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FORORD

F6rs6ken vid Dalboskolan utgrir en empirisk del i mitt avhandlingsarbete"

Tyngdpunkten i denna l2igesrapport tigger pi att beskdva empirins fdrutsiittningar,

upplilggning och genomfcirande samt analys av resultat sa hiir langt. Underscikningen

piger i sin helhet under re lds6r, varav l2isAret 9ll92utgdr det andra.

De teoretiska delarna if kortfattat redovisade och beskriver vad jag kommer att

fdrdjupa mig inom i avhandlingsarbetet"

Min forskningsinsats har under cletta ir finasierats med medel frin Cenlrum fcir

Musikpedagogisk forskning i Stockholm 0\4PC) och rapporten ingar som en del i den

avrapportering av projektet "Datorn i Musikundervisningen" (DIMU) som MPC gdr

till Utbildningsdepartementet mars-gz.

En fdrsta och avgdrande foruBatming fdr att bedriva den hiir typen av empiriska

studier iir att hitta en skola diil detta iir mrijligt. Diirfor vill jag rikta ett speciellt tack

till Olle Zanddn, Eric }lenriksson, Lars-Olof Johansson och Torbj0rn Sdderqvist pi

Dalboskolan, vars entusiasm och uppoffrande arbete giort detta m6jligt.

En stor hjiilp har mina handledare Bemer Lindstrcim och Ference Marton vid Pedago-

gen i Gdteborg och Stig-Magnus Thorsdn och Jan Ling vid Musikhdgskolan i Gdte-

borg varit.

Vlnersborg 23121991

G0ran Folkestad
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INLEDNING

I denna inledning vill jag kortfattat siitta in anviindandet av datorer och ny

musikelekfronik i ett didaktiskt sammanhang. Min forskning har sitt primiira ursprung

i ett intresse fcir musikundervisning, inte i apparaturen i sig. Diirfdr zir det ocksa

appamturens mdjligheter att fdrverkliga generella id6er om musikundervisning som dr

det intressanta, liksom dess m6jligheter att utforska centrala musikaliskt-pedagogiska

begrepp.

MUSIKAMNETS ROLL

Musikiimnet i grundskolan ska efterstriiva att Hgga tyngdpunkten i undervisningen pi

aktiva och kreativa moment. Aktiva si tillvida att det praktiskt-estetiska i amnets

natur lyfts fram och resulterar i eget musicerande. Kreativa niir detta musicerande inte

inskriinks till enbart reproducerande av redan fiirdig musik, utan att elevernas egen

skaparkraft far utlopp och ges utrymme i undervisningen. Musikimnet tfu inte gA i

ftillan att fdndka ber6ttiga sig sjiilvt pi de andra sk teoretiska dmnenas villkor. Att

sdka legitimera sig och fi Okad status hos elever, fririldrar och tivriga hrare genom ett

innehAll dominerat av stencilkompendier, formalia och skriftliga prov dr inte bara fel,

utan direkt fcirddande fbr dmnet som sidant. Detsamma giiller arbetsformerna som

tidigare i alltidr hdg grad tagit sin uqengspunkt i den traditionella skolans katederun-

dervisning. Tveirtom miste det unika i musikiimnet betonas och frarnhzivas och

erbjuda eleverna sidant de inte fir mcijlighet att upptiicka och utveckla nigon annan-

stans i skolan. Musik dr, rent konkret, det som ljuder och uttrycks i nuet ndr det

skapas, framfrirs och upplevs. I toner, ord och rtirelser. I sing, spel och dans. Att /lrsa

om kompositrirer eller att skriva noter dr inte musik i sig, utan abstraktioner av denna.

Au utgi ifrin konkretionen och fOrst dlirefter, om det dr motiverat och givande,

presentera absuaktionen, ar inte bara en bra pedagogisk tumregel. Det avspeglar dven



ett grundhggande fOrhillningssaft till undervisning i stort.

Musikliirarens viktigaste uppgift Zir siledes att ge alla barn och ungdomar mdjlighet

att uppleva vad musik konkret iir. Hur de| kdnns att spela ett instrument, att inga i en

ensemble, att sjunga och dansa eller att komponera, enskilt eller i grupp.

Denna syn pi musikundervisning prdglar stalkt det fciriindringsarbete som skett,

bide vad gliller utvecklingen fram till giillande liiroplan f$r grundskolan (LGR-80)

som i de tankar som under 6ren 197I-1917 genom den sk OMUS-reformen ledde

fram till en reformerad musikldrarutbildning ( se Henningsson, Ling & Olsson

1988).

Musikdmnet har frirandrats frin 1800-talets psalmsing, via stamsanger och teoretisk

musikkunskap till dagens aktivitetsiimne. Detta konstateras bl a i den teoretiska

referensramen till den nationella utviirderingen av musikdmnet:

"Kunskaper och fiirdigheter i musik innehaller bide emotionell4 kognitiva

och motoriska dimensioner i samspel. Musikiimnet inrymmer ocksiL sociala,

kulturella estetiska och kreativa inslag." (Ljung-Sandberg 1990)

I resultatet av utviirderingen konstateras att:

"Musikskapande mament lir mycket siillsynta bade \ it<2 och 5. ... FrAnvaron

av musikaliskt skapande och andra kreativa arbetsstitt ser ut att vala den

stdrsla bristen i musikundervisningen." (Sandberg 1991)

Redan vid sekelskiftet formulerade John Dewey, som bedrev sin ftirsdksskola vid

universitetet i Chicago, i liiroplanen fcir denna skol4 ftiljande fyra teser om bams

grundlZiggande behov:
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l. Det socialu behovet, som visar sig i barnets liingtan efter att clela sina

erfarenheter med andr4

2. Behovet av afi skapa, som f6rst visar sig genom leken, rytmiska

rivningar, dramaOvningar och senale i att tillverka saker i olika

material,

3. Behovet av att undersrika och att exprimentera, sorn visar sig pA en

mZingd olika shtt i alla Aldrar och till sist,

4" I det artistiska behovet, som kan sligas vara en raffinerad form av de

tvi f<hsta. (Mina kursiveringar) (ur Harbo&Kroksmark 1986:55)

DEN NYA TEKNIKNN

Den digitala tekniken med trummaskiner, syntar, seqvenser och datorbaserad

miditeknik har revolutionerat musikskapandet under de senaste sex 6ren. A$etet i
en inspelningsstudio och mrijligheterna att komponera och prova arrangemang har

totalt fdriindrats och nya arbeBsatt har viixt fram. Dagens kompositdrer anviinder i
stor utstrdckning denna utrustning pi mf,nga olika satt. Jag har som aktiv deltagare

pi niira hex foljt utvecklingen fram till dagens anvdndande och praxis inom det

professionella verksamhetsomrAdet. Jag har sjiilv upplevt vilka fantastiska hjiilpme-

del dessa iir fOr mig bide som kompositrir och i studio- och inspelningsarbetet.

Natudigtvis fdr detta konsekvenser 6ven fcir skolans musikundervisning:

x Hur kan man som pedagog anviinda utrustningen t. ex fdr att fcirverk-

liga mil och id6er kring liiroplanens huvudrubrik "Au skapa musik,?
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* Vilka nya krav stiiller det faktum att si gott som all musik som dagens

ungdomar lyssnar till iir framstlilld med denna apparatur i nigon form

p6 dagens musikldrare och liirarutbildare? och vilka mOjligheter ger

det?

* lil det de professionella kompositciremas satt att komponera och

anviinda utrustningen vi ska tilliimpa i det didaktiska sammanhanget

eller ser de modellerna annodunda ut?

Utrustningen har nu blivit sALpass billig att det i varje klass finns minst ett par elever

som har tillgang till den i hemmet och anvdnder sig av det ihop med kompisarna'

Fdrs?iljningsstaristik och intervjuer jag gjort med musikhandlare visar ocksi att

andelen apparater med mojlighet till eget musikskapande Okar i fdrhillande till de

man enbart kan spela pi. Detta tydef pe att behovet av att skapa egen musik framtra-

der i och med att mrijligheterna till det har blivit var mans egendom.

PROBLEMFORMULERING

Med denna inledning har jag velat visa att fregestiillningar laing komponerande med

hjiilp av den nya tekniken dr "ett genuint problem i den empiriska vdrlden" (Blumer

1969).

Mitt avhandlingsarbete syftar till att belysa och beskriva fenontenet ndr elever

komponerar egen musik med hjzilp av datorbaserad utrusbring ur ett didaktiskt

perspckt iv. Huvudfrigan dr:

x Hur ser kompositionsprocessen ut och hur anvands utrustningen i detta

arbete?
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TIDIGARE FORSKNING

Fdrsfiksverksamhet med anvdndning av synt-midi-data-utrustning i musikundervis-

ning bedrivs pi manga hill, bide i Sverige och i utlandet. I en fiirsta studie Golkestad

1989) studerades fyra verksamheter. Syftet val att kafilagga vad utrustningen kan

anviindas till och vilka tankar som lAg bakom fcirstiken.

Slutsatsen blev att de moment som gjordes med hjiilp av den nya musikelektroniken

kunde indelas i tvi grupper:

1. De moment vars innehill bestod av sidant musiklliraren tidigare gjort

med hjalp av annan utrustning, andra insffument eller andra metoder. I

musikelektroniken hade man di funnit ett nytt hjzilpmedel att estad-

komma detta. I flertalet fall tyckte man sig ha ftirnyat och effektiviserat

undervisningen eller gion den mer aptitlig och llittmotiverad. Det rtir

sig dock iindi om moment som tidigare funnits med i undervisningen.

2. Den andra gruppen bestod av moment som ar helt eller delvis ny4

unika diir musikelektroniken som medel iir en direkt fdrutsatming fOr

att uppna de syften och m6l man formulerat. I dessa moment Askidlig-

gtirs, tninas, skapas och utfdrs saker som tidigare inte kunnat gciras i

musikundervisningen.

Det dr momenten och de pedagogiska modellema i den andra kategorin som intresse-

rat mig i min fortsatta forskning. Framfrirallt mdjligheten fcir eleverna att skapa sin

egen musik. Att med begrdnsade musikaliskt motoriska och begreppsliga fdrkunska-

per kunna komponera och arrangera egen musik och direkt fi hora hur den liter.



I egna fdrsdksprojekt, bl a pi Presseskolan, Onsala (Folkestad 1991:b) har kompo-

nerande med synt-midi-data-utrustning bedrivits i arskurs 6. Tyngdpunkten av

forsknings- och utvdrderingsarbetet har hiir legat pi det didaktiska omrfldet, dvs hur

undervisningen organiseras, vilka fcirkunskaper eleverna behriver, hur uppgifterna

individualiseras, ldrarroll mm.

Under dessa projekt pikirjades dven forskningen kring problemstiillningen frir mitt

avhandlingsarbete, niimligen att beskriva och analysera kompositionsprocessen i

arbetet med den nya tekniken. Bl a provade jag de datainsamlingsmefoder jag senare

i detta arbete kommer att beskriva nAmare.

De data som dA samlades in kommer aven att utgdra en del av underlaget i avhand-

lingsarbetet.

I dessa inledande frirsOk bekriiftades att siLviil frigest?illningar som forskningsmetod

dr relevanta och fungerar siviil praktiskt-tekniskt som pedagogiskt.

De teoretiska utgingspunkterna fcir det egna forskningsarbetet redovisades i uppsat-

sen "Datorn och den nya musikelektroniken i ett didaktiskt perspektiv" ffolkestad

t99l:a). Diir utgir jag ifran min syn pi musiklimnets roll i skolan med fokusering pfl

de kreativa momentens betydelse och hur den nya teknikens anviindande kommer in

i detta sammanhang.

Dessa undersOkningar har delvis finansierats med medel fran Utbildningsdeparte-

mentet via Centrum fdr Musikpedagogisk forskning i Stockholm (MPC) och ingar

dven de som en del i den avrapportering av projektet "Datom i Musikundervis-

ningen" (DIMU) som MPC grir till departementet mars-92.
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TEORI

Fenomenet

Syftet med undersdkningen dr att beskriva kompositionsprocessen vid datorbaserat

komponerande. Jag ser de olika satten att arbeta som uppfattningar av fenomenet

"Att komponera' sAdant det tar sig uttryck i akten "komponerande".

Jag avser att gtira en kvalitativ beskrivning och dela in dessa beskrivningar i katego-

rier.

Jag utgar alltsi inte ifran tidigare teorier om komponerande utan eventuella teorier

ska genereras ur den egna empirin.

Process-Produkt

Mycket av tidigare musikpedagogisk forskning har i olika sammanhang fokuserat

produkten. Nlir det giiller underscikande av kreativt arbete har ofta en analys av den

ftirdiga kompositionen legat till grund fdr en beddmning av huruvida den tu ett

utslag av en kreativ eller reproducerande process. Jag tror det lir ett misstag att utgA

enbart frAn produkten. I stiillet meste processen fokuseras. Detta erkdnns ocksi av en

del fonkare. Man har dock inte se$ negon mdjlighet att komma it processen annat

dn via produkten. Mitt arbete tu ett f6rs0k att komma 6t processen och studera den

direkt"
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Utgir man ifrfln den gamla modellen med "The Black Box" omgiven av input och

output, si Zir den svafla Hdan i mitt fall kompositionsprocessen. I didaktiska samman-

hang lir processen central. Detta avspeglas t ex i motiven fdr liiroplanens huvudrubrik

"Att skapa musik". Det var ocksi det Dewey avsf,g i det tidigare citatet. Det iir det

kreativa skapandet i sig, processen nar man arbetar, som man tilltror viktiga pedago-

giska och personlighetsutvecklingsmiissiga kvalit6er och vdrden.

Givetvis hiinger process-produkt ihop. Produkten utgor en central del i processen si

till vida att dess framvdxande utgOr motivation fdr den fortsatta processen. En frirut-

saffiiing fcir att processen ska fortgf, iir att nigot produceras. Annars avstannar den,

vilket ocksi visat sig i mina fcirscik. Men fokus iir inst?illt pi processen.

Jag 96r alltsi avgriinsningen av fenomenet "Att komponera" till att enbart giilla sj?ilva

processen i kompositionsarbetet. Motiven fdr att man komponerar liksom kulturell4

sociala och andra faktorer fdr hur man kommer in i startomridet gir jag inte in p6,

sivida det inte visar sig att de kan kopplas direkt till hur processen ser ut. Detsamma

gziller det inommusikaliska under komponerandet" sflsom tonmaterial, skaltyper,

harmonier, genrer m m. Likasi analyseras produkten endast om det visar sig att en

viss kategori av processer leder fram till en viss typ av musik.
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F'ORUTSATTNINGAR

KOMPOSITIONEN

(PRODUKTEN)

Att fokusera eleven och dennes tankar och handlingar serjag som centralt i den

fenomenografi skt orienterade forskningen (Marton 198 1, 1 986, Uljens 1 988,

Beaty,Dall'Alba,Marton 1990). Svaret i sig, om det iir raff eller fel, iir inte det cen-

trala, utan hur man har kommit fram till det (Marton&Neuman 1990).

Att studera processen och inte produkten saftef pe samma vis eleven i centrum.

Beskrivandet utgar ifren elevens perspektiv och det dr elevens tankar och handlingar

som dr objektet frir studien. Vid analys av produkten finns inte ldngre eleven med och

kompositionen iir objektet. Betraktarens tankar samt musikalisk praxis och teoribild-

ning blir dfl det centrala.
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Det betyder inte att jag anser det vara fel att fokusera vare sig input- eller ouput-

sidan. Det dr mer en friga om vilket perspektiv man intar. Ur ett musiksociologiskt

perspektiv har det varit naturligt att fokusera input-sidan. I vilka miljoer uppstir

musik? Vilken betydelse har tmdition, skolning, familjebakgrund m m? Man har

ocksa fokuserat outputsidan och vdxelverkan mellan input och output. Hur lyssnar

man pi musik i olika tider och miljder? (stockfelt 1988) Hur lirer musiken i en viss

milj6? (Thors6n 1980) Hur fdrandras ett musikstycke till karakrtir och betydelse

genom olika tider och miljder (Liljestam 1988)

I den man kompositionsarbete har undersdkts har elevers bakgrund och fdruBaft-

ningar (input) jiimfOrts med hur produkterna l6ter (output) medan den "svarla l6dan"

i stort ldmnats difhlin. Nigon studie som direkt inriktar sig pA att beskriva processen

kinner jag inte till. En del av avhandlingsarbetet blir att undersoka detta och redo-

visa vad som finns giort.

Man skulle kunna se kompositionsliiror som eft satt att beskriva processen. Men de

kan lika gdrna vara efterhandskonstruktioner i syfte att pi ett pedagogiskt tillriittalagt

satt kira andra komponera. Man kan se de olika kompositionsskolor som funnits,

efter vilka man fitt liira sig hur komponerande ska bedrivas, som en beskrivning av

den fcir tiden cinskviirda processen. Men man kan inte med sdkerhet ens dra slutsat-

sen att fdrfattaren till skolan arbetat sA.

Kompositionsliiror iir diirfdr pi sA vis det omvdnda mot vad jag fcirsOker gcira; man

anger ett seff aft arbeta, istiillet fcir att undersdka hur arbetet ser ut. Kanske har man

utgaft ifran sitt eget satt att komponera, men det kan lika giima vara en konstruktion.

Analysmodell

I det inledande analysarbetet och infrir intervjuerna har en analysmodell v6xt fram,

diir kompositionsprocessen indelas i tre delar:
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$TANT.
TILL$TAND

$TART.
OMRADE

KOMPONERANDET

OFERATIONEANA

e
TUAL.

TILL,$TAND

o€
TI,IALOMRADE

1. StarttillstAnd / S tartomrAde.

En kritisk punkt i analysen av processen:iI smrttillsdndet. Hur borjar man

komponera? Vad eir den fcirsta impulsen? Hur ser staftftiltet ut och hur

beskrivs detta?

Denna del innehAller problemformulerandet. Arninstone nzir det giiller

kreativa processer lir uttrycket "starting point" lite missvisande, eftersom det

ofta inte rdr sig om n6gon precis startpunkt, utan mer om ett "startomride"

inom vilket man definierar in sig och formulerar problemet. "... there is no

clear starting point in the problem space for an act of creation."(Johnson-

Lurd447)

Betydelsen av denna f0rsta del betonas av flera. Greg Gargarian argurnenteral

i en artikel kallad "Music Composing as Problem-Setting" fcir vikten av att

problemet fdrst miste klart formuleras innan man kan bdrja liisa det. "Pro-

blem solving strategies can only work when we know what our problem is""

(Gargarian 1990)

Ofrerationer I Komponerandet.

Hlir sker sjZilva kompositionsarbetet. En miingd operationer utfdrs och testas.

Dessa antingen fdrkasias eller accepteras och de som accepteras bildar nya

utgangspunkter f6r nya operationer. Detta ibland till synes planlcisa s0kande
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beskriver musikteoretikern Rudolph Reti: "A composition isn't entirely

planned beforehand. The plan stays a little ahead of the music of which it is a

plan". (Reti 1961)

3. M6ltillstind / Milomride

Niir formuleras milet? Innan man bdrjar, dvs har man en inre bild av hur den

ftirdiga kompositionen ska lita, eller formas me{et efter hand? I det fdrsta fallet

definieras kompositionen redan i startomrfldet och dlirigenom dven mabt vilket

uppnis nzir den inre bilden civerenssldrnmer med den ythe, det ljudande resul-

tatet. I det senare definieras m6let antingen efter hand under komponerandet

eller frirst i den stund man besrimmer sig fcir att kompositionen iir ftirdig"

Vid komponerande och mycket annat konstndrligt skapande iir milet ofta inte

definierat (mer Zin att det ska bli just en komposition). M6let formas under

arbetet, i operationsdelen, ofta som resultatet av de operationer man gcir.

Utfallet av m6jliga viigar vid komponerande bestlims/begrdnsas av musikstil,

musiksmak, genrernormer och de egna estetiska referensramarna. M6let maste

definieras i denna process. Man blir aldrig "ftirdig", man kommer aldrig fram

till m6let i absolut mening, utan en viktig del i den typen av kreativa processer

blir just attfatta beslutet an"hd'r Ar mflLlet".

Andra frigestiillningar som vaxt fram iir:

* Ndr reflekterar man civer sin egen komposition eller sifi sett att komponera?

x Hu kompositionen sitt ursprung i en yttre eller en inre bild.

Detta Aterkommer jag till i avsnittet "Resultat".
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Den kreativa skapandeprocessen

Kan vissa processer eller delar av dem beskrivas som problemlOsning, medan andra

genereras ur kreativa impulser? Kan man tala om att kompositionsarbetet kan indelas

i tvi faser; den kreativa- respektive den hantverksmiissiga fasen, dlir den hantverks-

mdssiga iir att jiimfriras med problemlcisning och den kreativa som ett startomride diir

utgangsmaterialet fdr denna problemldsning definieras? Hur iir i sf, fall proportionema

mellan dessa bAda delar i olika kategorier, 2ir de uppdelade eller integrerade i varann

och finns det nigon typ av komponerande som bara innehiller ena delen?

Manga kompositcirer och andra skapande konstndrer beskriver skapandet som indelat

i tvi faser. En inspirationsfas och en hantverksfas. Si beskriver 6ven en del av

eleverna det. En fas dZir man fir de nya idderna inte sdllan i en annan miljO iin i den

man arbetar.@etta g:iller dock inte elevema) Niir man joggar, kdr bil eller nigot

annat. Ference Marton beskriver detta i sin undersdkning om naturvetares uppfattning

av intuition, diir manga av vetenskapsmdnnen sager att det var efter att ha arbetat med

problematiken llinge och blivit ordenligt insatt i den, som man ndr man sedan ldmnade

den frir en stund kunde se l0sningen. Niir det giiller eleverna och manga andra kompo-

sitrirer sker denna fas nZir man sitter och spelar lite planltist. Pltltsligt htir man sig sjiilv

spela nflgot man tycker om, nigot man vill ha kvar.

Den andra fasen utgdrs av hantverksfasen. Den del diir man gdr jobbet. UtifrAn id€n,

temat eller melodisnutten komponerar man sedan en lAt, di man anvdnder sitt musika-

liska kunnande.

Dessa bida faser dr ibland itskilda men behriver inte vara det. I fdrsdken syns detta

tydligt. En del komponerar fdrst melodin och ackorden, hemma vid pianot eller vid

datorn, 'pi inspiration" som de sjiilva sdger. Sedan :urangerar, bearbetar och

instrumenterar de med datorutrusmingens hjiilp och f6r ihop det till en komposition i
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en slags hantverksfas. fubetet kan sigas ske horisontellt. Fdrst g0r man melodi,

harmoni och form och sedan lZigger man till instrument fdr instrument tills man lir

f?irdig.

Hos andra iir komposition och arrangering, inspiration och hantverk integrerade

delar i en integrerad process som hela tiden fortgir parallellt. Detta arbetssiitt kan

ske bAde horisontellt och vertikalt.

Man skulle ocksi kunna se det som att en del inte besitter nflgot hantverk utan testar,

lyssnar och jobbar pA inspiration hela viigen.

Ingen kan dock siigas boda frin no[. Aven om man aldrig komponerat fofruq inrc

ens spelat, sf, besitter man ett stort musikaliskt kunnande. Det finns undersOkningar

som visar att en fyraAring idag har htirt mer musik dn vad hans farfar hcirde under

hela sitt liv. Det sZiger lite om det musikutbud vi har idag och dlirmed ocksA den

musikskolning vi d?irigenom fir. Det 6r en av anledningarna till att jag velat ha med

bide elever som gitt i kommunala musikskolan och de som inte spelat nigot

instrument fdr att se vilken typ av kunskap man behciver.

Historiskt kan man se det klassiska sa$et att komponera som tydligt uppdelat i dessa

faser. Teman, tonalitet, melodier kom ur inspirationens kreativitet fdr att sedan

hantverksmdssigt bearbetas till en fiirdig komposition. Det hantverksmeissiga

kunnandet bestod i att kunna form, stilar, hur man bearbetar m m.

Givetvis fdrutsattes olika grader av kreativitet i bearbetandet fdr att produkten skulle

bra. Liksom inom andra hantverk var man mer eller mindre skicklig att g6ra negot

vackert, nigot estetiskt tilltalande. Men det innovativa var huvudsakligen den fdrsta

delen di man gjorde det som var nytt och uniktmed just den hdr kompositionen,

temat eller melodi och ackord.
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FORSKNINGSMETOD . FORSKNINGSSTRATEGI

Min utgangspunkt f6r val av metod och strategi iir att det alldd tu problemet, dess

fdrutsathingar och vad man vill ha belyst, som ska styra valet. Jag anser inte att den

ena eller andra forskningstraditionen eller metoden i sig, utifrin nlgon generell eller

principiell utgangspunkt" vare sig iir bailre eller intressantare att anvinda sig av dn

nigon annan. Diiremot skiljer sig de olika metodemas anviindbarhet och

funktionalitet beroende pA vad som ska utforskas"

Kvantitativa - kvalitativa metoder

I studiet av det fenomen jag vill underscika kompositionsprocessen vid databaserat

komponerande, har jag funnit olika typer av kvalitativa metoder lZimpliga. Milet iir

att g0ra en kvalitativt-deskriptiv analys av fenomenet och dlirigenom [ven belysa

fenomet i sig, utifran dess egna frirutsiittningm. Min undersdlning Zir fenomenogra-

fiskt orienterad, dlir jag anviinder mig av en etnografisk strategi. Jag ser fenomeno-

grafin som det teoretiska perspektiv ur vilket data tolkas. Inte som en forsknings-

metod, iiven om det far metodologiska konsekvenser. Inom det fenomenografiska

forskningsftiltet ansluter jag mig till den vidgning av fenomenografi som bOrjar viixa

fram. Den vidgar ramen fdr unders6kandet frfln den "klassiska fenomenografin" som

inskrlinker sig till att undersOka uppfaturingar av fenomen sAdana de kommer till

uttryck i en intervju, till att giilla alla former av mlinskligt tAnkande och medvetande

sidant det kommer till uttryck iiven pi andra slitt, t ex i handling. I mitt fall i kompo-

nerandet. En studie med denna inriktning iir Torgny Ottossons avhandling "Map-

reading and Wayfinding" (Ottoson 1987).

NZir det giiller utforskandet av anvdndandet av datorer i musikundervisningen skulle

man annars mycket viil kunna tdnka sig en uppliiggning med exprimentgrupp och

kontrollgrupp och diir metoderna var kvantitativa. Exprimentgruppen skulle t ex .
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kunna arbeta med notskrivning/notinliirning med hj2ilp av datorer och kontrollgruppen

pi Uaditionellt vis. Man skulle fA fram hur minga i vardera gruppen som llirde sig no-

ter och hur snabbt. Inom mitt problemomride skulle man pi salnma vis kunna lita en

grupp komponera med hjlilp av datorer och en annan utan och sedan jlimftira resultat.

I inledningen till analysen av den nationella utviirderingen i musik konstateras att:

"Musikirnnets kamktiir fdru$after en utveckling av mer kvalitativa

utviirderingsinstrument som tal hiinsyn till hur barn upplever och bearbetar

sina musikaliska intryck..." (Sandberg 1 99 1 ).

Effekt - effektivitet

Mycket av resultatet skulle dA komma att utFyckas i termer av effektivitet. Minga av

de syftesbeskrivningar och motiv fair att prova nya undervisningsformer, metoder och

nya hjlilpmedel jag triiffat pi kiinnetecknas av det. Eleverna ska snabbare liira sig

rdkna eller skriva, liiraren ska ldttare kunna undervisa i stcirre grupper, fler ska kunna

l2ira sig noter m m. Friljden av detta blir att de fdrs0k som gdrs liiggs upp efter dessa

forutsaftningar och m6l. Man vill prim?irt i olika termer av effektivitet, tex antal Vo

batre resultat, jiimfOra det nya sailet att undervisa med det gamla och pivisa det nyas

fortjiinster eller brister i relation till det gamla.

En stor risk med en sedan studie Zir att ntu man jlimfflf det nya med det gaml4 sA gdr

man det pi det gamlas villkor. De viirderingar och fcirutsdthingar som lig till grund

fdr det gamla urvalet av innehill fir ocksi ligga till grund fcir bedtimandet av det nya.

Diirigenom riskerar man att missa det verkligt viisentliga och unika och d?irigenom det

mest intressanta i den nya metoden eller hjiilpmedlet.

Mycket av den AV-forskning som bedrevs pl 1950-talet och framAt kdnnetecknades
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av dessa effektiviseringsideal och liirdomen man kan dra frin denna forskning Zir att

viildigt stora resurser gav viildigt lite av bestiende vlirde"

I stiillet har jag valt att koncenrera mig helt pi den nya f0reteelsen, pi dess villkor.

Jag vill studera, analysera och utvdrdera den i termer av effekt. Med detta menar jag;

hur ser arbetet ut niir den nya tekniken anvdnds och vilka effekter far det i musik-

undervisningen? Uppnar vi saker vi inte kommit at ddigare? Infcir vi andra vtuden och

dimensioner i undervisnin gen?

En svirighet med den htir typen av Oppna frigestiillninga.r dr att man vid datainsam-

lingen inte vet exakt vilka data man kommer att fi anviindning fdr och vilka som

skulle kunnat urclamnas. Jag ser det lindi, som vlisentligt att ha detta 6ppna utgings-

liige fdr att inte genom ftir tidiga antaganden eller hypoteser utestiinga det som kanske

Zir det verkligt centmla. Strategin har, som jag tidigare beskrivit, varit just att oppet ge

in och studera fcireteelsen och efter hand fokusera detjag ser som det mest intressanta,

komponerandet.

MAlet fdr undersrikningen blir da att upptiicka och beskriva, snuuare 2in att bevisa.

UndersOkningarna blir d2irigenom explorativ och teorigivande. Inte teori- eller

hypotesprrivande. Glaser & Strauss beskriver denna typ av forskning, ddr man

anviinder data fOr att generera en teori i "The Discovery of Grounded Theory" (Glaser

& Strauss 1967).

FORSKNINGSSTRATEGI . DATAINSAMLING

Jag iimnar all6e i huvudsak att anvanda mig av olika former av kvalitativa metoder.

Forskningsstrategin kan narrnast beskrivas som etnografisk (Hammersley&Atkinson
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1983, Ball 1981). Denna strategi kiinnetecknas bl a av att datainsamling och analys

sker parallellt och att resultat som uppkommer under undersOkningens gang kan

piverka den fortsatta forskningen. Det dr en dppen design bide vad giiller frigestiill-

ningar och uppl[ggning och man har inte i tid itskilda datainsamlings- och

bearbetningsfaser.

De datainsamlingsmetoder jag tilliimpar iir:

1. Intervjuer.

Jag gdr liingre intervjuer med varje elev i brirjan av fcirsciket fOr aft fe bakgrunds-

faktorer och ett utgangslige. Sedan grirs en ldngre intervju i anslutning till varje

avslutad komposition, d?ir vi gar igenom den och de fir beskriva hur de arbetat.

Dessutom gors smiintervjuer under arbetets ging sA fortnigot intressant dyker

upp.

2. Observationer.

Jag gdr hela tiden fiiltanteckningar under arbetets gtng. Mer och mer anvdnder

jag bandspelare som diktafon och skriver ut dessa dagb0cker ordagrant. Utskdf-

tema anvdnderjag sedan som data i analysarbetet.

Jaghar valt att gi in som deltagande observatdr. Frdmsta skiilet iir att jag dA sjiilv

kan ha hand om all insauktion och hjZilp i arbetet och pi si vis ha kontroll tiver

vilken information elevema fir. Niir skolans musikllirare iir utbildade 6ven pi

denna del, kommer jag att kunna gA in 6ven i deras grupper och delta som mer

renodlad observatdr.

Man ska dock ha klart fdr sig att i undervisningsammanhang blir man alltid mer

eller mindre deltagare. Aven i en kvantitativ observationsstudie d2ir man fyller i

20



ett pa fdrhand uppstlillt protokoll deltar man genom sin blotta ndrvaro i klassrum-

met. A,r det en kvalitativ observationsstudie man gtir kan dessutom ett mer aktivt

deltagandet, sisom att man 96r omkring mellan grupperna och kanske samtalar

med dem under arbetets gang, vara en frirutsiittning fdr att fi tillgang till data som

man annars inte far.

vad som iir viktigt fdr att observationema ska kunna anvdndas som "objektiva'

data, ar afi man antecknar eller dikterar direkt, helst under observationen och bara

noterar precis det man ser eller htir. utan att liigga till sina egna tollningar och

vifderingar.

3. Analys av midiinformation.

Pi samma vis som jag stiillt frigan "vad har vi aldrig tidigare kunnat gdra i
musikundervisningen som vi nu kan ftirverkliga med hjiilp av musikelektroniken"

har jag stlillt mig fragan "vad kan jag som forskare grira och fi fram med hjzilp av

den nya tekniken som jag inte kunnat gdra tidigare?"

Den nya mdjlighet jag ser dr att under elevernas arbete fortkipande lagra midi-

informationen i datorn f6r att pi si vis fi mdjlighet att i efterhand frilja hela

frirloppet frin frirsra ide rill ftirdig lit och sjzilv analysera och jiimfdra. Deua

material har jag iiven som utgingspunkt till fregoma vid intervjuerna.

Detta gor ocksi att jag kan l6ta dem arbeta ost6rt. Ett av problemen med alla

elevobservationer och studier av deras arbete dr annars att vi som observatdrer

och underscikare iir med och "stdr" i frirsdkssituationen. En felkiilla lir risken att

eleverna "frisera.r" bide sitt agerande och sina svar efter vad de ftor:ir riktigt eller

vad de tror att vi rinskar av beteenden och svar. Nu anvdnder de hrirlurar om de

vill och best2immer sj2ilva nZir de vill att jag ska lyssna.
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4. Videoinspelningar.

Vid utviirderingen av de inledande fdrsoken har jag liven funnit att studerandet av

videouppragningar av framfdrandet av kompositionerna varit viisentligt. Det totala

uttrycket 2ir en helhet, vari musiken bara iir en del och diir kroppssprik, rdrelser och

gestef iir andra viisentliga delar. Detta har jag hittills anvdnt vid gruppkomponerande

fdr att aven fanga interaktionen mellan gruppmedlemmama. I denna studie ntu de

komponerar individuellt har jag inte funnit det nddviindigt'

Vid det inledande analysarbetet belaiiftas hur nddv2indigt det lir att ha tillgang till alla

dessa data. Genom att triangulera (Hammersley&Atkinson 1983:198-200) mellan vad

jag har sett (observation), hur de uppfattat vad de giort och vilka tankar som legat

bakom det (intervju) och vad de faktiskt gjort (datainformation) tikas siikerheten i de

pflstiendenjag sedan g<lr om processen.
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EMPIRI

BAKGRUND

Den didaktiska ansatsen i mina studier har varit Hur anviinder bam, ungdomar och

vuxna apparaturen? Med vilka fOruBathingar gir de in i arbetet? Hur avspeglas

dessa fcirutsiittningar och tidigare musikskolning, formell eller infonnell, i arbetet

med musikelektroniken? Med musikskolning menar jag all typ av musikalisk fosrran

vare sig den sker i kommunala musikskolans insfrumentalundervisning, i hemmet

via musikmiljOn dlir, eller i rockbandets repetitionslokal.

I sin bok "Ditt andrajag" (Turkle 1984) behandlar Sherry Turkle hur barns satr att

tiinka piverkas av datorer och datorleksaker. Denna fragestiillning dverfiird till

musikomridet dvs hur barns szitt att tZinka om musik piverkas av det nya mediet,

finner jag intressant. Lite om detta har jag skrivit i min "Reflektioner vid liisandet av

Sherry Turkles 'Ditt andra jag"' (Folkestad 1990).

Mer konkret uttryckt blir frigoma:

1. Hur ser processen ut niir man komponerar musik med hj?ilp av den nya

te}niken?

2. Hur upplever man detta arbete och sin egen uweckling i det?

3. Hur mycket av sin tidigare musikskolning och milj0 tar man med sig in i

arbetet med det nya mediet?

4. fu den ena eller andra bakgrunden mer fruktbar och viirdefull i arbetet med
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5"

att skriva musik med hjdlp av dator eller sequenser?

Utvecklar den ena eller andra skolningen/genren olika delar mer eller mindre

bra, sf,vdl kvantitativt som kvalitativt. T ex formsinne, intresse f0r klang etc.

Hur t'inker man nar man komponerar? Tiinker vi olika beroende av vilken

skolning vi har? Har skolningen nigon betydelse fdr hur fritt skapandet blir

fran lisningar till traditionellt ton- och formsprik?

Hur anvdnder man urustningen? l\r anvdndningssAttet olika? Tlinker nigon

kategori "fnarc]'niir det gziller att umytga mdjlighetema?

Dessa fr6gor kvarstAr som cenffala inftir den fortsatta forskningen, speciellt den

fdrst4 att analysera och beskriva processen, sisomjag tidigare beskrivit det"

Det iir en viisentlig skillnad ifall komponerandet bedrivs i grupp eller enskilt. Bida

sakema kan inte studeras samtidigt. Bedrivs komponerandet enskilt lir det individens

f6rutshttrringar och tankegfurgarr iagutforskar, medan det i gruppsituationen tillkom-

mer studiet av interaktionen mellan gruppmedlemmarna och hur denna styr albetets

utveckling. En annan svirighet med att analysera en kollektiv process Zir att avgdra i

vilken min den verkligen varit kollektiv. Har processen utvecklats och tagit rikhing

i interaktionen mellan gruppdeltagarna eller zir den resultatet av nigon eller nigra

deltagares individuella arbete, diir de civriga bara hiingt med? Vill man underscika det

nor jag det iir nodvzindigt att banda eller videofilma hela arbetet. Inte bara observera

lite dA och da. Vill man sedan koppla processen till elevernas bakgrund och f6rut-

satmingar blir det niist intill omdjligt, med mindre an att man grupperar dem efter

just detta. Frin gruppsituationen iir det med andra ord svirt att dra slutsatser till

individplanet. Det omviinda torde diiremot vara m6jligt.
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Pi Presseskolan koncentrerade jag mig pi grupprocessen.Vad man viiljer att studera

och hur, bestiims av vad man vill fi ut. Ftir att fi fram fungerande undervisnings-

metoder fdr klassundervisning och studera beteenden i denna kan forskningen, eller

snarare det pedagogiska utvecklingsarbetet, med frirdel bedrivas i gruppsituationer.

Vill man fA svar pi huvudfragan i detta arbete har jag kommit frarr till att forskning-

en miste ske pi individnivfl.

Diirf0r har jag organiserat och inlett den studie som nedan beskrivs. Den koncentrerar

sig pi processen vid individuellt komponerande och bedrivs med hdgstadieelever.

UPPLAGGNINGEN

Planering

Ett av problemen med att studera en fdreteelse, ett fenomen, som det hiir iir att man

fdrst maste skapa frirutsiittningarna fdr det. Normalt studerar man ofta i forsknings-

sammanhang fcireteelser eller fenomen som redan existerm i den empiriska verklig-

heten. Forskningsinsatsen blk da att undersdka och belysa detta fenomen. Vill man

som i det hiir fallet studera en ftireteelse som dr sa ny att den 6nnu inte existerar i den

form man Onskar annat an i ens egen tankevtuld, miste man fdrst sjiilv skapa och

bygga upp verksamheten. Pi si vis kan man saga att underscikningar av den hiir typen

maste ske i tre steg. Det frirsta bestir i att utforska det redan existeralde och utififn de

resultaten tillsammans med de egna id6ema forma den situation man vill undersrika.

Niista steg blir att rent praktiskt fA ig6ng verksamheten. F6rst di kan man bOrja

studera den.

Pi slitt och vis kan denna typ av pedagogisk forskning liknas vid den inom t ex

medicin. Forskningen syftar framal tiil att ligga i frontlinjen och delta i utvecklaadet
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av nya metoder och teorier inom iimnet. I detta ligger da att skapa de kliniska situatio-

ner i vilka fenomenen kan studeras.

Det har giort att den hiir beskrivna empiriska studien li.r ett Ee-ers projekt:

AT,LOO/9D: Projektet planerades och vi ansdkte om medel. Utruslring

inkdptes. Skolans musikldrare fortbildades. Under den fOrsta

v6ren (-91) testade de sjiilva lite i den egna undervisningen och

jag genomfOrde ett ftirsta fOrs0k med fyra elever som kompone-

rade individuellt. Tyngdpunkten i det fdrsoket var att prova de

praktiska fdrubaftningarna och anangemangen med upplZigg-

ning, lokaliteter och utrushing. Och inte minst datainsamlings-

metoden att tappa och lagra midiinformation under deras arbete

kombinerat med intervjuer och observationer.

Jag genomf6r den nu aktuella studien. Skolans musikliirare gcir i

bide ak 7&9 projekt efter ungeflir den upplliggning som finns

beskriven i redovisnin gen frin Presseskolan. (Folkestad 1 99 1 : b)

Forutom klassundervisning med gruppkomponerande kommer

ett tillval, musik-data, att erbjudas samtliga i ak 9. Verksamheten

i detta tillval kommer i stort att likna den jag nu bedriver i mina

exprimentgrupper. Jag kommer di att ftirutom mina egna expri-

mentgrupper ha dessa grupper att samla in data ifren.

iuZOttgZl:

fuzoagz:

Finansiering

Efter det att jag tillsammans med skolans musikldrare faststiillt utrushingsbehovet

gjordes en framstiillan fran skolledningen till skolstyrelsen om ett tilhggsanslag pi
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sammanlagt 154.000:-. Detta beviljades och tiickte f<irutom utrustning Aven kostna-

der fOr fortbildning av skolans musikldrare.

Min insats har under innevarande liisir tiickts av medel fran Utbildningsdeparte-

mentet via Centrum fdr musikpedagogisk forskning i Stockholm (MPC).

Exprimentgrupperna

Under l2isiretgIlgz genomfOr jag en studie i full skala dar etta elever komponerar

individuellt. Vi har tillging till fyra arbetsstationer och eleverna iir s6ledes indelade i

tvi grupper. De arbetar ett 80-minuters pass i veckan. Fdr elevernas del fungerar det

som ett exha tillval och jag har sjtilv hand om verksamheten.

Urvalet har skett shat€giskt (se Glaser&Strauss 1967 "Theoretical sampling"). Jag

har anvdnt musikliirarna som informanter. Efter att ha presenterat mina dnskemil om

frirscikspersonernas bakgrund och fdrkunskaper fick jag en lista pi vad de bed6mde

som liimpliga elever och en kort beskrivning av dessa. Utifren denna lista valde jag

ut de afia som nu ing6r i ftirsOket. Utgangspunkten var att f6 jiimn fdrdelning ktins-

mdssigt, att ffl bide elever som spelat i kommunala musikskolan och de som aldrig

tagit en lektion. Givetvis skulle alla vara intesserade av musik och att fi prova pi

att komponera sjZilva. Ingen hade dock komponerat tidigare. Efter en fOrsta gemen-

sam informationstriiff diir jag beraftade om uppliiggning och vad jag kriivde av dem,

frirklarade de sig villiga att delta. Jag skickade iiven med en skriftlig information

hem till deras fcirdldrar.

Bortfall

Hittills har bortfallet inskriingt sig till en elev. Denne var med pi den fcirsta samling-

en men kom sedan aldrig igang med komponerandet. Anledningen var att han inte

fick tid. Den fcirsta g6ngen var han tvungen att vara hemma och gr:iva diken, den

andra var det iilgiakt ... Han ersattes av en av dem som var med under frirra virens

frirsdk. Pf, sA vis har samma ttta elever fullfdljt hela frirsOksperioden.
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Utrustningen

Vmje arbetsstation besdf av en dator (Macintosh Classic eller LC), en multitimbral

synthesizer (Roland D-20) samt hfirlurar. I tvfl av rufllmen kan man viilja att lyssna i

hodurar eller ut i rummet via htigtalare.

Alla programval, i det hZir fallet val av ljud pi synten, sker via datorn. S& iiven

volymen pi de olika ljuden. Jag fdrinstiiller/konfiollerar syntama fcire varje arbets-

pass. Pe si vis behdver eleverna aldrig rtira syntdelen. Dels fdrenklar det deras

arbete, eftersom syntdelen automatiskt stiills in pi de ljud och volymer de hade niir

de slutade senast. Men framfdr allt fir jag alla ljudbyten lagrade i datorn, vilket iir

viktig information vid den kommande analysen.

En annan liten, men viktig detalj, zir pulsklicket. Normalt h$rs det som pip i datom,

men det fungerar inte nlir man arbetar med hdrlurar. Diirfdr f6rins0iller jag klicket

som midiklock, dvs om de viiljer att klicka ftir metronomen pA menyn fcir att h$ra

pulsen ndr de spelar, sihdrs det i form av ett kantslag frin synten och alltsi i

hOrlurarna.

Programvara

Programvaran utgdrs av ett sequenserprogram (Master Tracks Pro 4-Passport Inc.)

Det iir ett program gjort fdr den professionella marknaden som visat sig fungera

utmlirkt aven i pedagogiska sammanhang. I borjan av min forskning trodde jag det

skulle vara n0dvZindigt att ta fram speciella pedagogiska prcgram, men det har visat

sig inte alls ntidviindigt. Fordelen med det hiir programrnet jiimfOrt med minga andra

sequenserprogram iir att bilden dr ren och overskldlig och i sitt utgangsliige bara

visar de absolut n0dvZindiga symbolerna. Resten fir man vid behov efterfriga via

dragmenyerna.

28



' * Fire tdit thange IUindorus Songs lugout Goodies

i[#hncrrnitn#
f, U

ru ln ls .ll.tame lhnl lr{ /sl 14g 1? 16 ?0

iBk At0 I trrrlrrlrrrrrrrrrrrri
trtrtrttIItlltllIlIIllt
trtrctlIlItrIlttIrtlrltr
r1 trtr lltr lr tr Illlllrltr
trtrtrIltllItlItlttIllr
trut]lllltlIIlllIIlItI
trtruIlrlIIIIlltlltllll
trtrtrtlllrrltrtlltlllrt
trtrutr[]trtrEEltrtrIIllltllrl
trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtItIllltlIt
rItrtr cttr trtr trtrtrtr trtrtrtrtrtrtrtrtt
cl trtrI l]ct tr tr tr E] trI rrrl I I I I I I

tr trtr trtrtrtrtrtrE11 ltltltlltt
trtrtrtrcltrEtrtrtrrllItrlrrrt

It:

:::l
tt

iii!

'!.!
i;!rl

::::i

i:i:i
i::!i
t:;i

riill

!lii

i:l:

'lil1
i;ii
i!

2 iHi'tlat At0 2

3 i$urdo lll0i - 3

+ ..i,cl|l'gg5". .,. ..."........ At0 {
5 il(okdlli At 0l 5

6 iCabassr Ar0i - 6

I t i{/k At0 ?

I l ilhrll AI I
I
t0

) iBas A? 9

iBrass A3 t
iBarqtonsu A4 1

:+
! I en0rsaxer A5 t2

ti AliElxar A6 ti
iTrrrmnslor A? lr ?

,il IiiIiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilii!i;iilli:iiiii;ii!iiiiiii:i:|iiiililli;i;iii:l:iiiiiiiiIiii$I:i:lftffi

Ionductor Me fl Julio

0ffset Tempo = ?02

ffiffi,,ii,il,ffiffil

l"lelsure Beai Chck

l: l:080 tr@tr
@@@

HMH
ffiJ=ror

Cunent lime

0:00:00:00
lCountllCttt<ll nr I

t-lJl.{.lt-'*J

29



RESULTAT

Underlaget blir de c:a 40 kompositioner som de itta eleverna gcir under 6ret. Ftir

samtliga gliller an jag lagrat midiinformation under arbetet, observerat, samt giort en

intervju i anslutning till varje komposition.

Kompositionema, i en del fall iiven olika delar av dem, utgtir episodernajag analyse-

rar och indelar i beskrivningskategorier. Varje elev kan alltsi ge uttryck ftir flera olika

satt att komponera.

Eftersom jag iir mitt uppe i datainsamlingen har jag iinnu inget fiirdigt resultat att

presentera. Vid en fdrsta analys har jag dock funnit kvalitativt olika siitt att arbeta som

jag hlir redovisar utan att sytematisera dem i fiirdiga beskrivningskategorier.

Redan i de tidigare undersdkningarna fannjag tvi huvudkategorier. Dessa bekriiftas i

denna studie:

S om arran geman gshj iilpmedel.

Dessa anvdnder huvudsakligen utrustningen som ett arrangemangshj iilp-

medel. De komponerar liten nigon annanstans, ftire{riidesvis vid ett piano

eller gitarr. De gtir melodi, det mesta av hannoniken och text klar pi ett

ftaditionellt safi, irman de gir 6ver tlll att arrangera den pi synt-

sequensern. Dfu lligger de pf, trummor, andra instrument och effekter och

fir det pi si vis att l6ta som de vill. fubetar man pi detta sAft utger man

inte ifran ett trumkomp utan ifrAn melodi och ackord.

fubetet vid utrustningen besti,r alltsi till stor del av att fdrverkliga den inre

bild man har av hur den ftirdiga kompositionen ska lita, dven om resultatet,

hur det liter niir man testaf, givetvis till viss del iiven piverkar vilken viig

kompostitionen slutligen tar.
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B. Somkompositionsverktyg.

Den andra huvudgruppen bestAr av de som anvdnder ufushingen till att

komponera med fran brtrjan. Niir dessa saffer sig vid utrustningen har de

oftast ingen klar id6 eller bild av hur den fiirdiga kompositionen ska

komma att Hta. M0jligen en id6 om vilken stil eller typ av lAt. Dessa bOrjar

of[a med att gdra ett trumkomp. Sedan liigger man till bit frir bit, instru-

ment fdr instrument och l6ter de svar man far frSn synt/sequenser styra det

fortsatta kompositionsarbetet. Val av ljud, redan vid komponerandet iir ftir

dessa viktigt. Arbetet vid och med utrustningen styr kompositionens vdg.

Fdr dessa utgdr all$e sequensem ett interaktivt media. Det svarar och ger

respons, vilket leder till nya impulser i kompositionsarbetet.

Man kan urskilja tvi slitt att. inleda kompositionsarbetet:

A1. Man bOrjar med att g6ra kompositionen ftirdig vad gZilIff melodi,

harmonier, rytm och form fdr att sedan arrangera/instrumentera den. Detta

arbete kan ske antingen vid ett annat instrument eller vid datorstationen.

81. Man bdrjar med att leta ljud. Antingen tills man hittat nigot som riverens-

stlimmer med den idd eller kinsla man har eller hittar nigot man helt enkelt

tycker liter fint och vill ha som utgingspunkt i kompositionen. Ar det en

rytmiskt vital idd si ingir typen av trumkomp i detta klangsdkande.

De bida arbetssafien skulle kunna liknas vid bildkonsuriirers. I det fcirsta fallet (A1)

gcir man fcirst en blyertsskiss av tavlan ddr motiv, disposition ntrn gors ftirdigt f6r att

sedan f?irglliggas. I det senare fallet (B1) kirjar man med att bestimma ftirgerna.

Dessa och de stiimningar de symboliserar dr centrala och utgcir utgangspunkt fdr det

fortsatta skapandet.
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Arbetssatten f6rekommer renodlat men Ziven i olika grader mellan dessa "yttedighe-

ter""

Jag har dven funnit ett tredje huvudsatt att anvlinda utrustningen:

C. Som "'medmusiker".

Apparaturen fyller hlir den funktion medmusikerna i ett band gdr niir man

komponerar utifrin en id6 eller skiss man har med sig till repetitionen och

sedan testar med de olika instrumenten. Man "instruerar" datom s6som

man skulle instfuerat medmusikema och spelar sjZilv till. Man borjar

oftast med trumrnorna och 96r ett trumkomp som man sedan spelar och

sjunger till tills det fungerar musikaliskt. Sedan tar man pe si$ instrument

ut hur basen ska spela och overfor det till datorn. Pa det viset' genom att

hela tiden sjiilv spela "live" till, bygger man upp liten och hur "de tivriga''

ska spela. Detta arbetssatt haf ffamfor aut tillzimpats av gitarrister.

I de fall diir man har en bild av hur kompositionen ska lita innan man sfartar

kompositionsarbetet utg6r man ifr6n antingen en ytfie eller en inre bild.

1. En yttre bild"

Den ytfe bilden kan vara en annan lit man tycker om eller en stil man

vill skriva i. Kiinnetecknande fdr deta satt att komponera iir att det utgir

ifran och fdruBAtter att nigon form av analys giorts. Intellektualiserandet

och problematiserandet sker initialt i startomridel Jamfdr man med

Piagets beskrivning av ackommodations/assimilationsprocessen skulle

man kunna saga att vid detta komponerande tas en yttre bild in. Denna

bearbetas och resulterar i konstruerandet av en egen inre bild. Den inre
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bilden riktas utit och manifesteras i den egna kompositionen. Jiimfdrelsen

haltar dock. Si snart man pAbcirjat komponerandet upphtir niimligen den

yttre bilden att existera som fcirebild. Diirf<ir kan den egna kompositionen

komma aft lata helt annorlunda.

Diiremot stiimmer jZimf0relsen ndr man "plankar" en lf,t. Dvs man kompo-

nerar inte sjiilv utan har en skivinspelning som fcirebild. Arbetet bestir di i

att kopiera vad som spelas pf, skivan si bra som miijligt pA datorstationen.

2. En inre bild.

Hiir utgir man ifrin en inre bild. Nigot man hdr inom sig. En melodi som

"plotsligt bara finns dlir", som en elev uttryckte det.

Hiir iir den fdrsta riktningen i arbetet inifrAn och ut. Sedan fortskrider

processen i ett viixelspel mellan den inre bilden och den yttre som spelas

upp. Kompositionen iir f?irdig ndr den yttre bilden dverenssHmmer med

den inre.

Aven hlir fcirekommer under processens ging att man vdxlar mellan dessa bida

tankesa$ men i startomridet fcirekommer de renodlat.
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FORTSATT FORSKNING

Niir Srets fOrsdket iir avslutat och analyserat ser jag om jag kom it det jag ville komma

5t. Om sA Zir fallet forbaffer jag aven nasta kisir med safilma upplZiggning f<ir att fi
storre material. I annat fall grir jag nridviindiga 2indringar och genomfcir ett nytt fcirsdk

de.

Nigra av deltagarna har spontant bett om att fi arbeta ihop med nigra kompositioner.

Det kommer jag att ta fasta pl och nash 6r kommer jag att mer systematiskt studera

aven detta. Pararbete dr intressant" inte minst fdr att det finns manga bevis pi lyckat

sfldant vad g2iller komponerande"

Jag planerar Aven att genomfrira en studie diir etablerade professionella komposittirer

som anvdnder datorutrustning beskriver hur de arbetar. Den unders6kningen kommer

att Hggas upp piLmer traditionellt fenomenografiskt vis med intervjuer, eventuellt i

samband med lyssnande piL olika musikverk de giort, och indelande i beskrivnings-

kategorier.

Anledningen till att jag inte observerar dem nZir de arbetar eller dumpar midiinforma-

tion lir inte enbart att det knappast nrcr sig gdras. Som professionell iir man si pass

medveten om vad och hur man gtif att man kan uttrycka det i en intervju. Att man

reflekterat Over det egna arbetet och att samstiimmighet rider mellan ens uppfathing

av fenomenet "att komponsra' och akten "komponerande" skulle kunna sagas vara ett

m6tt pi just professionalitet.

I elevintervjuerna hal detta kommit till utlryck. I bfirjan ndr man inte har nflgon

uppfaming av hur man sjiilv gdr, hur akten ser ut, 5f uppfattningen av fenomenet "att

komponera" luddig eller avvikande fran det egna agerandet. Genom det egna arbetet

och de reflektioner man gdr formas en mer homogen uppfattning av fenomenet.
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Jag tror en studie av de professionellas satt att komponera blir givande och ger mdj-

lighet till intressanta jiimftirelser mellan dessa kategorier och de i elevundersOkning-

arna. Oavsett om de lir lika eller skiljer sig it.

I samband med detta kommer jag att diskutera den i utblidningssammanhang prin-

cipiellt viktiga frigan ifall det iir det professionella saftet att arbeta som ska tilliimpas

i skolan eller om det iir nflgot annat, som mer tar hiinsyn till skolans m6I och syften.

Eftersom mitt arbete utgAr ifran empirin, har de teorier och tankar jag hiir presenterat

genererats ur arbetet med denna. Nlir resultaten frin de empiriska studierna dr klara

kommer tyngdpunkten i det fortsatta forskningsarbetet att ligga pi att fdrankra och

firrklara dessa utifrin tidigare teoribildning.
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