositioner bör vara melodiskt och harmoniskt genomarbetade och dessutom vara 
intressanta att improvisera över, får detta tema vara kvar oförändrat. En fråga man kan 
ställa här är varför detta tema ska vara kvar, när jazzstudenterna i Lupton och Bruces 
(2010) studie inte upplevde detta tema. Det handlar om studenter i en jazzkontext 
även i denna studie. Resonemanget för att ha kvar tema 2 blir därför att utforskning 
och värdering upplevs som ett bra sätt för lärande, enligt alla tre respondenter. Genom 
att utvärdera, kanske sudda ut något och ta några steg tillbaka och analysera, kan stu-
denterna lära genom ”misstag”. Därför får tema 2 - Process vara kvar i denna utveck-
lade modell. Tema 3, Konst var det yttersta upplevda temat i de tidigare figurerna 1 
och 2 (s. 4). Detta då det personliga uttrycket och den konstnärliga friheten ska kunna 
ta över och färga kompositionen efter studentens estetik och personliga röst. Detta 
tema blir kvar oförändrat, då exempelvis Fredrik anser att den egna rösten är en viktig 
del i komposition och komposition för lärande. Det visade sig däremot också att Jonas 
och Fredrik menar på att detta tema kan vålla ångest, då processen att arbeta så nära 
sig själv lätt blir betungande för studenterna. Genom att ge tydliga ramar och be-
gränsningar, menar Jonas att temat kan bli mindre självutlämnande. I denna utökade 
figur 4, blir det sista temat Lärande. Här ser vi hur lärandet – kunskapen, omsluter de 
teman som finns inneboende i komposition för lärande. Genom redskap, utforskning 
och tillämpning av ett visst mått av personligt uttryck kan studenterna uppnå ett för-
djupat lärande som förhoppningsvis bidrar till ett livslångt lärande. 
5.2.2 Varför lärarna använder komposition 
Varför använder alla tre respondenter komposition i sin undervisning? Vad finns det 
för mening, eller nytta med komposition i musikundervisning? 
 Gustavsson (2002) menar på att dagens kunskap blir allt mer instrumentaliserad. 
Det innebär att det helst ska finnas ett tydligt syfte eller mål med kunskapen redan i 
förväg. Detta ställer sig Gustavsson kritisk till och menar på att den kunskap vi inte 
får matad till oss, exempelvis genom förskrifter eller redan bestämda uppgifter och 
läroböcker, kan vara just den kunskap som tänder kunskapsgnistan hos oss människor 
allra mest. 
 När komposition används för ett lärandesyfte i musikundervisning kan studenter 
få möjligheten att upptäcka något som de kanske inte hade upptäckt om de hade fått 
övningar och uppgifter matade från en lärobok eller direkt från läraren. Komposition 
för lärande handlar istället om den egna lärprocessen, där studenter lär att lära sig 
själva. Resultatet blir en djupare förståelse och kunskap som bidrar till ett livslångt 
lärande, tror både Tom, Jonas och Fredrik. Detta i jämförelse till Gustavsson som me-
nar att den kunskap vi lärt oss genom egna upptäckter kan vara mer värdefull än den 
som lärts in genom föreskrivna regler och uppgifter (2002, s. 82). Också Lupton och 
Bruce (2010) menar att det finns en poäng med att lära studenter komposition i ett lä-
randesyfte, vilket korrelerar väl med respondenternas tankar och åsikter. Det musika-
liska hantverket kan ses som en situationsbunden praktisk tyst kunskap. Därmed kan 
komposition vara en god metod att tillägna sig kunskap genom, detta då Gustavsson 
(2002) förklarar att ”…man lär genom praktiken” (a.a. 2002, s. 91). Dessa begrepp 
redogörs utförligare i avsnitt 3.1, 3.3 och 3.4. 
 Tom och Fredrik kombinerar musikteoriundervisning med ensemblespel, där 
studenterna får utrymme att spela varandras kompositioner. Detta främjar de olika 
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lärstilar studenter har, då utrymme skapas både för de studenter som främst är intres-
serade av teori, men också de som är mer intuitivt, praktiskt intresserade, enligt Tom. 
Detta kan kopplas till Moores (1990) studie kring olika lärstilar hos studenter, RMA 
(Rational Musical Ability) och IMA (Intuitive Musical Ability). I jämförelse med de 
lärstilar Tom talar om ser vi likheter till Moores modell, där de mer teoretiskt intresse-
rade studenterna kan jämföras med RMA-studenten och de mer intuitiva, praktiska 
studenterna kan jämföras med IMA-studenten.  
 Något som återkommer i resultatpresentationen är vikten av melodik och har-
monik i skapandet av kompositioner för lärande. Jonas berättar att han anser att melo-
diken blir bättre när studenter komponerar, detta då Jonas upplever att gehöret blir 
lättare inkopplat genom komposition. Tom lägger stor vikt vid en god harmonik i 
första hand, vilket han anser behövs, då många studenter har dåliga förkunskaper 
inom detta område. Genom komposition för lärande knyter därför både Tom och Jo-
nas ihop de musikaliska säckarna och tillgodoser både harmonik och melodik. 
 Att komponera för lärande innebär för respondenterna att skapa något, vilket 
sker med hjälp av kreativitet, nyfikenhet och viljan att utforska ett visst ämne. Man 
skulle kunna kalla det problemlösning om man så vill, då det handlar om att skapa 
något utifrån alla de parametrar, variabler, begrepp och musikaliska delar en kompo-
sition kan bestå av, som sedan ska sättas ihop till en helhet som bildar kompositionen. 
Kreativitet föds just i samspelet med andra människor (Moran & John-Steiner 2004), 
vilket innebär att kreativitet är en social funktion som är beroende av interaktion 
människor emellan, där meningar och tankar utbyts och värderas. Genom att främja 
ett kompositoriskt arbete i musikundervisning kan studenter lära sig musik på ett 
kreativt sätt, genom denna problemlösningsprocess. Detta med bakgrund till Barrett 
och Gromko (2007) som menar att kreativa individer inte föds kreativa utan blir krea-
tiva i samspelet med andra, där de utövar problemfinnande, problemlösning och ut-
värdering. 
 Undervisningsmetoden upplevdes också ha vissa nackdelar, eller problematiska 
områden. Det kan röra sig om svårigheten att bedöma en komposition, mängden av 
arbete att som lärare gå igenom och analysera, eller att metoden inte passar vissa ele-
vers lärstilar. Metoden kan också bidra till prestationskrav samt en press till att skriva 
bra musik som kan skapa skrivkramp. Eleverna kan också uppleva det jobbigt att ar-
beta så nära sig själva, rent känslomässigt anser respondenterna. Att denna undervis-
ningsmetod har problematiska områden var respondenterna väl medvetna om, och nå-
got de var tydliga med att beskriva. Som lärare gäller det att kunna skräddarsy under-
visningen så att alla elever blir inkluderade, motiverade och utmanade till att gå vi-
dare och finna ny kunskap. Detta visar alla respondenter prov på, vilket innebär att 
metoden inte ser likadan ut hos de tre lärarna. Det viktiga är dock inte att undervis-
ningen ser exakt likadan ut, utan att lärarna använder och utnyttjar lärandet som finns 
inneboende i komposition i sin undervisning. 

5.2.3 Lärarnas upplevda förhållande mellan komposition och improvisation 
Jonas, Tom och Fredrik anser alla att komposition och improvisation är närbesläktade 
ämnen, där kreativitet, skapande och närvaro är gemensamma centrala begrepp. Både 
Tom och Jonas försöker alltid se på komposition genom en improvisatörs perspektiv, 
vilket ger dem båda en närvaro och en improvisatorisk ansats till skapandet. Fredrik 
förklarar förhållandet från andra sidan, nämligen att han har stor nytta av komposition 
när han undervisar i improvisation. Detta kan tolkas som att komposition och impro-
visation är tätt sammankopplade och existerar kanske just på grund av varandra. Med 
detta menas att inget av begreppen skulle vara det de är, utan varandra. Kort samman-
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fattat: respondenterna menar att komposition och improvisation lever i symbios med 
varandra och är två sidor av samma mynt. 
 Litteraturen påvisar också likheter och kopplingar mellan komposition och im-
provisation. Burnard (2000) studerade ett antal tolvåringar som de fick improvisera 
och komponera och sedan beskriva hur de upplevde de båda begreppen. Resultatet 
blev ett tydligt samspel mellan begreppen, ibland upplevdes de även helt oskiljaktiga. 
Burnard menar vidare att komposition och improvisation bör finnas med i all musik-
undervisning då det främjar musikalisk inlärning. Frågan man bör ställa sig är om 
studien som utfördes på tolvåringar är generellt gällande även för äldre studenter vid 
högre musikutbildning som denna studie riktar sig mot. En syn kan vara att det inte 
finns någon skillnad mellan hur tolvåringar och äldre studenter vid högre musikut-
bildning uppfattar begreppen och därmed blir Burnards studie generellt gällande. Å 
andra sidan kan åldersskillnaden ha en viss inverkan på uppfattningen. Det skulle 
kunna röra sig om att äldre elever vid högre musikutbildning har mer kunskap om de 
båda begreppen, vilket skulle kunna påverka deras uppfattning till att uppfatta be-
greppen mer åtskilda. På samma sätt skulle det även kunna upplevas precis tvärtom. 
Ju mer kunskap studenten får om komposition och improvisation – ju mer lika upp-
fattas de båda begreppen. Det handlar kanske om samma fenomen, men som blir ut-
fört på olika sätt. Dels utfört i stunden utan möjlighet att gå tillbaka, dels utfört under 
en längre tidsperiod med möjlighet att gå tillbaka och ändra. 

5.2.4 Lärarnas syn på komposition 
Vad komposition är kan ibland vara svårt att förklara. Respondenterna upplever att 
det kan vara allt ifrån ett rent hantverk, något konstnärligt eller något som är oförklar-
bart, som endast kan liknas vid ren magi. Den sistnämnda förklaringen på komposit-
ion kan liknas vid tyst kunskap, vilket innebär en kunskap som människan inte har ord 
nog till att förklara (Gustavsson 2002). Studiens respondenter ser också komposition 
som något rent hantverksmässigt, ett arbete som vilket som helst. Men det behöver 
inte endast vara ett ”arbete”. Det kan också vara något mer konstnärligt, där hjärtat får 
styra över vad som skapas och där den egna rösten får utrymme att höras.  

Respondenternas upplevelser kring komposition kan liknas vid den lärandemo-
dell Lupton och Bruce (2010) presenterar i sin studie, där hantverk och konst är två 
upplevda teman av en grupp jazzstudenter. Eftersom respondenterna upplever att 
komposition kan vara både ett hantverk och konst bör också de båda temana existera 
jämte varandra och i varandra (se figur 5 nedan). Dessa teman återkommer sedan 
gång på gång i kompositionsprocessen, då komposition är en ständig rörelse från 
konst till hantverk, från hantverk till konst. En annan, mer filosofisk syn på komposit-
ion uppkommer bland en av respondenterna, där komposition upplevs som något ma-
giskt, där ord inte finns för att förklara den kunskap som finns inneboende eller de 
känslor som han upplever vid komposition. Detta symboliseras genom figur 6 nedan, 
som är en omarbetad figur, där de tidigare temana hantverk, process och konst tagits 
bort och ersatts med magi, som enda teman. Magi, som i denna studie liknas vid tyst 
kunskap, finns i och kanske till och med är komposition. Vilken modell är då den 
rätta? Vad är egentligen komposition? Frågan är måhända intressant att ställa, men är 
i denna studie irrelevant och går nog inte ge ett generellt svar på. Vad komposition är, 
beror nog på vem frågan ställs till och är högst personligt. 
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Figur 5. Komposition som konst och hantverk  Figur 6. Komposition som magi – tyst kunskap 
 
5.2.5 Musiklärarutbildningen och komposition för lärande 
I genomförandet av intervjuerna upplevdes frågan huruvida de framtida musiklärarna 
blir adekvat förberedda till att arbeta med komposition i lärandesyfte i deras framtida 
lärarroll, som viktig. Detta för att kunna säkerställa en framtida musikundervisning 
som innehåller komposition för ett lärandesyfte. Två av de tre respondenterna tyckte 
att dagens musiklärarutbildning ger alldeles för lite utrymme åt komposition och 
komposition för lärande. Endast Tom ansåg att eleverna vid hans skola får med sig ett 
visst mått av kunskap för att kunna undervisa komposition i lärandesyfte. Detta kan 
innebära att väldigt många musiklärare som tar examen vid en av Sveriges sex musik-
högskolor får för lite, eller knapphändig utbildning i hur lärare kan undervisa kompo-
sition i ett lärandesyfte. Detta mot bakgrund av en studie Margaret Barrett (2006) ge-
nomfört, där hon ser att studenters fokus på musiklärarprogrammen ofta är att bli så 
duktig på ett instrument som möjligt. Detta, menar Barrett, leder till att vi får musiklä-
rare vars kunskap och skicklighet inom komposition inte står i paritet till deras kun-
skap och skicklighet inom musikutövandet.  

5.2.6 Sammanfattning av analys 
Resultatanalysen sammanfattas här och besvarar studiens frågeställningar för en tyd-
lig översikt. 
 

• Varför använder lärarna i studien komposition som undervisningsmetod? 
o Respondenterna anser att metoden bidrar till att skapa en djupare förståelse 

för musik. 
o Respondenterna anser att det bidrar till att främja ett livslångt lärande. 
o Respondenterna menar att eleverna lär att lära sig själva. 
o Detta jämförs med Gustavssons (2002) kunskapsbegrepp, där lärandet i 

komposition ses som tyst situationsbunden praktisk kunskap. 
o ”Kunskap som vi lärt genom egna upptäckter eller insikter som infunnit sig 

efter en lång tids sökande kan vara värdefulllare [sic!] än den som endast 
mekaniskt lärs in därför att den är föreskriven” (Gustavsson 2002, s. 82). 

• Vad ser lärarna i studien för fördelar och nackdelar med denna metod?  
o Den tillgodoser elevers olika lärstilar. Både genom teoretiskt arbete (skri-

vandet), och praktiskt arbete (spelandet).  
o Harmonik och melodik får en tydlig central roll i komposition, vilket är nå-

got som behövs enligt respondenterna. 

Konst: uttryck 

Hantverk: tillämpning Magi: tyst kunskap 
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o Eleverna får arbeta både kreativt och kritiskt. Kreativitet genom interaktion, 
det konstnärliga arbetet i komposition, ensemblespel och spel med lärare. 
Kritiskt arbete genom utforskningsprocessen i komposition, samt genom 
diskussion med medstudenter. 

 
o Det blir lätt stora mängder material för läraren att bearbeta. 
o Det kan vara svårt för lärare att bedöma en komposition (individuell este-

tik). 
o Metoden passar inte alla elever, då fokus är komposition och skrivande. 
o Kan vålla ångest, skrivkramp och prestationskrav. 
o Elever upplever det jobbigt att arbeta nära sig själva känslomässigt. 
o Vid kritik, lätt att ta kritiken mot den egna personen istället för på kompo-

sitionen. 
• Hur ser lärarna i studien på förhållandet mellan komposition och improvisation? 
o De ses som närbesläktade ämnen, där kreativitet, skapande och närvaro är 

gemensamma byggstenar. 
o Respondenterna ser på komposition ur en improvisatörs ögon. 
o Komposition och improvisation kanske existerar enbart på grund av 

varandra. 
o Två sidor av samma mynt. 
o Detta jämförs med Burnards (2000) studie som visar att komposition och 

improvisation är närbesläktade ämnen som går in i varandra, och ibland är 
helt oskiljbara. 
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6. DISKUSSION 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i högre musikutbildning använder kom-
position i lärandesyfte. Nedan ges en sammanfattning där slutsatser förs fram och dis-
kuteras. Vidare sätts ämnet också i ett vidare perspektiv och analyseras. Avslutnings-
vis ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Sammanfattning 
Studien kan sammanfattas med att de tre musikhögskolelärarna som intervjuades alla 
använder komposition i ett lärandesyfte i sin undervisning. Detta gör de genom kom-
positionsuppgifter, där studenterna får möjlighet att skriva musik som behandlar ett 
specifikt område. Detta kopplades i analysen till två undervisningsteman som tidigare 
beskrivits i avsnitt 3.5, Utforska idéer och Utveckla röst. Likheter sågs även mellan 
studien och de lärandeteman som presenterades i avsnitt 2.1. Dessa teman utvecklades 
till Redskap, Process och Konst. Den sistnämnda lärandemodellen utökades med ett 
tema som omhuldar de tre tidigare temana – Lärande. Genom att arbeta med denna 
metod menar lärarna i studien att studenterna får ett djupare, livslångt lärande. Detta 
kopplades sedan till Gustavssons (2002) tankar kring kunskap. Gustavsson menar att 
den kunskap som uppkommit av egna upptäckter och insikter är mer värdefull än den 
kunskap som blivit inlärd genom föreskrifter.  

Komposition ses närbesläktat med improvisation, vilket även ses i Burnards 
(2000) studie. Lärarna upplever begreppen som två sidor av samma mynt, ibland även 
helt oskiljaktiga. Begreppen anses leva i symbios med varandra, vilket är ett tätt för-
bund där begreppen är beroende av varandra för att kunna leva. Komposition generellt 
kan enligt analysen ses som ett hantverksmässigt och konstnärligt arbete, men kan 
även liknas vid magi som kan förklaras som tyst kunskap (Gustavsson 2002). Denna 
kunskap är något som människan inte kan verbalisera, vilket kan symbolisera just 
komposition som magi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7. Komposition för lärande 
 
Figur 7 ovan visar på sambandet mellan komposition (de vita områdena) och lärandet 
(det gråa området).  
 
Musikaliskt skapande och komposition är en nödvändig del i musik och bör därför 
också vara det i musikundervisning (Leung, Wan & Lee 2009). Men för att musikun-
dervisning i grund- och gymnasieskola ska innehålla ett visst mått av skapande och 

Process: utforskning 

Konst: uttryck 
Lärande: kunskap 

Redskap: tillämpning 
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komposition behöver de framtida musiklärarna ha fått tillräcklig utbildning på områ-
det i sin musiklärarutbildning.  

En av respondenterna anser att eleverna vid hans skola blir någorlunda förbe-
redda till att arbeta med komposition som undervisningsmetod, men poängterar också 
att mycket beror också på studenternas eget intresse för komposition. Detta är något 
som självklart påverkar i vilken grad framtida musiklärare kommer använda sig av 
komposition för lärande. De andra lärarna upplever dock tvärt emot att deras studenter 
inte får tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa komposition för lärande. 
Detta, förklarar de, beror på musiklärarprogrammets uppbyggnad, vilket kan innebära 
att dagens musiklärare examineras utan tillräckliga kunskaper till att arbeta med kom-
position för lärande. Detta skulle kunna innebära att framtida elever inte får möjlighet 
att förankra sig i musiken, på de djupa sätt som komposition för lärande skulle kunna 
ge. Eleverna skulle heller inte få tillräckligt med kunskap om hur de bäst lär sig 
själva. Detta skulle kunna leda till att de blir beroende av en stimulans utifrån för lä-
rande. Insikten om att kunskapen kommer inifrån skulle då gått förlorad. 

Denna problematik ses även i Barretts (2006) studie, där hon menar att den 
högre musikutbildningen präglas av ett individualistiskt instrumentalistiskt synsätt, 
där studenternas mål är att bli så bra på sitt instrument som möjligt. Med detta inte 
sagt att musiklärare inte behöver vara duktiga på sitt instrument – tvärt om. En mu-
siklärare behöver kunna behärska instrumentet om de ska kunna förklara och lära ut 
instrumentet till en elev på ett lättförståeligt och bra sätt. För att lära elever att lära sig 
själva, genom exempelvis komposition för lärande, behöver dock musiklärarna besitta 
vissa kunskaper i komposition. 
 En tanke som uppkom bland studiens respondenter kring komposition för lä-
rande, var att studenterna måste vara ”duktiga” på komposition för att kunna arbeta 
med metoden. Detta då komposition ofta har en avancerad klang och upplevs skräm-
mande för många studenter. Detta fenomen är något som exempelvis alla responden-
ter upplevt. Detta förklarades bero på tidigare erfarenheter, där studenterna kan ha 
blivit skrämda eller nedslagna, genom att exempelvis ha fått höra att ”de inte duger”, 
”inte kan komponera”. Detta är vanligt och beror enbart på de (lärare) som sagt detta 
uttalande. De elever som har mindre förkunskaper är absolut inte exkluderade i denna 
metod. Studien visar att undervisningen kan anpassas så att alla studenter blir delakt-
iga. Men hur blir det då mer de elever som har stor förkunskap och som har hunnit 
längre? Blir inte de uttråkade om undervisningen är lagd på en lägre nivå än vad ele-
ven egentligen befinner sig på? Detta är dock egentligen inte ett problem, då det gäller 
som lärare att visa på hur mycket som kan utvinnas ur små begränsade ramar för den 
berörda eleven. Det kan snarare sporra kreativiteten att tvingas arbeta med små ramar.  
 En annan tanke kan vara att de elever som antingen har för lite förkunskap eller 
stor förkunskap och känner sig hämmade av begränsningarna, kan uppleva komposit-
ion för lärande som tråkigt och svårt. Det är såklart inte alla studenter som finner det 
stimulerande och intressant att skriva musik. Därför bör musiklärare som arbetar med 
komposition för lärande även ha flera undervisningsmetoder. Detta för att varje elev, 
individ, är unik och bör så vara. Att främja mångfald och olikheter bör uppmuntras. 
Det innebär dock inte att glädjen i gemenskapen ska gå förlorad.  
 Något som alla lärare stöter på i fråga om undervisning är de tre grundpelarna: 
planering, genomförande och bedömning. I denna studie har fokus legat på genomfö-
randet, där planering och bedömning fått mindre spelutrymme. Inte sagt att planering 
och bedömning är oviktiga moment i undervisning, tvärtom. Däremot blev resultatet 
av intervjuerna tydligt vinklade till genomförandet. Detta också i enlighet med studi-
ens syfte. Några betydelsefulla meningar om bedömning i kompositionsämnet rent 
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generellt presenteras i avsnitt 2.4, där det problematiseras kring att ämnet är ett svår-
bedömt ämne, då det till stor del handlar om bedömarens smak och tycke. Därför har 
Leung et al. (2009) upprättat en rad parametrar som kan hjälpa läraren med bedöm-
ning av komposition. Dessa parametrar kan exempelvis vara melodi, rytm och har-
moni men även kompositionens komplexitet, utvecklande och studentens bruk av tek-
niska färdigheter. Ämnets relevans och vikten av en korrekt bedömning styrks med 
kunskapen om att komposition ses som ett sätt för elever och studenter att uppleva 
musik (Leung, Wan & Lee 2009). Men även om musiklärare har dessa parametrar att 
grunda sin bedömning på, kan bedömning av komposition upplevas svårt. Detta med 
tanke på att eleverna på något sätt, ändå alltid skriver utifrån sig själva. Detta innebär 
att elevernas personliga röst blir närvarande på ett sätt som kan upplevas känsligt. Ex-
tra känsligt blir det också när lärare ger konstruktiv kritik. Det kan nog för många ele-
ver och studenter upplevas som ett direkt påhopp mot den egna personen, den egna 
rösten. Något som eleven själv har skapat och värderat efter eget tycke och smak blir 
nu kritiserat, vilket skulle kunna ses som kritik mot denne som person. Här blir det 
återigen viktigt för lärare att fostra ett tillåtande klimat, på ett sätt som skapar en god 
plats för lärande. Det ställer också krav på lärarna att ge konstruktiv kritik på ett ade-
kvat sätt, för att sporra eleven till utveckling och förändring.  

6.2 Metoddiskussion 
Föreliggande studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Eftersom 
en semistrukturerad intervju av naturen ska vara lik ett samtal (Bryman 2012; Kvale 
1997), finns det en risk att strukturen på intervjun lätt faller isär, om inte intervjuaren 
är vaken och medveten om detta. Den tematiska struktur intervjuaren ställt upp måste 
vara flexibel och kunna förändras i stunden, för att följa samtalets naturliga gång. 
Detta skulle kunna leda till att intervjuaren genomför en intervju, där strukturen gått 
sönder och intervjuaren får för studien irrelevant data (Bryman 2002). 
 Det finns också en risk att intervjuaren missar viktiga teman i transkriberingen, 
om intervjuaren inte skriver ut hela intervjun i mån av tidsbrist och i tron om inform-
ationens irrelevans. Detta skriver Bryman (2012) om och föreslår därför att intervjua-
ren ska lyssna igenom intervjun igen, för att på så vis upptäcka eventuella överhop-
pade intervjustycken. I denna studie transkriberades hela intervjuer, endast ett speci-
fikt avsnitt hoppades över där informanten berättade en historia som för studien an-
sågs irrelevant. Intervjuerna och transkriptionerna jämfördes sedan och kontrollerades 
efter god korrelation.  
 Valet av semistrukturerade intervjuer passade denna studie mycket väl och ett 
gott resultat uppnåddes. Respondenternas tankar och åsikter kring ämnet kom mycket 
väl fram och intervjuerna flöt på likt ett samtal i dess form och karaktär. Observation-
er hade varit spännande att komplettera intervjuerna med, då en direkt inblick över 
hur lärare jobbar med komposition för lärande tillsammans med studenter hade upp-
nåtts. Observation och intervjuer tillsammans hade måhända varit en spännande me-
tod, men för studiens syfte, där fokus ligger på lärarnas åsikter, tankar och val i 
undervisningen, ansågs kvalitativa forskningsintervjuer vara tillräckliga. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Ett ämne som togs upp i tidigare forskning behandlade kreativitet och interaktion (av-
snitt 2.3). Detta ämne är en central del i all undervisning och redan John Dewey me-
nade på att kunskapen finns mellan människor, i det sociala samspelet (1916). Själv-
klart bör detta synsätt finnas med i musikundervisning och således också i komposit-
ion för lärande. Tydliga exempel finner vi i Tom och Fredriks undervisning, som ofta 
sker i grupp där kompositioner skrivs, spelas tillsammans i ensemble och sedan disku-
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teras och utvärderas tillsammans. Jonas enskilda instrumentalundervisning innehåller 
också en dialog, ett socialt klimat. Diskussionen mellan lärare och elev är ständigt 
närvarande, vilket främjar kreativitet och kunskapsbildande. 
 En tanke kring vidare forskning inom ämnet kan vara att undersöka huruvida 
det finns skillnader i kreativitet och lärande i en gruppundervisning jämfört med en-
skild undervisning. Har förhållandet elev-elev mer betydelse för kreativitet och lä-
rande än förhållandet lärare-elev? En annan tanke kring vidare forskning på samma 
ämne blir såklart elevernas perspektiv. I denna studie har det varit ett tydligt lärarper-
spektiv, vilket gör att det vore spännande att läsa hur elever dels uppfattar denna 
undervisningsmetod, dels om de upplever ett fördjupat lärande vid användandet av 
komposition för lärande.   
 Komposition och improvisation är på något sätt musikens moder och fader. 
Utan dessa begrepp hade det inte funnits någon musik, vilket är en fascinerande tanke. 
Den första musiken skapades just genom nyfikenhet, lust att utforska ett instrument 
eller ett ljud – improvisation. Att musiken sedan skrevs ner och bevarades till efter-
världen – komposition. Vad är då musik egentligen?  
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BILAGA 
 
Intervjuguide 
 
Generella frågor 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
Vad spelar du för instrument? 
Komponerar du? 
 
Att använda komposition för lärande i undervisning 
Kan du berätta hur du arbetar med komposition som undervisningsmetod?  
Varför? Kan du ge några exempel? Har du arbetat på något annat sätt? 
Vad menar du med det? Hur menar du då? 
Hur går det till, rent praktiskt? 
 
Vad tror du att man uppnår genom denna metod? Personligt uttryck? 
Kan du ge exempel? 
 
Är detta ett generellt sätt för lärande - alltså fungerar det på alla typer av musik-
lektioner? 
Vilka lektioner? Instrumental? Teori? Komposition?  
 
Finns det moment där metoden inte passar? 
Ge exempel? Hur tänker du då? 
 
Finns det några krav på förkunskaper?  
Varför? Hur menar du då? 
 
Använder du denna metod med alla dina studenter? 
Varför? Hur menar du då? 
 
Tror du det finns några nackdelar med denna metod? 
Varför? Hur menar du då? 
 
Synen på komposition och komposition för lärande 
Vad är komposition för dig? 
Varför? Hur menar du då? 
 
Ser du några kopplingar mellan komposition och improvisation? 
Hur då? Varför? 
 
Tror du att improvisation också kan fungera lärande? 
Hur då? Varför? 
 
Använder du komposition på något mer vis? 
Hur? Varför?  
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Hur tror du att de andra lärarna på skolan ser på komposition som undervis-
ningsmetod? 
Fler lärare som jobbar enligt denna metod? 
 
Hur planerar du de lektioner som innehåller denna metod? 
Material, förberedelse, utvärdering? 
 
Lärarutbildningen? Bra de kommande musiklärarna bra förberedda till att 
jobba kompositoriskt? 
Varför? 
 
Eget lärande (lärarens) 
Hur och varför började du med denna metod? 
Har du själv arbetat utefter denna metod? - alltså då som inlärningsmetod 


