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Sammanfattning 
Under min utbildning i musik och pedagogik har jag komponerat musik och därigenom 

utvecklat kunskaper i gehör, musikteori och komposition. Under mina kompositionsprocesser 

har jag stött på hinder och problem som ibland gjort att jag slutat att komponera. Med denna 

studie har jag konstruerat och skapat ett brädspel, Kompo, som verktyg för att komponera 

musik. När man spelar spelet resulterar detta i att spelarna skapar och får en komposition som 

är två takter lång i slutet av spelomgången. Jag vill ge elever möjlighet till kunskap och 

erfarenhet av att komponera musik och ökad förståelse för musikaliska termer och begrepp. 

 

Min studie har grundat sig i att låta fem grupper med gymnasieelever spela brädspelet 

Kompo. De studerar estetiskt program med inriktning musik och läser eller har läst kursen 

Gehörs- och Musiklära 1. Jag ville veta mer om deras upplevelser av att spela brädspelet 

Kompo genom att göra kvalitativa intervjuer, göra en videoobservation och en deltagande 

observation. 

 

Informanterna fann att Kompo var tydligt utformat och att ramarna och reglerna, i samspel 

med slumpmekaniken, gjorde att det blev lustfyllt och samtidigt lärorikt att spela. De kom i 

kontakt med nya begrepp och uttryck, samt fick fördjupade kunskaper på områden där de 

hade vissa förkunskaper. Resultatet visar också att brädspelet Kompo främjade andra 

utommusikaliska lärandeprocesser i samarbete, kommunikation, argumentation, diskussion 

och imitation. 
 
Keywords: Brädspel/sällskapsspel, Komposition, Musikteori, Pedagogiskt läromedel, 

Samarbete 
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Abstract 

Title: Kompo - A board game as a tool to use for composing music 
 

During my education in music and pedagogy I have composed music, and through that 

developed my knowledge in ear, music theory and composition. During my composing 

processes I have sometimes stopped composing due to different obstacles. With this study, I 

have designed and created the board game Kompo as a tool for students to learn to compose 

music. The aim of this boardgame is that the players create a musical composition that has 

the length of two bars. I want to give students the possibility to increased knowledge and 

experience of composing music and understanding for musical terms and concepts. 

 

In this study, five groups of secondary school students played the boardgame Kompo. The 

selected students were from the arts programme and had taken the course Gehörs- och 

musiklära 1 to get to know more about their experiences of playing the board game Kompo I 

also conducted  qualitative interviews, a video observation and a participative observation. 

 

The students thought that Kompo was plainly designed and that the frames and rules together 

with the mechanics of chance made it a joyful learning and instructive to play. The result also 

showed that the board game Kompo support other learning process aspects, not necessarily 

related to music, such as collaboration, communication, argumentation, discussion and 

imitation. 

 

Keywords: Board game, Collaboration, Composition, Educational tool, Music Theory 
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Förord 
Jag vill tacka Musikhögskolan i Malmö för en inspirerande tid både från ett pedagogiskt och 

musikaliskt perspektiv.  

Tack till alla som var med i processen att skapa det fysiska spelet och dess komponenter. Jag 

vill även tacka de personer som var med och speltestade Kompo i olika stadier och kom med 

åsikter och tankar kring hur de tyckte att spelet fungerade. Detta gjorde att jag kunde 

utveckla, förtydliga och förbättra spelet.  

Jag vill tacka min informanter för att de ville spela spelet Kompo. Jag vill också tacka de 

lärare vars lektioner jag fick lov att spela spelet under lektionstid. 

Tack till Herman, Rasmus, Patrik och Filip för trevliga studiestunder. 

Tack till dem som hjälpt mig med hur mitt examensarbete kan förtydligas. 

Tack till min handledare Stefan Östersjö för all hjälp under arbetets gång. 
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1. Inledning 
Hösten 2015 gick jag en kvällspromenad och passerade förbi en lokal där folk satt och 

spelade brädspel. Min nyfikenhet var för stor för att bara passera så jag gick in och fick se 

brädspelande personer som var mitt uppe i spelandet. Jag möttes av en skäggig man i en tröja 

prydd med Nintendo-loggan. Vi pratade en stund och jag fick information om att det fanns en 

brädspelsförening som har spelträffar varje onsdagkväll, att det finns massor av spel i 

källaren som man kunde få spela på plats samt en massa människor som var spelsugna. Jag 

visste inte så mycket om brädspel, men hade någonstans ett litet intresse, så jag valde att gå 

med i föreningen. Sedan dess har jag besökt spelföreningen en gång i veckan och testat 

uppemot 100 olika brädspel, alla med olika antal spelare, teman och spelmekaniker. Jag har 

dessutom köpt en hel del spel på vägen. 

 

Ända sedan jag fick min första gitarr har jag skrivit musik. Jag minns tydligt ackordföljden på 

min första låt som jag hade skrivit helt själv: G, F och Em på verserna och C, D och Em på 

refrängerna. Denna låt satte jag text till och spelade tillsammans med min pappa med två 

gitarrer och sång. I början när jag skrev musik använde jag mitt gehör för att sjunga och spela 

melodier och ackord. Detta memorerade jag genom att spela in ljudklipp på mobiltelefonen 

och sedan entusiastiskt ta med mina nya låtar till de två rockband som jag var med i på den 

tiden. Jag har studerat musik på gymnasiets estetiska program, på folkhögskolor och på 

Musikhögskolan i Malmö. dessa studier har jag gett mig större kunskaper i musikteori men 

också utvecklat mitt gehör. När jag komponerar musik idag använder jag både 

musikteoretiska och gehörsmässiga utgångspunkter. För att memorera spelar jag in ljudklipp 

med hjälp av mobiltelefonen, men skriver också ner mina kompositioner på noter för hand 

eller i notskrivningsprogrammet Sibelius. 

 

Jag har stött på, för mig, nya musikaliska parametrar under tiden jag studerat musik från 

skolrelaterade uppgifter men också kompositioner som andra musiker i min närhet har skrivit. 

Varje gång jag har stött på dessa parametrar (som till exempel en viss klang, ett ackord, ett 

ackordmönster, en färgning, en taktart, en skala eller ett mönster) har jag alltid velat spela på 

något instrument för att få förståelse. Med vissa avgränsningar har jag skapat kompositioner 
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där jag utmanat mig själv i någon/några musikaliska parametrar som jag inte tidigare har 

använt när jag skrivit musik. När jag har komponerat dessa stycken har min musikaliska 

lärandeprocess utvecklats i både musikteori, komposition och gehör. Detta har gjort att jag nu 

har en hel del kompositioner av varierad karaktär och innehåll. Mina kompositioner är 

noterade för hand eller i notprogrammet Sibelius. 

 

Ibland har jag upplevt motstånd och hinder i mina kompositionsprocesser. Mina upplevelser 

har varit följande problem: 

 

● Jag vet inte hur jag ska börja i brist på idéer 

● Jag vet inte hur jag ska fortsätta i brist på idéer 

● Jag har/haft bristande kunskap om kompositionstekniker 

● Jag har lagt ner mycket tid på val av mindre betydelse 

 

Dessa problem har gjort att jag ibland undvikit att komponera. Jag upplever också att andra 

musiker och musikstuderande har haft dessa problem. Därför har jag valt att, med denna 

studie, konstruera ett verktyg i form av brädspelet Kompo för att stimulera en lärandeprocess 

i komposition.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Jag vill med denna studie undersöka hur ett spel med tydliga regler och ramar kan stimulera 

lärandeprocesser i komposition. Jag vill utveckla ett spel som kan spelas på en lektion på 

45-60 minuter. Mitt mål är att spelet Kompo, som jag konstruerat, ska kunna användas som 

ett läromedel och en metod i gymnasiekurser som Gehörs- och Musiklära 1 och 2 samt 

Arrangering och komposition 1 och 2. Med studien vill jag också undersöka 

kompositionsprocesser hos gymnasieelever. Studien är avgränsad till att jag endast valt att 

undersöka elever som studerar estetiskt program med inriktning musik. De forskningsfrågor 

som jag avser att besvara är följande: 

 

1. Hur kan man med hjälp av ett brädspel utveckla kunskap om 

a) kompositionsprocesser? 

b) musikteori? 

 

2. Vilka musikaliska begrepp och termer använder elever när de komponerar med hjälp av 

spelet Kompo? 

 

3. Hur kan ett spel underlätta och stimulera elevers komponerande? 

 

4. Vilka är elevernas upplevelser av att spela spelet Kompo? 

 

5. På vilket sätt samarbetar eleverna när de komponerar musik med hjälp av spelet Kompo? 
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3.Teori 
Här redogör jag för tidigare forskning som kan kopplas till studiens syfte och metoder jag 

valt att använda mig av.  

 

3.1 Komposition och musikteori 
Detta avsnitt redogör för definitioner, teorier och tidigare forskning som behandlar musikteori 

och komposition som gren inom musiken samt ur ett undervisnings- och lärandeperspektiv. 

 

3.1.1 Definition av komposition 
Composi’tio är det latinska ordet för sammanställning, att sätta ihop, dra samman, anordning, 

foga samman och inom musik syftar begreppet både på det enskilda verket och på konsten att 

komponera (Nationalencyklopedin, 2017). Komposition är ett musikaliskt material som är 

skapat och framarbetat som blir till en sluten helhet (Bonniers musiklexikon, 1975). 

 

Ingelfs (1995) bok Lär av mästarna belyser vikten av att ha kunskap och praktiskt förståelse 

för begreppen: fras, motiv, melodisk kurva, höjdpunkt/lågpunkt, urlinje, omfång och 

ackordfrämmande toner. Kompositionslära omfattar vidare ”konsten att sammanfoga melodi, 

harmoni, rytm, klang, kontrapunkt och form till ett konstnärligt helt” (Nationalencyklopedin, 

2017). Bonniers musiklexikon (1975) benämner kompositionslära som “musikskapandets 

hantverkslära”. Detta innefattar olika kunskapsområden inom musik som “allmän musik-, 

harmoni-, melodi och rytmlära, kontrapunkt” (Bonniers musiklexikon, 1975, s. 236-237). 

Detta ligger i linje med hur jag har sett på komposition i min studie. 

 

3.1.2 Kompositionsprocesser  
Det finns fyra stadier i att komponera musik enligt Graf (1974): produktiv sinnesstämning, 

musikalisk idé, skissering och den faktiska kompositionsprocessen. Han beskriver produktiv 

sinnestämning som ett tillstånd av förväntningar. I detta stadie är inte det medvetna tänkandet 

aktivt utan här sker processen utifrån det undermedvetna. Det kreativa har instinktivt skapat 

något ostört av det kritiska och medvetna tänkandet. Det andra stadiet: musikalisk idé 

innefattas av att kompositören föreställer och har en tanke med det musikaliska materialet 
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som kompositören har skapat. I detta stadie är det medvetna tänkandet inkopplat. Ju närmre 

slutprodukten kompositören kommer desto mer kommer det medvetna tänkandet in i 

processen. I detta stadium brukar kompositören skriva ner en skiss som innebär att 

kompositören skriver ner idéerna snarare än att de har en färdig slutprodukt. Vidare menar 

Graf (1947) att det är först i denna fas som man befinner sig i en kompositionsprocess. I detta 

stadium skär man ner och vidareutvecklar sina idéer till det slutligen blir en färdigställd 

komposition. En annan syn på kompositionsprocesser har Reimer (1976) i sin studie om 

kompositionsprocesser. Han beskriver kompositionsprocesser som att kompositörer först 

upptäcker och hittar en ursprungsidé som kan vara: ett melodiskt tema, en rytm, en 

ackordprogression, en struktur, ett “sound” eller en helhetsbild av kompositionen. 

Kompositörerna i Reimers studie tenderar att befinna sig i denna fas från två till tre timmar, 

men när de arbetar med större verk kan de även arbeta med denna ursprungsidé under ännu 

längre tid. Kompositörer arbetar inte alltid med denna idé frekvent från den stunden som de 

fick idén, utan den kan bli undanlagd från fem minuter upp till flera år för att kompositörerna 

vid ett senare tillfälle återvänder till idén. Enligt Reimer (1976) spelade kompositörerna ofta 

in denna idé för att sedan skriva ner en skiss som var en omarbetning och förfining av 

ursprungsidén. Kompositionsprocessen avslutas oftast med en fullständig version. 

 

Hagerman (2016) menar att komposition som skolämne inte bör vara en för stor uppgift: “om 

komponerande vore synonymt med att komponera symfonier och pianokonserter skulle det 

vara mycket problematiskt att ha det [som] ett obligatoriskt moment i grundskolans 

musikundervisning” (s. 48). Han belyser även att uppgifter måste ligga på en nivå som gör att 

eleverna har möjlighet att klara av dem, i synnerhet med de kunskapsmål och  tidsramar som 

finns i skolan. Själva innebörden av begreppet komposition menar Hagerman (2016) har 

breddats och att synen på kompositionsprocesser idag kan vara en sysselsättning som kräver 

mindre tid och förkunskaper om komposition än vad synen tidigare varit på ämnet. 

 

Som nybörjare inom komposition, med lite erfarenhet från tidigare, är det viktigt att få olika 

verktyg för att kunna komponera musik (Kaschub & Smith, 2009). Detta för att visa på att det 

finns många olika sätt att komponera på och att ge möjlighet för eleven att hitta den metod 

som passar den bäst. Vidare beskriver de att det är viktigt att elever får kunskap om tidigare 

betydelsefulla kompositörers verk och vilka tekniker och metoder som de använde. Enligt 
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deras studie så undervisade lärare i komposition efter att de har lärt ut musikteori, vilket tyder 

på att musikteori är en förutsättning för att kunna lära ut komposition. 

 

3.1.3 Definition av musikteori 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras musikteori som pedagogik uppdelad i olika 

“läror” bestående av musiklära och gehörslära. Pedagogiken innebär oftast en kunskaps- och 

erfarenhetsförmedling i och genom notläsning. Det innefattar också en förståelse av musikens 

form och struktur som vanligtvis är riktat mot praktisk-konstnärlig verksamhet som musiker 

eller tonsättare. Både teoretiskt och praktiskt så berörs musikaliska parametrar som 

tonsystem, temperaturer, tonförråd, harmonilära, kontrapunkt, form och instrumentation 

(Nationalencyklopedin, 2017). Bonniers musiklexikon (1975)  menar att musikteori innefattar 

“intervaller, skalor, ackord, samt principerna för musikverkets melodiska, rytmiska, 

harmoniska och kontrapunktiska gestaltning” (s.311). Vidare belyser de att musikteorins 

huvuduppgift blir att undersöka dessa parametrar i musikalisk praktik. 

 

3.1.4 Komposition och musikteori i skolan 
Gymnasieskolans kurser Gehörs- och musiklära 1 och 2 samt Arrangering och komposition 

innehåller enligt kursplanerna musikteori och komposition. Undervisningen i Gehörs- och 

musiklära 1 ska enligt Skolverkets centrala innehåll “behandla musiklära med 

föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord, harmonisering och 

á prima vista-träning” (Skolverket, 2011). I centrala innehållet i Gehörs- och musiklära 2 ska 

undervisningen innehålla samtlig musiklära som finns i Gehörs- och musiklära 1 med 

tillägget melodibildning. Kursen Arrangering och komposition 1 har i sitt centrala innehåll 

musikaliska begrepp och ska behandlas “melodisk, harmonisk, periodisk och rytmisk 

uppbyggnad av musik, kompositionsprinciper, musikaliska principer och strukturer, 

användning av musikteknisk utrustning i samband med komposition och analys och tolkning 

av konstnärliga kvaliteér i form av musikaliskt resultat” (Skolverket, 2011).  

 

Ämnet musikteori ska enligt Skolverket:  

 

[…] syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. 
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Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper 

om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges 

verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande… 

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering 

och komposition. (Skolverket, 2011) 

 

I en studie av gymnasieelevers upplevelse av musikteori i skolan anser många av studiens 

informanter att musikteorin hjälper dem i en positiv riktning när de spelar musik (Svensson, 

2014). Samtidigt uttryckte en av Svenssons informanter att denne hade slutat att skapa musik 

på grund av osäkerhet i musikteori. Vidare var det också flera i denna studie som upplevde att 

musikteorin var hindrande i en skapandeprocess som gjorde att eleverna upplevde en mindre 

frihet på grund av regler och lagar.  

Bjerstedt (2015) menar att angelägenhetsgraden i komposition som ämne ökar när eleverna 

själva får skapa grunden. Han menar att nyfikenhet och personligt förhållningssätt stimuleras 

när ämnet iakttas från skaparens perspektiv. De praktiska och teoretiska frågor som väcks i 

processen får sedan hanteras när de uppstår. Komposition som “en musikpedagogisk väg till 

helhetsförståelse” (Bjerstedt, 2015, s. 196) har därför blivit allt viktigare. I likhet med 

Bjerstedts tankar kring komposition menar Guderian (2012) att om möjligheter ges för elever 

att använda sig av sina kunskaper på ett kreativt och skapande sätt så blir det tydligare för 

eleverna varför de lär sig i förhållande till kursen och kursplanen. Det stärker och utvecklar 

också deras färdigheter i ämnet. Läraren kan ge sina elever övergripande förståelse för 

grundläggande kunskap i musik genom att använda sig av komposition och improvisation. 

Under lärandeprocessen kan  läraren främja förståelsen för att det finns många olika sätt att 

skapa musik genom att ge eleverna uppgifter som är mer strukturerade och kravbaserade. För 

att variera undervisningen kan vissa uppgifter vara mer öppna. För att hjälpa eleven med 

kompositionsprocessen kan läraren använda sig av “stöttande dialog”  (Hagerman, 2016). Det 

innebär att läraren hjälper eleven genom att komma med förslag hur kompositionen skulle 

kunna utvecklas eller genom att formulera ett mål för processen och kompositionen. När 

läraren inte finns tillgänglig kan eleven själv föra dialog för att bearbeta och utveckla sina 

kunskaper inom ämnet. Detta innebär att eleven sedan själv kan reflektera över sitt eget 

tänkande, som i sin tur kan stimulera elevens egen utveckling inom ämnet komposition 
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(Hagerman, 2016). 

Generellt för komponerande anser Kaschub och Smith (2009) att barns komponerande ger 

dem möjligheter att öva på skapande av musik. De menar att komposition är en metod som 

ger barn förståelse för hur musik fungerar och används. De beskriver att komposition är det 

främsta verktyget för att få barn att använda hela deras kunskap och förståelse av musik på ett 

varierat sätt. Kaschub och Smith (2009) menar också att barn kan lära sig att komponera 

genom verbal kommunikation. Detta kan stödjas med hjälp av en lärare som visar 

möjligheter, ger återkoppling och hjälper barnen som komponerar i deras 

kompositionsprocess och att utvecklas inom sitt skapande. 

 

3.1.5 Notskrift som kommunikationsmedel 
Traditionellt används noter som verktyg för musiker, kompositörer för att kommunicera 

musikaliska idéer (Hagerman, 2016). Traditionell notation syftar till det system som 

specificerar tonhöjd, rytm och meter och noteras i ett system med fem notlinjer. I spelet 

Kompo användes traditionell notation i samma mening som hos Hagerman (2016). Hagerman 

påpekar vidare att kompositören bör vara förtrogen med grundläggande teorier om stämning 

på olika instrument, skalor, ackord, kadenser och melodisk konstruktion. detta i kombination 

med fler musikteoretiska begrepp som bland annat tempo, spelsätt, nyanser et cetera. 

Hagerman (2016) menar också att notation av musik inte bara är ett verktyg som används för 

att kommunicera från en person till en annan utan även att notbilden kan användas för att 

kommunicera framväxande idéer med kompositören själv. Han påpekar också att vissa 

övningar i komposition kräver musikaliska förkunskaper i att exempelvis spela ett instrument 

och kunna läsa noter.  

3.1.6 Gemensamt komponerande 
Kaschub och Smith (2009) belyser, i linje med Hagerman (2016), att elever som komponerar 

gemensamt ofta kan behöva notskrift som hjälp för att kommunicera sina musikaliska idéer 

sinsemellan. I gemensamt komponerande aktiveras ofta andra former av kommunikation som 

exempelvis att gestalta med ord, gester och bilder eller att spela instrument och sjunga 
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konkreta musikaliska material. De beskriver tre olika typer av samarbete i grupp; concurrent 

style, collaborative style och executive style. I den förstnämnda innebär det att eleverna 

arbetar var och en för sig för att sedan sammanfoga materialet till en gemensam komposition. 

Med collaborative style menas att de hjälps åt som en grupp och skapar en komposition. Här 

får gruppens medlemmar i stor utsträckning aktivera sig verbalt med begrepp och termer som 

rör musik. Executive style är en typ av samarbete där en stark ledare styr arbetet med 

gruppens komposition. Fördelen med att arbeta kollektivt istället för individuellt anser 

Johnson och Johnson (1999) är att: 

  

● Gruppen presterar bättre mot gemensamma mål 

● Gruppen har högre produktivitet 

● Gruppen resonerar på en högre nivå 

● Det oftare förekommer och genererar nya idéer och lösningar 

● Större överföring av lärdomar från olika situationer 

● Gruppen får mer tid till arbetsuppgiften 

 

Vidare menar Johnson och Johnson (1999) att det blir en kedjereaktion av effekter med hjälp 

av kollektivt lärande och av att samarbeta i grupp: “cooperative learning also ensures that 

students are achieving up to their potential and are experiencing psychological success, so 

they are motivated to continue to invest energy and effort in learning” (s. 72). Kaschub och 

Smith (2009) menar att elever som samarbetar kan få värdefulla lärandeprocesser och att 

mängden av samarbete har en tydlig koppling till resultatet. De nämner också att 

kompositörerna har möjlighet att få kunskap om praktiskt utförande i ansvarsfördelning för 

att driva lär- och kompositionsprocesser framåt. Johnson & Johnson (refererade i Hopkins, 

2015) menar att forskare har uppmärksammat interaktionsmönster då studenter gynnas på 

flera sätt då de samarbetar i mindre grupper. Studenterna får: 

 

A. Ge och ta emot hjälp och stöd 

B. Utbyta information och tillgångar/kunskap 

C. Få erfarenhet om feedback angående inriktade arbeten och beteende för grupparbeten 

D. Utmana varandras resonemang 

E. Genom kommunikation en ökad ansträngning till att lyckas att nå ett mål 

F. Ömsesidigt inflytande på andras resonemang och beteende 
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G. Engagera sig för sina erfarenheter i att arbeta i mindre grupper för att nå ett lyckat grupparbete 

H. Bearbeta och reflektera hur effektivt gruppmedlemmarna jobbar tillsammans och hur gruppens 

effektivitet hela tiden kan fortsätta att förbättras 

 

Enligt Baker och Harvey (2014) så föredrog majoriteten av mellanstadieeleverna i deras 

studie att arbeta i grupp för att de då kunde få vara och arbeta med sina kompisar, speciellt på 

musiklektionerna. Genom att samarbeta och hjälpa varandra kunde eleverna hantera 

svårigheter och hinder tillsammans. Eleverna tyckte också det var trevligare och roligare att 

samarbeta jämfört med att jobba på egen hand. Detta är också i linje med Skolverket (2011) 

där en av skolans uppgifter är att ge möjligheter för elever att lära sig “att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra[…] Vidare ska skolan utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens”. Sammantaget tycks det finnas goda skäl att erbjuda 

former för gemensamt arbete med komposition i skolan.  

 

3.2 Strukturer i spel och lek 
I detta avsnitt behandlas bakgrund och teori om spel och framför allt brädspel. Strukturer och 

förutsättningar för ett spel och hur detta kan appliceras på uppgifter inom undervisning 

förklaras. Nödvändiga termer och begrepp utreds, som legat till grund för konstruerandet av 

brädspelet Kompo som ett verktyg och läromedel inom komposition. 

 

3.2.1 Definition av orden spel och lek 
I det svenska språket är orden lek och spel två olika ord, men på flera europeiska språk 

benämns lek och spel med samma ord (Nilsson, 2002). Engelskans play och franskans jouer 

betyder till exempel både att spela och att leka men kan även syfta på att spela musik. Enligt 

Caillois (2001) finns det inte någon distinkt skillnad mellan betydelsen av spel och lek. 

Det finns enligt Caillois (2001) fyra typer av spel som han benämner Agôn, alea, mimicry och 

ilinx. Den förstnämnda formen, agôn, står för tävling och konkurrens. Det är spel och lekar 

där spelarna ges samma förutsättningar som i fotboll, biljard, fäktning, boxning och schack 

(Caillois, 2001). Dessa spel kan också innefatta att klara av en uppgift eller spela en viss 
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bana. Här finns också en tävling mellan spelarna där en särskild kvalité mäts och den som 

klarar uppgiften bäst vinner. En annan typ av spel är alea som betyder tärningsspel på latin. I 

dessa typer av spel har slumpen och ödet en stor roll och utfallet beror inte på spelarens egna 

resurser (Caillois, 2001). Lotteri, roulette, krona, klave eller baccart är några exempel på spel 

inom kategorin alea. En kombination mellan agôn och alea kan vara spel som till exempel 

kortspel, där spelaren slumpmässigt får resurser och sedan får använda dessa på bästa möjliga 

sätt. Den tredje typen av spel som Caillois (2001) belyser är mimicry som betyder härmning, 

efterapning och imitation. För barn innebär detta att man härmar och imiterar vuxna genom 

att till exempel leka kock eller polis. De kan också låtsas vara ett flygplan; göra motorljud 

och sträcka ut armarna och låtsas att de är vingar. Detta kan jämföras med Gärdenfors (2010) 

begrepp imitation. Han påpekar att barn använder sig av imitation för att se vad vuxna gör, 

visar och berättar för att sedan försöka härma detta och göra likadant själva. Att lära sig något 

nytt genom att imitera är “ett av de vanligaste sätten att lära något nytt - så vanligt att vi inte 

ens märker at vi lär oss något när vi imiterar” (s.111). Detta är ett sätt att få 

färdighetskunskaper (Gärdenfors, 2010). Ilinx är grekiska för virvel och denna typ av lek 

innefattar att förändra verklighetsuppfattningen genom att snurra, vara i hög fart och gunga 

(Caillois, 2001). 

3.2.2 Beskrivning av brädspelsmekaniker 
Brädspel idag kan delas upp i olika kategorier beroende på hur de är utformade och vilka 

resurser spelarna har i utgångsläget. deHaan och Saito (2016) menar att moderna brädspel 

idag inte endast använder sig av spelmekaniker som finns i äldre brädspel. Många kanske har 

spelat just dessa spel när de var yngre med mekaniker som “dice-and-move”, det vill säga att 

slå en tärning och sedan flytta. Dessa spel bygger på en stor slumpfaktor som t ex brädspelen 

Monopol och Risk. Boardgamegeek (u.å) kategoriserar olika spelmekaniker som beskriver 

spel och hur de  spelas. Worker placement innefattar en mekanik där spelarna, i turordning 

och en i taget, sätter ut en spelpjäs på en handlingsruta som finns tillgänglig. Här finns ofta 

text eller symboler som indikerar vad du kan göra på just denna handlingsruta, som också kan 

kompletteras med en regelbok där handlingarna förklaras. Dessa handlingsrutor har vanligtvis 

en eller flera limiterade platser vilket innebär att om en handlingsruta med två platser för 

spelpjäser är blockerad av till exempel två andra spelare av deras pjäser, kan inte någon 
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annan ställa sig på just den handlingsrutan och utföra den handlingen. En annan mekanik som 

används i brädspel är vad Boardgamegeek (u.å) kallar för Card drafting. Det innebär att 

spelare har möjlighet att dra kort slumpmässigt från en gemensam korthög. Korten har olika 

egenskaper och kan vara handlingar som sker direkt eller under en längre tid. Dice rolling är 

en mekanik där man använder sig av en eller flera tärningar som spelarna slår. Tärningarna i 

sig kan se olika ut, ha olika färg, storlekar och former. Co-operative play är namnet på en 

mekanik där spelaresamarbetar och spelar mot själva spelet. Spelomgången brukar ta slut när 

spelarna uppnått ett visst uppdrag och alla vinner, eller när spelarna inte uppnått ett uppdrag 

och alla förlorar. Det finns lite eller ingen tävling alls spelarna emellan. Till sist vill jag också 

lyfta fram Paper-and-pencil som innebär att spelomgången fortgår med hjälp av att spelarna 

skriver ner, med papper och penna, för att spara och komma ihåg vissa attribut som i till 

exempel Yatzy. 

3.2.3 Ramar och regler inom komposition 
Nachmanovitch (2001) menar att genom en antydan till struktur gör att musiker kan 

improvisera och och att inte improvisationen tappar riktning “struktur tänder spontanitetens 

eld” (s. 85). Hickey (1997) menar att det bästa för nybörjare i komposition är att ha en ramar i 

uppgifter i att skriva musik. Detta kan vara mallar som taktart, tonart, pauser, antal takter och 

rytmiken på en melodi. Valet av ramar som eleverna får använda beror på deras tidigare 

erfarenheter i komposition. Lärare bör börja med strikta och tydliga mallar som senare kan 

vidareutvecklas till mer fritt skapande. Eleverna kan själva bestämma taktart, tonart och antal 

takter för kompositionen. De som har komponerat tidigare kan få uppgifter som är mer 

avancerade, exempelvis att skriva för andra ensemblekonstellationer, skriva ackompanjemang 

för solospel, harmonisera och arrangera. Lärarna kan också skriva uppvärmningsövningar till 

elever i ensembler med varierande koncept så som mer avancerade rytmer, tonarter och 

speltekniker. Vidare i processen ska eleverna också få öva på att själva skriva just de här 

ramarna på notbladet. Hickey (1997) menar att läraren kan använda det som eleverna skriver 

som verktyg för att få reda på om eleverna har uppfattat till exempel olika notvärden, dess 

längd och om de passar in takten. Om elever exempelvis ska skriva en rytm, ser och hör 

läraren tydligt om eleverna kan använda och omsätta övningen till en egen ram. Hickey 

(1997) menar att elevernas motivation ökar när de får spela sin egenskrivna musik under 
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förutsättningenatt eleverna kan spela det de har skrivit. Hickey (1997) understryker vidare att 

det är viktigt att kompositionen även kan spelas av andra elever. Hon anser samtidigt att 

eleverna ska få en chans att skriva musik utan att resultatet värderas av läraren eller andra 

elever. 

Nachmanovitch (2010) lyfter fram betydelsen av att sätta gränser. Genom regler tvingas 

konstnären att ändra på sitt “vanliga” sätt att skapa på och flyttar därmed sina egna gränser. 

Han menar också att vi frivilligt följer vissa regler är mer eller mindre vedertagna som till 

exempel att improvisera inom en särskild skala, en tonart, en rytm eller över en melodi. 

Reglerna kan på detta sätt få konstnären att hitta nya vägar att utforska, men samtidigt 

förhålla sig till en ram. En jämförelse kan göras med Bjerstedts (2015) teori om att lära sig 

genom att testa sig fram; “man får ta itu med teoretiska och praktiska frågor i den takt och 

ordning de uppkommer” (Bjerstedt, 2015, s. 196). Vidare belyser Bjerstedt (2015) att med 

snäva tidsramar kan uppgifter i tonsättning ge utrymme för arbete mot enskilda mål men 

också mot kollektiva mål. Detta gäller uppgifter med en enskild idé-fas och en gemensam 

genomförande-fas. 

3.2.4 Val av spelmekaniker i spelet Kompo 

I designen av Kompo har jag använt mig av mekaniker som jag själv har stött på i olika 

brädspel. De är också framtagna med syftet att skapa en komposition och vilka mekaniker 

som jag har tänkt varit bäst lämpade för ändamålet. De mekaniker jag har valt är worker 

placement, card drafting, dice rolling, co-operative play och paper-and-pencil 

(Boardgamegeek, u.å). Syftet med använda spelmekaniken worker placement gör alla spelare 

delaktiga och alla spelare får möjlighet till individuella val samt relativt korta turer. Med card 

drafting och dice rolling var syftet att addera en slumpfaktor med i spelet samtidigt det är 

avgränsat med innehållet på korten där de är ackord som finns inom tonarten. Med tärningen 

ligger begränsningen i att det är toner från en viss skala och därmed bestämda tonsteg i den 

valda eller slumpade skalan.  Co-operative play var tanken att främja den informella 

lärandeprocessen genom kommunikation informanterna emellan. Syftet med 

paper-and-pencil var att jag ville undersöka hur informanternas inställning och erfarenhet till 
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á prima vista samt deras erfarenheter av att komponera musik genom att endast använda sig 

av musikteoretiska kunskaper. 

 

3.2.5 Musikteoretiskt innehåll i spelet Kompo 
Kompo har sitt ursprung i mina kunskaper i musikteori och komposition. Jag har utvecklat en 

version av Kompo där spelaren, med hjälp av tydliga regler, kan spela en omgång och skapa 

en komposition (eller en möjlig början av en längre komposition) på två takter som resultat. 

Spelarna ska också spela upp kompositionen som de skriver på något instrument för att 

genom lyssnandet få en uppfattning om hur det låter samt reflektera om det skulle vara något 

som de skulle vilja ändra på. Tidsomfattningen för en spelomgång är mellan 45 och 60 

minuter. Kompo har utformats med utgångspunkt i Skolverkets centrala innehåll och 

kunskapskrav i skolämnena Gehörs- och musiklära 1, Gehörs- och musiklära 2 och 

Arrangering och Komposition. Kompo omfattar följande moment från det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011) i Gehörs- och musiklära 1: 

 

● Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, 

ackord och harmonisering. 

● Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de 

olika genrernas musikteoretiska begrepp. 

● Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 

● Grundläggande satslära och harmonisk analys. 

● A prima vista-träning. 

● Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande 

 

Från det centrala innehållet (Skolverket, 2011)  i Gehörs- och musiklära 2 innehåller Kompo 

samtliga moment från kursen Gehörs- och musiklära 1, med följande tillägg: 

 

● Melodibildning. 

 

I kursen Arrangering och komposition innehåller Kompo följande moment taget från det 
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centrala innehållet (Skolverket, 2011): 

 

● Melodisk, harmonisk, periodisk och rytmisk uppbyggnad av musik. 

● Notation och läsning av olika musikgenrer. 

● Kompositionsprinciper och musikaliska strukturer. 

● Konstnärlig kreativitet i experiment med och bearbetning av musikaliskt material. 

● Analys och tolkning av konstnärliga kvaliteter i form av musikaliskt resultat, form 

och struktur samt användning av musikteoretiska begrepp som är relevanta i 

sammanhanget. 

 

Kompo innehåller också följande punkter tagna ur det centrala innehållet från kursen 

Arrangering och komposition 2: 

 

● Fördjupning av någon kompositionsprincip för en musikalisk sats, till exempel 

kontrapunkt. 

● Analys och tolkning av konstnärliga kvaliteter i form av musikaliskt resultat, form 

och struktur samt användning av musikteoretiska begrepp som är relevanta i 

sammanhanget, till exempel med avseende på tonalitet och modalitet. 

 

I Kompo finns det begränsningar då jag skapat ett antal byggstenar som spelarna kan använda 

sig av. Dessa byggstenar är: 

 

● Rytmkort med redan bestämda rytmer på ett till två pulsslag (rytmkortens längsta 

notvärde är helnot och kortaste sextondel) 

● Begränsningen av antal rytmkort som används under en spelomgång är 4 stycken 

● Endast ackord som tillhör tonarten är tillåtna 

● Endast pauser som innehåller ett till två pulsslag är tillåtna 

● Vid slumpning av tonhöjd endast använda toner inom den valda skalan och tonarten 

● Möjligheten att återanvända en tonhöjd eller ett notvärde  
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I Kompo finns det också ramar som avgränsar möjliga kompositionstekniker nämligen:  

● Sekvens som innebär möjligheten att kopiera en rytmserie på ett till två pulsslag och 

sedan förflytta denna upp eller ner en sekund, ters, kvart eller kvint i tonhöjd 

● Augmentation och diminution som innebär att spelaren kan förkorta och förlänga 

notvärden på ett till två pulsslag. 

 

3.2.6 Fysisk speldesign 
Kompos olika komponenter och utformning har ursprung i mina kunskaper och erfarenheter i 

brädspel. Vanligtvis är spelkort, spelplan och spelpjäser producerade av ett spelförlag men 

med tanke på ekonomiska begränsningar valde jag att själv rita och skriva spelkort och skapa 

en egen spelplan. Denna begränsning gjorde också att jag valde att köpa färdiga tärningar och 

spelpjäser. Spelplanen är gjord i kartong och svart designfolie. Spelkorten är handritade på 

tjockare papper med färgpennor som sedan är iförda plastfickor, så kallade sleeves, med 

transparent framsida och svart baksida. Tärningarna, T8 och T20, är inhandlade i en butik 

som säljer brädspel- och rollspelsrelaterade produkter. Spelpjäserna, inom brädspelsvärlden: 

meeples, i olika färger, har jag lånat från ett annat brädspel som heter Carcassonne. 

 

3.3 Pedagogiska och psykologiska perspektiv 
I detta kapitel ges bakgrund och överblick av teorier inom pedagogik och psykologi vad 

gäller olika sätt att undervisa och lära ut inom skolväsendet. 

 

3.3.1 Den proximala utvecklingszonen 
För att skapa en utmanande lärandeprocess menar Vygotskij (1978) att det är viktigt att 

interagera med andra personer som är på samma nivå som en själv eller högre. Detta för att 

bredda synen på vad eleven kan åstadkomma jämfört med sin nuvarande utvecklingsnivå. 

Kollektiva prestationer kan, till skillnad från individuella, möjliggöra utveckling bortom vad 

individen själv kan åstadkomma på egen hand. Den proximala utvecklingszonen börjar där 

den individuella prestationen slutar. Denna zon sträcker sig olika långt för olika individer. 

Genom att ha förståelse för den proximala utvecklingszonen och den nuvarande kunskapen 

ökar förutsättningar för att skapa en utvecklande lärandeprocess. 
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3.3.2 Kunskapssyner  

Hedin och Svensson (2011) belyser två synsätt på kunskap. Den ena är ett kvantitativt eller 

atomistiskt förhållande till kunskap och den andra är en holistisk syn. Den förstnämnda är en 

mer traditionell syn på lärandeprocessen där eleven tillgodogör sig kunskap genom att lägga 

till mer fakta “ju fler fakta, desto större kunskap” (Hedin och Svensson, 2011, s. 16). 

Förmedlingspedagogik är ett begrepp som används i den atomistiska synen som innebär att 

uppgiften för läraren blir att på ett så effektivt sätt som möjligt förmedla kunskap till sina 

elever. Detta görs genom föreläsningar men också att läraren “på andra sätt talar om för de 

studerande hur saker och ting förhåller sig” (ibid, s.16). Eleven får här en mer passiv roll. 

Kunskapen mäts sedan och om eleven inte visat att hen lärt sig tillräckligt med fakta så tyder 

detta på brister i lärarens undervisningsmetoder, att eleven inte har har nog med intellektuella 

förutsättningar eller att eleven inte varit uppmärksam nog. Hedin och Svensson (2011) 

benämner denna form av kunskapssyn som ytinriktad. Den andra kunskapssynen är den 

holistiska. Denna kunskapssyn är djupinriktad genom att eleven använder kunskap som den 

redan har, kombinerar detta med ny fakta och sätter detta i en kontext. På detta sätt blir det, 

enligt Hedin och Svensson (2011), en meningsbärande helhet som stimulerar en aktiv 

lärandeprocess där eleven reflekterar, provar ny kunskap och jämför med tidigare kunskaper, 

i relation till verkligheten utanför skolan. Detta i sin förlängning gör att kunskapen blir 

processinriktad där både läraren och eleven i samspel har ett gemensamt ansvar för 

undervisningssituationen. Kunskapssynen kan också benämnas som konstruktivistisk eller 

kvalitativ (Hedin & Svensson, 2011). 

 

3.3.3 Grupparbeten 
För grupparbeten är det idealt med tre till fyra elever (Maltén, 2003). Grupparbetens  mål 

genom en socialt fostrande uppgift ger eleverna möjlighet att öva “delaktighet, 

ansvarstagande, demokratisk samverkan och konflikthantering” (Maltén, 2003, s. 129). För 

att bestämma om uppgiften passar som grupparbete bör uppgiften ha en öppen 

problemställning som innebär att det finns flera olika typer av svar som främjar diskussion 

och åsiktsutbyte. Maltén (2003) anser att grupparbete som medel stimulerar elever på olika 

sätt: 
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gemensamt och i dialog med varandra söka svaren på olika problemställningar, att lära sig reflektera 

över och utveckla sitt egna tänkande och lärande, att uttrycka sina tankar i samspel med andra elever, 

att lära sig ställa advekata och vetgiriga frågor, att koppla samman praktik, teori och egen erfarenhet till 

nya kunskapsmönster (Maltén, 2003, s. 129). 

 

Det informella lärandet beskriver Gärdenfors (2010) som en lärandeprocess som vanligen 

äger rum utanför skolan och som främst sker genom att någon visar och pratar och den som 

lär sig härmar. I skolan kan informellt lärande ske genom interaktion eleverna emellan men 

inte nödvändigtvis på lektionerna. Gärdenfors (2010) anser att läraren kan få mycket 

inspiration från det informella lärandet när en formell lärandeprocess ska utformas. 

 

3.3.4 Motivation och reflektion 
Ordet motivation kommer från det latinska språket movere som betyder att röra sig (Hedin & 

Svensson, 2011). Varför motivation gynnar lärandeprocessen är oklart men det är konstaterat 

att så är fallet. Hedin och Svensson (2011) lyfter fram två former, yttre och inre motivation. 

Den förstnämnda innebär att motivationen emanerar från yttre faktorer som kan påverka 

eleven i positiv riktning med olika syften som till exempel att “klara en skrivning, få bra 

betyg, skaffa sig en utbildning eller få möjlighet att visa sin kompetens” (Hedin & Svensson, 

2011, s. 51). Den andra sortens motivation är inre motivation. Denna syftar till “en lust att 

lära, antingen för man upplever själva kunskapen som viktig och relevant eller för att 

kunskapsinhämtandet ses som egenutveckling” (Hedin & Svensson, 2011, s. 51). Med denna 

sorts motivation lägger den som är involverad i någon form av lärandeprocess ner mer tid och 

arbete samt mer koncentration och engagemang. Den inre motivationen når oftare mål och 

delmål med högre kvalitet vilket i sin tur genererar en större tillit till den egna förmågan. Det 

skapar också en positiv upplevelse av det som den som studerar vill lära sig, vilket gör att 

motivationen stärks ytterligare. Detta är något som Hedin och Svensson (2011) kallar för 

positiv cirkel. Den inre motivationen anser Hedin och Svensson (2011) vara kopplad till en 

djupinriktad lärandeprocess. Hedin och Svensson (2011) beskriver fyra faktorer som främjar 

motivationen. Med attityder och behov menar de att kunskaperna måste vara i linje med 

behovet, det vill säga att den som vill lära sig något också ska förstå innebörden med att 

kunna. Med stimulans blir lärandeprocessen påverkad, i positiv riktning, för den som studerar 

om undervisningen är stimulerande. Den sistnämnda faktorn, känsla, där Hedin och Svensson 
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(2011) belyser att kurser och undervisning där studenterna får en positiv känsla är detta också 

motivationsfrämjande. 

Eleverna i gymnasieskolan ska enligt Skolverkets (2011) värdegrund och uppgifter få 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter, sitt eget sätt att lära och få möjlighet att 

tillämpa de kunskaper de har i sin lärandeprocess. Även i Skolverkets (2011) examensmål ska 

eleverna få möjlighet att diskutera sitt egna och andras arbeten och få reflektera över sin 

kvalitésuppfattning och sin kommunikationsförmåga. 

4. Metod 
Våren 2017 utförde jag min kvalitativa undersökning med gymnasieelever som informanter. 

Samtliga elever går i årskurs 2 och studerar estetiskt program med inriktning musik där 

samtliga läser eller har läst kursen Gehörs- och Musiklära 1. Eleverna fick prova att spela 

Kompo och jag var delaktig genom att instruera deltagarna med hjälp av tillhörande 

regelhäfte under spelomgångarna. Mina informanter var uppdelade i fem grupper med fyra 

elever i fyra av grupperna och en grupp på två personer. Samtliga testgrupper spelade Kompo 

vid ett speltillfälle som jag observerade. Efter samtliga spelomgångar utförde jag intervjuer, 

med ljudupptagning, med eleverna om hur spelupplevelsen varit. Samtliga speltillfällen och 

intervjuer utfördes i undervisningssalar som i detta fall var ett ostört rum. Detta är enligt 

Bryman (2012) en fördel för att i så stor uträckning som möjligt utesluta störningskällor 

såsom närvaro och inblandning av andra människor. 

 

4.1 Val av metod 
I min studie har jag använt mig av kvalitativ metod som består av observationer, 

videoupptagning och intervjuer. En kvalitativ metod innebär enligt Bryman (2012) en 

undersökning med perspektiv från deltagarna och samspelet mellan dem som ingår i en 

mindre grupp. Detta valdes framför en kvantitativ metod där fokus ligger på forskarens 

perspektiv och intressen som står i fokus och som främst baseras på siffror eller resultat som 

kan mätas (Bryman, 2012). I en undersökning med hjälp av kvalitativ metod är forskningen 
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inriktad mot att få deltagarnas egna ord av upplevelsen (Bryman, 2012). Jag är intresserad av 

elevernas upplevelse och uppfattningar av att spela Kompo, deras lärandeprocesser i att 

komponera musik och diskussioner deltagarna emellan angående musikteoretiska begrepp. 

Genom att studera deltagarna i en naturlig miljö, i detta fall i skolan i lektionssalar, blir det 

också en tillämpning mot den kvalitativa metodiken. Traditionellt så prioriterar den 

kvantitativa metoden oftast konstruerade miljöer för att avgränsa det system som studeras. 

 

4.2 Tre metoder för datainsamling 
4.2.1 Deltagande observation 
En mikroetnografisk studie är enligt Bryman (2012) att forskaren har fokus på ett visst tema 

och är inte av lika stor omfattning som en etnografisk studie. Med tanke på examensarbetets 

tidsram och omfattning har jag valt att göra en mikroetnografisk studie i en sluten och 

icke-offentlig miljö som i detta fall har varit ett flertal gymnasieskolor. Min roll som forskare 

var uppdelad i två olika roller. Vid själva speltestet hade jag rollen som 

deltagare-som-observatör och vid intervjuer en något mer passiv roll som 

observatör-som-deltagare (Bryman, 2012). Jag ville i min studie få reda på vilka diskussioner 

som fördes med musikteoretiska begrepp under tiden som Kompo spelades. 

 

4.2.2 Videoupptagning 
Under de fyra spelomgångar informanterna spelade Kompo spelade jag in händelseförloppet 

med en videokamera som också inkluderade ljudupptagning. Kameran var placerad så att 

samtliga informanter hela tiden syntes i bild när de spelade Kompo samt spelade upp 

respektive komposition som mina informanter skrev under spelomgångarna. På detta sätt 

dokumenterades händelseförloppet med interaktion och diskussion mellan informanterna 

emellan, men även mellan informanter och mig som forskare. 

 

4.2.3 Analys av video 
Efter videoupptagningarna överfördes samtlig data till en dator för att sedan analyseras 

genom öppen kodning (Benaquisto, 2008). Jag arbetade här med ett färgkodningssystem i ett 

Googledokument. All data färgkodades och delades in i kategorier som sedan blev rubriker i 
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resultatkapitlet. Öppen kodning har sitt ursprung i Grounded Theory (Strauss & Corbin, 

1998) och syftar till att skapa en analytisk förståelse genom att identifiera olika strukturella 

drag i materialet.  

 

4.2.4 Kvalitativa intervjuer 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2012) är en situation 

där intervjuaren har frågor som kan ses som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd kan 

variera. Jag valde denna form för att få en flexibilitet och bredd i informanternas redogörelser 

av sina upplevelser av att spela Kompo. Intervjuaren har då också möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara svar av betydelse. I linje med studiens syfte 

ville jag eftersträva att få detaljerade och personliga svar som kan leda till en vid analys. Det 

ligger i informantens roll att tolka frågor som personen upplever vara viktigt vid förståelse 

och förklaringar (Bryman, 2012). Intervjuerna fortgick till det att informanten hade lämnat 

tillräckligt med information, och då bör man avsluta sina intervjuer och upphöra sin 

insamling av information (Holme & Solvang, 1997). Eftersom intervjutillfällena var i grupp 

så gjorde jag i dessa fall inte en strukturerad intervju då det enligt Bryman (2012) är en 

intervjumetod som tillämpas vid frågor till en enskild respondent. Vid samtliga intervjuer 

gjordes en ljudupptagning som jag efteråt transkriberade. 

 

4.2.5 Analys av text 
Efter transkriptionen läste jag samtliga intervjuer och gjorde kategorier efter vilken 

information jag fick utav informanterna, detta med koppling till mina forskningsfrågor. Jag 

skapade då ett antal rubriker som jag färgkodade och citat delades därefter in efter dessa 

rubriker. Dessa blev tillsammans med analysen av videoobservationen rubriker i resultatet. 

Jag sökte både efter likheter och skillnader i deras svar. Jag använde mig av 

Google-dokument som textredigeringsprogram där jag klippte från ett dokument till ett annat. 

 

4.3 Intervjuuppdelning 
Jag valde att göra intervjuer med samtliga av deltagarna i studien och i de grupper som de var 

när de spelade Kompo. 
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Deltagarna i gruppintervjuerna var följande: 

A. Josefine, Tove, Matilda och Marcus 

B. Siri, Timmy, Moa och Alice 

C. Oscar, Elin, Lovisa och Elias 

D. Hilda och Emilia 

E. Elliot, Daniel, Victoria och My 

 

4.4 Design av studien 
4.4.1 Processen att skapa spelet 
Under hösten 2016 och våren 2017 skapade jag mitt brädspel, Kompo, som ett verktyg för att 

komponera musik. Under tiden jag spelade Kompo med mina informanter förtydligade jag 

reglerna så att de skulle bli enklare att förstå. Jag har även ändrat spelreglerna genom att 

lägga till och ta bort vissa komponenter och tillägga vissa moment. Efter spelomgångarna 

analyserade jag, med hjälp av videoinspelningarna, vad som hände och hur Kompo kunde 

förbättras. 

 

4.4.2 Speltest 
Jag har parallellt med skapandet av det fysiska spelet Kompo speltestat det själv och låtit 

vänner spela och skapa kompositioner. De som speltestade Kompo var personer som 

studerade samma folkhögskoleutbildningar som jag och personer som läser till ämneslärare i 

musik mot gymnasiet samt en lärare vid Musikhögskolan i Malmö. De hade alla kunskaper 

om de musikaliska begrepp, termer och komposition som Kompo innehåller. Kompo testades 

med en spelare och i grupp med två till fyra spelare per omgång. Detta gjordes för att få en 

uppfattning om Kompos spelmekaniker, regelförtydliganden, design, och tidslängd (bilaga 3). 

Nedan redogör jag i punktform för de ändringar jag genomförde efter varje spelomgång som 

jag observerade: 

 

 

30 



Spelomgång 1 - Grupp A 

● Att så många som möjligt spelar ett instrument som till exempel. piano och gitarr. 

● Att vid á prima vista-spel repetera tills man spelar rätt 

● Att ha två takter istället för fyra. Spelomgången tog vid detta tillfälle 75 minuter, 

vilket jag ändrade för att kunna spela en omgång under 60 minuter. 

● Att välja en tonart med noll till två förtecken (b- och kors-förtecken). 

 

Spelomgång 2 - Grupp B 

● Att dela upp á prima vista efter takt ett och takt två. 

● Repetera mindre delar av kompositionen vid á prima vista. 

● Att klappa rytmen och repetera tillsammans innan man spelar kompositionen med 

hjälp av ett instrument. 

● Att när de spelar rätt, som det står noterat, då repetera hela kompositionen fyra gånger 

på varandra. 

● Att de som inte spelar instrument klappar rytmen för att ge ett stöd till de som spelar. 

● Att de som inte spelar sjunger melodin för att ge stöd till de som spelar. 

● Plockade bort fyra rytmkort med fyra sextondelar. 

 

Spelomgång 3 - Grupp C & Spelomgång 4 - Grupp D 

● Här gjordes inga ändringar eller tillägg. 

 

Spelomgång 5 - Grupp E 

● Vid fas 3, när spelarna ska sätta en titel på kompositionen, att varje spelare ska nämna 

ett ord som de associerar med den nyskapade kompositionen. 

● Möjlighet för alla deltagare att spela sitt huvudinstrument. 

● Skapade ett pianoklaviatur, en greppbräda (gitarr) och en kvintcirkel i papper för att 

underlätta och ge visuella förutsättningar till de som spelar. 
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4.5 Urval av informanter 
Enligt Holme och Solvang (1997) är urvalet av undersökningspersoner avgörande för studien. 

Då Kompo kräver vissa musikteoretiska förkunskaper har jag valt elever i gymnasiet (årskurs 

1, 2 och 3) som studerar på estetiskt program med musikinriktning. Eleverna har läst 

gymnasiekurserna Gehörs- och musiklära 1 och på vissa skolor även Gehörs- och musiklära 2 

samt Arrangering och komposition. De förkunskaper som krävs för att förstå och spela 

Kompo, kan kopplas till kursplanen i Gehörs- och Musiklära 1. På detta sätt kan det 

underlätta att vid intervju föra en diskussion med musikteoretiska termer och begrepp. Jag 

valde att göra en respondentintervju som enligt Holme och Solvang (1997) innebär att man 

intervjuar personer som själva är delaktiga i det vi väljer att studera. Studien är utformad efter 

vilka elever som hade möjlighet att delta i studien under lektionstid. Jag kontaktade tre lärare 

på olika gymnasieskolor som undervisar i kurserna Gehörs- och musiklära 1 och 2, 

Arrangering och komposition och kursen Musikproduktion. Jag beskrev, för de informanter 

jag hade, mitt arbete, min undersökning och mitt syfte med studien och frågade om jag fick 

göra ett speltest med elever som läste just dessa kurser. Jag gjorde fyra intervjuer med 

informanter som spelat Kompo. 

 

4.5.1 Presentation av informanterna 
Samtliga informanter studerar i årskurs 2 på estetiskt program med inriktning musik. De har 

även läst och läser kursen Gehörs- och Musiklära 1. Urvalet gjordes efter vilka av 

informanterna som var intresserade av att spela Kompo under lektionstid. Eftersom jag ville 

använda mig av lektionstid tilldelades jag grupper där respektive lärare hade gjort dessa om 

fyra personer samt en grupp på två personer. Urvalet gjordes inte med fokus på vilka 

instrument som mina informanter spelade, vilket kön de anser sig tillhöra eller förkunskaper i 

musikteori och komposition. Urvalet gjordes inte heller om vem som hade kunnat tänka sig 

spela med vem och i vilken grupp, utan detta urval gjordes av respektive lärare med de 

informanter som kunde tänka sig spela Kompo. Med tanke på studiens omfattning är det svårt 

att göra en bedömning av informanternas kunskapsnivåer och förkunskaper i komposition, 

gehör, musiklära, á prima vista etc. Som observatör fick jag en uppfattning om 

informanternas kunskaper, men för lite information för att göra en analys av hur olika 

kunskapsnivåer påverkar spelomgången, kompositionen och samarbetet i grupp. 

32 



Informanterna som använder sig av något instrument eller sång när de skriver musik spelar in 

en ljudfil med hjälp av en mobiltelefon för att memorera det dom har skrivit. 

 

Grupp A 
Läste kursen Musikproduktion 1 och spelade Kompo under lektionstid. 

Josefine - Spelat piano, trumpet och sjungit i kör i tio år. Hon använder sig av piano och 

Logic när hon skriver musik. 

Marcus - Spelar gitarr. Brukar skriva musik med hjälp av att göra “beats” och “basslines” i 

Logic. 

Matilda - Spelar piano och gitarr. Skriver musik med hjälp dessa instrument. 

Tove - Spelar piano, sjunger och sjunger i kör. Skriver musik med hjälp av piano och “nynna 

ut någon melodi… Och sen skriver jag text”. 

 

Grupp B 
Läste kursen Musikproduktion 1 och spelade Kompo under lektionstid. 

Siri - Spelar piano, gitarr och sjunger. Använder sig av ett piano när hon skriver musik. Hon 

brukar skriva ner ackorden på låtar. Melodin brukar hon alltid komma ihåg med hjälp av 

gehöret. 

Timmy - Spelar trummor. Skriver musik med hjälp av ett piano men att han ofta inte blir 

nöjd för att han upplever att idéerna han får inte passar ihop med varandra. 

Moa - Spelar trumset, klassiskt slagverk och piano. Har skrivit lite ackord med melodier. 

Alice - Spelar klarinett, piano och sjunger. Har ingen erfarenhet av att skriva musik. 

 

Grupp C 
Läste kursen Arrangering och komposition 1 och spelade Kompo under lektionstid. 
Oscar - Spelat blockflöjt, saxofon. Spelar nu elbas och piano. Använder sig av elbas för att 

skriva musik och skriver sedan in detta i notprogrammet Sibelius. 

Elin - Spelar saxofon, piano och sjunger. Skriver musik med hjälp av sång. 

Lovisa - Spelar tvärflöjt, piano och sjunger. Ingen erfarenhet av att skriva musik. 

Elias - Spelar trumpet, piano, gitarr, fiol, mandolin. Använder sig av musikteori för att skriva 
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musik och skriver sedan ner detta i notprogrammet Sibelius. 

 

Grupp D 
Läste kursen Arrangering och komposition 1 och spelade Kompo under lektionstid. 
Hilda - Spelar trumpet och sjunger. Skriver musik med hjälp av ett piano och att hon sedan 

sjunger en melodi till det. 

Emilia - Spelar tvärflöjt, gitarr och sjunger. Har skrivit musik till en dikt vid ett tillfälle och 

då använde hon sig av ett piano. 

 

Grupp E 
Läste kursen Gehörs- och musiklära 1 och spelade Kompo under lektionstid. 
Elliot - Spelar trumpet. Använder sig av ett piano när han skriver musik och skriver sedan ner 

detta i Finale. 

Daniel - Spelar keyboard och piano. Skriver musik med hjälp av ett piano. 

Victoria - Spelar piano och sjunger. Använder sig av ett piano när hon skriver musik. 

My - Spelar fiol. Skriver musik med hjälp av en fiol. 

 

4.5.2 Förkunskaper 
Informanternas uppgift var att spela brädspelet Kompo och på detta sätt få fram en 

komposition som var två takter lång. De flesta av informanterna hade skrivit musik i någon 

form tidigare. Några hade haft komposition som skoluppgift och andra hade skrivit på egen 

hand. Det var endast en informant som hade använt sig av endast musikteori för att skriva 

musik, de andra hade skrivit med hjälp av instrument eller sång. Ingen av informanterna 

visste vad dur- och moll-pentatoniska skalor var för något. De var bekanta med begreppen 

dur- och mollskala men inte begreppen jonisk och eolisk skala som Kompo innehåller. De 

hade inte heller hört talas om augmentation och diminution och dess innebörd. 

 

4.6 Tillförlitlighet 
Det finns enligt Bryman (2011) olika delkriterier för tillförlitligheten. Trovärdighet är ett 

kriterium som innefattar att man som forskare har tagit reglerna som finns i anspråk. Det 

34 



innebär också respondentvalidering som innefattas av att de som har låtit sig vara informanter 

får bekräfta resultatet så att forskaren har tolkat datan på det sätt som informanten avsett utan 

att för den skull i efterhand kunna tillrättalägga vad de har sagt under intervjutillfället. Ett 

annat kriterium är överförbarhet som enligt Bryman (2011) innebär att resultaten på en studie 

kan överföras till andra liknande studier. En kvalitativ studie innefattar ofta personer som har 

specifika och vissa gemensamma egenskaper som gör att informanternas mening och 

uppfattning är av studiens särskilda intresse. Pålitlighet är ett kriterium som innebär att man 

som forskare ska ha ett granskande synsätt även kallat auditing (Bryman, 2011). Detta 

beskriver Bryman (2011) med forskningens alla faser av processen med att göra en studie 

med följande upplägg: 

 

● Problemformulering 

● Val av undersökningspersoner 

● Fältanteckningar 

● Intervjuutskrifter 

● Beslut rörande analysen av data 

 

Ett fjärde kriterium är möjlighet att styrka och konfirmera. Med detta anser Bryman (2011) 

att som forskare är det viktigt att inse att det inte går att få en helt objektiv studie (Bryman, 

2011). Det ska tydligt framgå att forskaren inte använt sig av litteratur eller personliga 

värderingar som kan påverka studien och dess slutsatser i en viss riktning. Guba och Lincoln 

(enl. Bryman) anser att “en av granskarnas uppgifter är att slå fast i vilken utsträckning det 

går att styrka resultatet” (s.356). 

  

4.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innehåller det grundläggande individskyddskravet fyra 

allmänna krav på social-humanistisk forskning. Jag har informerat de informanter jag 

intervjuade, observerade och tog video- och ljudupptagning på angående samtliga punkter 

(bilaga 1). 

 

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om vad deras uppgift är i 

studien. De ska också informeras om att medverkandet sker på frivillig basis och att 
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informanten kan avbryta sin medverkan. Denna information meddelas av forskaren. 

Samtyckeskravet innefattas av att forskaren skall, innan påbörjad studie, hämta samtycke från 

undersökningsdeltagarna och om de är under femton år skall samtycke också inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare. Forskaren skall också informera att deltagarna närsomhelst kan 

avbryta undersökningen utan några negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanterna är anonyma när de nämns. Varken ålder eller kön är utskrivna vid några av 

informanterna och skolan/skolorna varvid jag har gjort intervjuer på har fått fingerade namn. 

Angående informanternas namn har jag valt att använda mig av fingerade namn, vilket 

betyder att de egentligen heter något annat. Materialet, det vill säga anteckningar vid 

observationer, video- och ljudupptagningar, har behandlats konfidentiellt.  Nyttjandekravet 

innebär att all insamlad data endast får användas i syftet för ändamålet för min forskning. 

Informanterna kommer också kunna få ta del av min uppsats vid intresse. 
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5. Resultat 

5.1 Samarbete 
I analysen av videodokumentationen kunde jag observera hur mina informanter  samarbetade 

under tiden som de spelade Kompo och det gjorde de genom: 

 

● Verbal kommunikation om musikteoretiska termer och begrepp 

● Att titta och lyssna för att sedan härma varandra 

● Att kollektivt försöka skriva en så bra komposition som möjligt 

● Kollektiva beslut kring valmöjligheter i kompositionsprocessen 

 

Samarbetet skedde med hjälp av diskussion om musikteoretiska begrepp. De frågade 

varandra om de var osäkra på hur de skulle skriva noter eller om musikteoretiska begrepp. 

Några av informanterna tyckte det var lustfyllt och inspirerande att komponera musik med 

andra. Enligt observationen av videoanalysen främjade Kompo ett klimat som gjorde att 

spelarna kunde be varandra eller mig som observatör om hjälp med problem som uppstod. En 

annan av mina iakttagelser i videoanalysen var att informanterna hade en överblick över hur 

kompositionen såg ut för stunden när de skulle göra val. Till exempel om de såg att det 

fattades en fjärdedel i en takt eller om någon rytm inte hade tonhöjd så gjorde de ofta det val 

som innebar att takterna skulle bli kompletta. De gjorde detta i större utsträckning  jämfört 

med att de ändrade det som de redan hade skrivit ner. 

 

5.1.1 Dialog 

Jag ger här ett exempel på när Grupp A samarbetade genom dialog och en kollektiv lösning. 

Efter att de har spelat upp kompositionen för första gången ville Tove ändra två tonlängder i 

den sista takten. Själv skulle hon enligt Kompos regler bara få ändra en tonlängd. Matilda 

föreslog då en kollektiv lösning: “Vi kan ju göra det strategiskt, för att vi har ju två val kvar. 

Så om det är något som vi vill ändra tillsammans kan vi göra det”. 

 

Ett annat exempel på samarbete genom dialog kan observeras när Grupp B spelade och 
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Timmy skulle skriva ner en g-klav. Han började rita men blev avbruten av Moa och Alice 

som förklarade att han ritade g-klaven på “fel håll”. Timmy suddade då ut g-klaven och då 

fyllde Siri i och sa att det var rätt som Timmy skrev från början. Efter detta ritade Timmy dit 

en ny g-klav och hela gruppen bekräftar att han gjort det rätt. Timmys upplevelse var att det 

var lätt att samarbeta i Kompo jämfört med andra spel som han har spelat tidigare: “Det är ju 

lättare att samarbeta än vad det är på andra såna här typ kortspel där man ska tävla mot 

varandra”. Han påpekade också att Kompo inte innehåller något moment som gjorde att 

spelarna har hemliga kort som de ska försöka vinna med utan att det är öppen information 

som alla kan ta del av. På detta sätt menade Timmy att en del av prestationen kan försvinna 

för att man inte behöver visa upp att man kan någonting genom att till exempel spela ett kort 

på ett strategiskt och planerat sätt. Siri tyckte det var kul att se vad andra hade för idéer med 

kompositionen “i och med att alla gör olika saker så blir det att man blir inspirerad av andra”. 

Josefine uttryckte att hon tyckte det var kul att skriva musik tillsammans med klasskamrater 

som hon inte har skrivit musik med tidigare. Alice uttryckte att det fanns fördelar med att 

spela Kompo med andra: 

 

Man samarbetar, man lär känna varandra bättre. Jag som är jätteosäker på såna här grejer typ att man 

bara typ okej nu ska jag göra det här? Ska jag göra det här? Och typ… jag vill göra det där och dom 

bara okej men det låter bra. Okej, då gör jag det. 

 

Alice såg det också som en fördel att de kunde hjälpas åt. Hon har inte skrivit musik tidigare 

och hennes upplevelse av att skriva i grupp med hjälp av Kompo var positiv: 

 

Ja alltså, för mig var det här roligt för att man fick göra det med andra människor. För om jag hade 

suttit här ensam så och gjort det med människor som jag inte känner.. då hade det varit skittråkigt. Men 

eftersom det var med människor som jag känner och som jag tycker om… då var det roligt”. 

 

I Grupp C uppstod det en situation när Lovisa slog en fyra med tärningen. Hon uttryckte att 

det stod still i hennes huvud och detta syftade till att hon inte visste vilken ton det är i skalan 

och då hjälpte Elin henne genom att berättade vilket tonnamn det var. Oscar uttryckte att han 

såg på kompositionen som en helhet och försökte få en uppfattning om vad de andra hade 

skrivit och vad han själv kunde göra för att kompositionen skulle få en möjlighet att bli så bra 

som möjligt: 
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Man kan se vad som saknas liksom. Eller om man tänker det är något som saknas så kan man kolla 

igenom liksom… vad är det som behövs? Säg om typ ingen lägger något på rytm, till exempel så kan 

man ju, amen man behöver ju rytm då lägger jag där. Så man kan liksom lära sig vad som behövs för 

att skapa en bra komposition. 
 

I grupp D skrev Hilda under stora delar av spelomgången alla noter och musikaliska 

symboler. Vid ett tillfälle frågade hon Emilia om hon ville skriva och fick svaret: “Nej, du får 

skriva”. Hilda upplevde det som positivt att de var flera som spelade Kompo och att de kunde 

hjälpa varandra “någon är kanske bättre i den grejen och någon är bättre i den. Och sen kan 

man hjälpa varandra”. Hon förklarade också att hon inte var så bra på att spela piano, men att 

hon då kunde be någon annan att spela det för att kunna höra hur den nyskrivna musiken lät?. 

Emilia tyckte det var bra att de kunde prata om hur de skulle gå vidare med kompositionen 

“det var bra för då kunde man diskutera med den andra, och hur ska vi göra här? Vad tycker 

du, vad tycker jag?”. 

 

5.1.2 Att härma 
Informanterna samarbetade enligt analysen av videoupptagningarna med hjälp av rörelser för 

att förtydliga eller stödja när de blir utmanade att lösa en uppgift. De lyssnade också på 

varandra för att kunna uppfatta och höra vad de andra gjorde i förhållande till dem själva. 

Informanterna härmade varandra genom att någon i gruppen som visste hur de skulle göra 

visade, klappade, sjöng och de andra lyssnade och tittade för att sedan göra likadant. Enligt 

observationen av videoanalysen härmade de varandra under tiden de försökte lösa uppgiften 

som i detta fall bestod av att skriva en komposition i enlighet med spelets regler. 

 

Ett exempel på en rörelsehärmning är när Grupp B spelade Kompo och Timmy valde vid ett 

tillfälle under spelomgången handlingen paus och valde en fjärdedelspaus. Då frågade Moa 

om Timmy skulle göra en blixt. Hon gör här en jämförelse med hur en fjärdedelspaus ser ut 

och hur en blixt ser ut. Timmy svarade att han inte kan skriva sådana och då ritade Moa med 

hjälp av sitt finger en fjärdedelspaus på bordet och hon lägger till ett ljud som förstärker varje 

streck: “Fast det är bara to-to-to”. Då inflikade Siri med att säga att hon inte brukar skriva 

fjärdedelspauserna så noga genom att också rita en fjärdedelspaus på bordet med hjälp av 
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fingret men också, likadant som Moa: “Jag brukar bara kr-kr-kr”. I sin tur gjorde Alice 

likadant som de andra två, fast använde andra ljud: “bara gör kch kch kch”. Efter detta 

skeende ritade Timmy en fjärdedelspaus och yttrade sig: “Alla förstår att det är en 

fjärdedelspaus”. Ett annat exempel är när Alice ska skriva en åttondelspaus men hon inte vet 

hur hon ska skriva. Då ritade Timmy en åttondelspaus i luften för att försöka visa hur man 

skriver en åttondelspaus. Detta ledde till att Moa skrev åttondelen istället. 

 

I grupp D fanns det ett exempel på när de lärde varandra genom att visa, lyssna och härma. 

Det var när Hilda skulle spela ett ackord men inte visste hur hon spelade det på pianot. Emilia 

visade då hur hon spelar ackordet genom att sätta fingrarna på klaviaturen. Först spelade hon 

ackordet, med alla fingrar samtidigt, sedan visade hon hur hon spelade ackordet ton för ton. 

Hilda tittade och lyssnade på hur Emilia gjorde och härmade sedan detta. 

 

I grupp E fanns det ett exempel på att de härmade varandra och det var när de skulle klappa 

den rytm som de hade skrivit. Vid första tillfället så klappade Viktoria rätt rytm, men de 

andra tre spelarna klappade fel, märkte detta och slutade klappa efter några pulsslag. Vid 

andra tillfället de klappade rytmen klappade alla i gruppen rytmen som stod noterad. Genom 

att de lyssnade och tittade på den i gruppen som visste hur rytmen skulle klappas så kunde de 

vid det andra tillfället härma Victoria som kunde läsa á prima vista och klappa rätt rytm. Vid 

några tillfällen härmade informanterna mig som observatör. Ett exempel på detta är när My 

har valt att de ska ha en jonisk skala som ram, och härmar mig som observatör “Dur. Alltså 

jonisk skala” och då härmar My genom att säga “jonisk skala”. 

 

5.2 Kompositionsprocesser 

5.2.1 Musikteoretisk förståelse 

I observationerna av videoanalysen framkom det att informanterna använde sig musikaliska 

termer och begrepp när de spelade Kompo. De brukade begrepp som fanns med på 

spelplanen, på de olika korten och i regelhäftet. Dessa begrepp och termer använde 

informanterna under spelomgångarna: 

 

● Benämning av ackord och vilka ackord som tillhörde tonarten 
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● Taktart i kombination med vilka notvärden som får plats i varje takt 

● Tonart och vilka eventuella förtecken som den innehåller 

● Nothuvuden och notskaft på sextondelar, åttondelar, fjärdedelar, halv- och helnot 

● Tonnamn, tonhöjd och vilka toner som fanns i den förbestämda skalan och tonarten 

● Pauser: sextondels-, åttondels-, fjärdedels-, halv- och helnotspaus. 

● Augmentation och diminution samt dess innebörd av att förkorta och förlänga 

● Intervallen sekund, ters, kvart, kvint och oktav 

● Återställa, höja och sänka 

● Sekvens 

 

Informanterna använde även begrepp som inte fanns med i Kompo som visade att de hade 

förståelse och förkunskaper i musikteori. Vid spelomgången när Grupp B spelade så hade de 

kollektivt valt tonarten B-moll. Gruppen valde sedan som startskott på kompositionen att 

välja ett ackord och får då fram ackordet D varvid Maja säger “tonikaparallell”. När de ska 

skriva in förtecken för Bm så yttrar sig Alice med att säga “Father Charlie” som syftar på på 

vilka notlinjer som de två korsförtecken ska skrivas in på. I Grupp D uttrycker Emilia 

förståelse för starka och svaga pulsslag i en takt i förhållande till vilken ton och vilket ackord 

det är: “det första och tredje slaget är starkast och att dom tonerna ska funka med ackordet… 

på slag tre så är det tonen G, men att man istället borde ha tonen A för att den finns med i 

ackordet F”. I Grupp E nämner Elliot begreppet “fras” och förklarar hur han tycker att 

melodin låter med hjälp av detta “det är liksom avslut på de olika fraserna”. 

 

Informanternas egna uppfattningar om vad de hade lärt sig var väldigt individuella. På frågan 

“vad tyckte du att du lärde dig av spelet?” gav några informanter exempel på musikteoretiska 

begrepp. Matilda nämnde att hon lärt sig att en aeolisk skala är samma som en ren mollskala. 

Alice menade att hon hade lärt sig begreppen diminution och augmentation. Marcus upplevde 

att han hade övat på att skriva noter. Några informanter tyckte att de hade lärt sig mer om 

kompositionstekniker och mer om musikteori med hjälp av Kompo. Siri hade en 

musikteoretisk förståelse av vad hon hade lärt sig “att tonen aiss inte passar in i en 

Dm-skala”. Denna koppling gjorde hon efter att de hade spelat upp kompositionen för första 

gången och lyssnat och reflekterat över hur det lät. Alice tyckte att hon hade lärt sig mer om 

“vad som funkar och inte funkar i en komposition”. Moa upplevde att hon lärde sig att “att 
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åttondelar i en låt bara är tråkigt” och syftar till att det fanns många åttondelar i deras 

komposition som uppkom på grund av rytmkorten som de drog. Två informanter tyckte att 

det var en jobbig fråga att svara på och undvek svaret med att säga “jag vet inte” och den 

andra informanten svarade istället på vad han tyckte att spelet hade för fördelar i syftet med 

att skriva en komposition. 

 

Vid samtliga kompositioner slumpades taktarten 4/4 fram och informanterna uttryckte en 

lättnad i att det blev just den taktarten. Alice uttryckte “det är safe”, Marcus yttrade “den 

tråkigaste” och Oscar uttryckte sig som att “jag vill ha fyra fjärdedelstakt, det är lättast”. 

Detta tyder på en vana att skriva och arbeta med just den taktarten. 

 

5.2.2 Notationspraxis 
Några av informanterna upplevde att de lärde sig mer om notationspraxis. Enligt 

observationen av videoanalysen skrev alla informanterna i respektive spelgrupp på notbladet 

vid några tillfällen per spelomgång. Några informanter skrev vid fler tillfällen och andra vid 

färre. På detta sätt utvecklade informanterna ny och fördjupad kunskap om notation 

sammankopplat med musikteori. 

 

Marcus tyckte att det var bra övning i notation genom att säga “jag tyckte det ganska bra 

såhär träning att skriva noterna”. Han gjorde en koppling mellan att kunna vara tydlig när han 

skrev noter så att det förenklar när de skulle spela dem vid fas 2 och 3 “sen måste man kunna 

läsa dem”. Det framkom också att informanterna tog hänsyn till hur notbilden såg ut rent 

grafiskt. Timmy förklarade för Moa att hon borde tänka på var i notbilden hon skriver noterna 

“tänk om det kommer 25 sextondelar sen som ska tryckas in där”. När Alice skrev noter så 

frågade hon gruppen om hon skulle skriva noterna mindre och Timmy bekräftade hennes 

fråga med “det kommer inte få plats annars”. Elin skulle vid ett tillfälle skriva ett notskaft på 

en not men direkt efter hon hade gjort det uttryckte hon “fel sida” och suddade ut det hon 

nyss hade skrivit och ritade ett nytt notskaft. I analysen av videoupptagningarna framkom det 

att vissa informanter uttryckte att de inte ville skriva på notbladet, utan att de ville att någon 

annan i gruppen skulle skriva. Enligt informanterna själva berodde detta på en osäkerhet i hur 

de noterar Emilia hade själv reflekterat över sin kunskap i notation “det var typ svårt när man 

skulle göra ändringar. När man ska skriva tycker jag var svårt för att jag är inte så bra på det”. 
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Emilia hjälpte till verbalt när någon annan skulle notera och uttryckte till exempel vilket håll 

notskaften skulle vara på. Hon berättade också att hon normalt sett brukar använda sig av 

notprogrammet Finale när hon ska skriva noter för att direkt kunna lyssna på det hon har 

skrivit. 

 

5.2.3 Nya idéer med hjälp av spelet 
Informanterna upplevde att de fick nya kompositionsidéer med hjälp av att spela Kompo. De 

berättade att de fick en bra grund som de sedan kunde vidareutveckla och att det var en bra 

metod att använda om de fastnat i sin kompositionsprocess. Med hjälp av Kompo utvecklade, 

stimulerade och möjliggjorde informanterna metoder för hur de kan komponera musik. 

 

Siri upplevde att hon lärde sig att det inte alltid blir som hon tänker sig, men att hon ändå kan 

utveckla kompositionen ifrån om vad hon har i nuläget. Matilda uttryckte sig på ett liknande 

sätt, hon tyckte att det var positivt att inte fastna i hur något eventuellt låter utan att hon gör 

någonting och sedan arbetar utifrån det. Elias tyckte det var kul att man fick nya idéer med 

hjälp av Kompo. Tove beskrev liknande att hon kunde få nya idéer och en “fin melodi” som 

honsedan kunde utveckla. Hon tyckte att det inte var så svårt att komma igång med 

kompositionen. Timmy upplevde att han fick inspiration av att spela Kompo “man kan få typ 

idéer och sånt också. För att utveckla det sedan”. Hilda uttryckte efter spelomgången att hon 

fann att komponera musik som något som var enkelt med hjälp av Kompo “att det egentligen 

inte är så svårt att skriva nåt själv. Alltså jag tycker alltid det är jättesvårt. Men jag kommer 

aldrig på nåt för att man... jag tror att man tänker för komplicerat ibland”. Detta anspelar på 

att Kompos uppgifter låg på rätt kunskapsnivå och att hon hade tillräckligt med kunskaper 

och erfarenheter för få en känsla av att hon skulle kunna komponera på egen hand. Daniel 

gjorde en liknande reflektion efter att ha spelat Kompo “att komponera nånting kanske inte är 

lika svårt som man tror”. 

 

Enligt analysen av intervjuerna framgick det att några informanter tyckte att Kompo kunde 

vara som ett stöd när man kört fast i en kompositionsprocess. Spelets mekaniker i samband 

med att de spelade i grupp gjorde att processen att komponera hela tiden gick framåt och att 

de inte stannade upp för länge när de ställdes inför ett val. Hilda upplevde att hon fick förslag 

på hur hon skulle kunna komponera och på så sätt driva kompositionen framåt. Hon tyckte att 
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Kompo var “snabbt och enkelt”. Matilda tyckte på ett liknande sätt att det stimulerade henne i 

att komma vidare och inte köra fast i sin kompositionsprocess “att man inte såhär fastnar i typ 

såhär vad som ska låta bra... Så då bara gör man, man kommer någon vart”. Elliot tyckte att 

Kompo kunde vara bra om man kör fast i sin komposition och inte kommer vidare. Han 

tyckte att det var bra att man fick förslag på tonhöjder, ackord, rytmer och allmänna 

kompositionsprinciper för komma vidare i sin kompositionsprocess. Victoria tyckte att 

Kompo kunde hjälpa en i processen om man fastnat “ibland så kan man behöva detta för å 

hjälpa”. Emilia uttryckte sig liknande med att hon kunde få förslag på hur hon kunde fortsätta 

“jag tänker om man skriver själv och kanske kör fast, man inte kommer vidare, så är det ju 

rätt bra liksom få lite förslag och bara köra med det. Och sen tycker man om det, det låter bra 

och så”. 

 

Daniel och Hilda uttryckte att det inte var så svårt att komponera som man kanske tror. Detta 

tyder på att Kompo gav en positiv effekt och att de tyckte att det var enklare att komponera 

musik på detta sätt jämfört med skriva musik på vanligt vis. Tove tyckte tvärtom med att 

komponera musik med hjälp av Kompo. Hon tyckte det var svårare än att ha skrivit på egen 

hand på grund av att hon tyckte det fanns en brist i att man inte kunde lyssna direkt på som du 

komponerade, utan fick vänta tills det att kompositionen var fullbordad. 

 

5.3 Ramar, regler och strukturer 
5.3.1 Ramar 
Enligt intervjuanalysen tyckte informanterna att det var bra att få ramar och regler att förhålla 

sig till. De tyckte om att få en förbestämd taktart, skala och tonart som de sedan kunde 

utveckla. Informanterna berättade att det var enkelt att följa reglerna och veta vad man hade 

för valmöjligheter. Några av informanterna tyckte det var enklare att komponera musik med 

hjälp av dessa ramar än att komponera musik på egen hand på grund av att det blev tydligt 

vad de har för valmöjligheter.  

 

Elliot, My och Elin tyckte att det kan vara bra att börja med en förbestämd grund som i detta 

fall var att kompositionen skulle vara två takter lång samt att de gemensamt, spelarna 

emellan, skulle välja eller slumpa taktart, skala och tonart. De tyckte också att med hjälp av 
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att bestämma detta i förväg så kunde de sedan utveckla kompositionen från denna grund. Elin 

beskrev sin upplevelse som att få ett startskott “jag tror att det kan vara bra liksom börja som 

en grund med det här. Liksom man har stommen färdig och sen så kan man jobba utifrån det. 

Det känns lättare än å komma på någonting... ur det blå”. Timmy förklarade att man kan få 

inspiration med hjälp av att få en grund “jag tänker igenom spelet så kan man ju.. man kan få 

en grund till nånting som man sedan kan utveckla ännu mer”. Vidare berättade han att man 

sedan kan lägga till och utveckla kompositionen: “Så kan man ju lägga till allt sånt som man 

vill ha extra själv sedan”. 

  

Victoria tyckte att det blev tydligt att man fick klart för sig vilken taktart, skala och tonart 

man fick använda sig av. Hon uttryckte också sig i att hon tyckte att det är bra att ha dessa 

musikaliska parametrar definierade innan man börjar att skriva en komposition. Victoria och 

Elias tyckte att det fanns en fördel med att ha dessa ramar när man ska börja att skriva en 

komposition för att det blev tydligare vad man fick använda respektive inte fick använda och 

tydligt när man skulle välja vad. Tove beskrev att man kan få en grund till en komposition 

som man sedan kan vidareutveckla. Siri uttrycker sig att man från början av kompositionen 

hade “the basics” för att kunna komponera. Med detta menar hon taktart, tonart och skala. 

Alice fyller i och lyfter också fram ackord- och rytmkorten som också ingick som kunde göra 

att man kan skapa en grund. Hilda tyckte det var positivt att inte behöva börja skriva musik 

helt från grunden utan att få ramar att förhålla sig till. Elias upplevde att Kompo innehöll en 

bra struktur för honom: “Det fanns en struktur. Att nu vet jag, nu ska jag välja taktart, nu ska 

jag välja rytm och melodi det var bra. Att man visste vad man skulle välja, hela tiden. Det var 

lätt”. Josefine tyckte liknande att spelet hade en tydlig struktur och vad man visste vad man 

som spelare kunde göra och inte göra. Emilia tyckte att strukturerna gjorde så att detta blev 

ett enklare sätt att komponera jämfört med att skriva musik helt utan några ramar. 

 

Hilda, My och Siri upplevde att de lärde sig mer om hur de kan komponera. De tyckte att det 

blev klarare och tydligare med olika parametrar som de kunde använda för att skriva en låt, 

men också att begränsningarna gjorde det enklare att komma fram i kompositionsprocessen. 

Daniel menar att ibland när han komponerar så har han inga idéer eller någon känsla som han 

vill uttrycka. Då tyckte han att detta Kompo kunde vara bra i stunder då man inte har 

inspiration. Han upplevde att spelet gick ut på att välja, lägga ihop och ändra det som man 
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inte blev nöjd med. 

 

Hildas upplevelse var att hon fick förslag på hur hon kunde komponera med hjälp av 

handlingar och spelkort. Hon tyckte också att det var bra att få en struktur från början, med 

taktart, tonart och skala, och att var skönt att inte välja allting själv. Alice tyckte att korten 

med taktarterna var bra. Timmy fyllde i och menade att taktarterna 2/4, 3/4 och 4/4 var lagom 

i nivå för honom för att kunna skapa en komposition. Vidare menade Alice att det fanns 

många alternativ men hon upplevde att det inte fanns för många alternativ: “För att om det 

hade varit jättemånga alternativ så hade man inte vetat vad vad man ska välja”. 

 

My tyckte att spela Kompo var en utmaning med tanke på att vissa av spelets val var 

begränsade men också att det var enklare att skriva en komposition med hjälp av Kompo än 

att komponera på vanligt vis. Hon tyckte att ramarna var en stor faktor till att hon upplevde 

det som enkelt att komponera med hjälp av Kompo: 

 

Jag tycker att det var skönt med såhär dessa ramar. Det var liksom såhär, här får du en begränsning, 

liksom såhär det här ska du använda, alltså det här ska du använda dig av. Och det var jätteskönt för då 

vet man okej detta kan jag göra, detta kan jag göra. Men när man inte har det så är det såhär oändligt 

mycket man kan göra. Då e det bara… vad kan jag göra? 

 

My berättade mer om varför hon gillade dessa ramar: 

 

För att då är det så här varsågod så här ska det vara. Inte att man behöver sitta själv och bara okej vad 
ska jag göra nu? Vad ska jag inte göra? Utan här får du. Också, you’ve work with what you got. 
 

 
Mina och Elliot tyckte att ramarna som Kompo innehöll var bra och gjorde att det blev 

enklare att komponera jämfört när de skrev musik på egen hand. Alice uppskattade också 

begränsningarna och beskrev det lagom antal alternativ att välja på “alltså det finns många 

alternativ men inte för många alternativ. För att om det hade varit jättemånga alternativ så 

hade man inte vetat vad vad man ska välja”. Siri hade en liknande tanke om spelets 

omfattning att det var “lagom mycket saker”. Victoria tyckte att det var tack vare de 

begränsningar som fanns, gjorde att de kunde göra denna komposition. Trots ramar och regler 

upplevde Elliot som att man hade många möjligheter att påverka kompositionen “det är 
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väldigt uppradat hur det ska va. Men det är ändå väldigt fritt”. Han tyckte också att det blev 

ett bra resultat med deras komposition. 

 

5.3.2  Slumpen 
Informanterna upplevde det som positivt med möjligheten att låta slumpen styra. Enligt 

spelreglerna finns det möjligheter att välja musikaliska ramar, men enligt observation av 

videoanalysen så framgick det att informanterna oftast valde att slumpa taktart och skala vid 

samtliga speltillfällen för att skapa ramar för kompositionen. Det framgick också att 

informanterna oftast slumpade meloditoner med hjälp av den åttasidiga tärningen. Med hjälp 

av slumpen tyckte informanterna att det underlättade att komponera musik och att slippa 

behöva välja. En av informanterna berättade att behöva välja kan i sig skapa en negativ och 

stressande känsla. 

 

Siri upplevde att hon kunde välja om hon ville, hon nämnde handlingen Melodi som ett 

exempel, att välja vilken tonhöjd som tonen skulle ha. Daniel berättade om sin upplevelse av 

att använda tärningen när han använde handlingen melodi “jag tyckte det var lätt att inte 

behöva till exempel sätta ut egna toner utan bara slumpa ut det”. Elin upplevde att det var 

skönt att slippa pressen på om man skulle välja eller slumpa både tärningen men också 

ramarna som skulle sättas i början i förberedelsefasen. Hon uppskattade slumpmomenten 

även om det inte alltid lät bra: “jag tyckte det var rätt bra att man kunde slumpa... Man hade 

inte den pressen på mig, eller på en, att man skulle välja. Utan det var mer liksom du kan 

slumpa om du vill”. Tove hade liknande uppfattning kring att inte behöva välja “Det var ju 

lätt, att man inte behövde välja själv. Det var skönt”. 

 

En del informanter upplevde det som lustfyllt att låta slumpen avgöra vad det blir. De tyckte 

att resultatet var av mindre vikt och att det experimentella och det lustfyllda med att slumpa 

var av större vikt. Daniel uttryckte sin syn på att slumpa med “det var lätt och roligt”. Siri 

beskrev sin upplevelse av balansen mellan att välja eller att slumpa i spelet “det finns mycket 

som man kan slumpa eller välja. Man kan välja typ hur man vill skriva melodin eller så kan 

man slumpa liksom. Så det är ändå bra”. Vidare lyfte Siri fram en fördel med att kunna 

slumpa ur ett pedagogiskt perspektiv “för om man känner sig osäker så kan man bara 
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slumpa”. Matilda hade liknande tankar kring att kunna slumpa och gjorde en jämförelse med 

valet ur ett personligt och konstnärligt perspektiv “om man inte har någon slags såhär liksom 

vilja liksom eller någon vision, så kan man bara slå tärningen. Bara göra som tärningen säger, 

bara se hur det blir”. Marcus berättade att om han hade spelat med några kompisar så hade 

han velat att testa gränserna och se vad man hade kunnat få fram med hjälp av att endast 

slumpa “nu kör vi så random som möjligt och sen så spelar man upp det”. 

 

Elliot hade uppfattningen att om vissa musikaliska parametrar är förbestämda så kan man låta 

slumpen styra resten “så länge man har bestämt liksom vilken taktart, vilken tonart och vilken 

skala du ska förhålla dig till, så kan du egentligen slumpa resten”. Tove hade uppfattningen 

att spelet valde allting åt dig. Hon menade att om man vill ha ett ackord så drar man bara ett 

ackordkort, så behöver man inte själv sitta och välja. Detta upplevde Tove som positivt och 

att det gjorde det enkelt att komma igång. 

 

Oscar förklarade att det ibland är enklare att slumpa och ibland svårare. Han berättade att 

risken med att slumpa blir att det kan bli “knasigt”. Hans upplevelse var att de slumpade fram 

majoriteten av kompositionen och att helheten då kan bli lite “knasig”. Daniel tyckte att det 

var lite av ett “mysterie” att slumpa på så sätt att han inte kunde veta vad som skulle hända 

med kompositionen. My, Elliot och Emilia uttryckte att tärningen och dess möjlighet till att 

slumpa fram tonhöjder hade stor betydelse av hur det kändes att komponera. My upplevde det 

som enkelt att skriva denna kompositionen. Elliot beskrev att tärningen kunde göra så det 

blev en bra melodi. Emilia uttryckte sig i att med hjälp av att slå tärning så kunde man få 

fram en komposition på ett lustfyllt sätt. 

 

5.4 Informanternas reflektioner 
5.4.1 Reflektion över den nyskapade kompositionen 
I slutet av fas 2 och fas 3 innehåller Kompo ett moment där spelarna fick reflektera över hur 

kompositionen lät. När informanterna fick frågan om hur de tyckte att kompositionen lät och 

om det finns något som låter bra respektive mindre så gav informanterna både eniga och mer 

individuella svar. Några informanter svarade med att förklara hur de tyckte musiken lät ur ett 

musikaliskt perspektiv och några informanter svarade ur ett emotionellt perspektiv som 
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beskrev den känsla som de fick av kompositionen. Efter den första uppspelningen av 

respektive komposition så diskuterade spelarna tillsammans vad de eventuellt ville ändra på 

och om det var möjligt att göra de ändringarna. Några informanter var nöjda med det som de 

redan hade skrivit och valde att inte göra någon ändring. Detta är en följd och direkt handling 

av att spelarna får reflektera och därmed få en möjlighet att utveckla sina 

kompositionsprocesser. 

 

Kompositionen som Grupp A skrev ändrades efter första uppspelningen. Tove tyckte att det 

lät som att kompositionen skulle fortsätta och att det inte riktigt lät som ett avslut men valde 

ändå inte att ändra något i den sista takten. Marcus förklarade att han inte tyckte om att det 

var samma ackord på första och sista takten, men att han tycker om melodin och specifikt 

sextondelarna i den sista takten. Trots denna reflektion så valde han inte att ändra ackordet i 

sista taken på grund av att de andra i gruppen tyckte att det lät bra. Matilda förklarar att hon 

tyckte tonen bess lät konstigt över ett G-dur ackord. Siri föreslår att de ska skriva dit ett 

återställningstecken på denna tonen så det blir tonen b eller att de flyttar upp tonen så det 

istället blir tonen d. Tonen bess är inte en ackordston i ett G-dur ackord så Siri använde sina 

musikteoretiska kunskaper för att göra en analys över varför den lät dissonant.  

 

I Grupp B tyckte Timmy att deras komposition lät som “experimental jazz fusion”. Siri tyckte 

att tonen aiss lät underligt i sin kontext och Moa uttryckte “den första takten lät inte så stolpig 

och helt rak, utan roligare”. Efter denna reflektion, i fas 3, ändrade Siri tonen aiss till ett a och 

detta tyckte hon lät bättre. Grupp B fick tankar och idéer om hur spelet Kompo hade kunnat 

vidareutecklats. De hade velat göra en utveckling av Kompo där de hade velat ha möjlighet 

att kunna välja trioler, punkteringar och f-klav samt att kunna välja att skriva en text till 

kompositionen. 

 

I grupp C, efter den första uppspelningen av deras gemensamma komposition, så förklarade 

Oscar att han tyckte att tonen dess lät konstigt och Lovisa påpekade att det lät konstigt för att 

tonen dess skär sig mot ackordets toner som i detta fall var ett G-dur ackord. Efter andra 

uppspelningen tyckte Elin att det lät bättre med tonen d istället för tonen dess. Hon uttryckte 

även att hon tyckte att kompositionen slutade för tvärt: “Det känns som man avslutar lite för 

tidigt”. Elias tyckte att det var enklare efter att man hade hört kompositionen en gång och 
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veta vad han ville ändra på då “När vi fick byta så fick man höra att det blev bättre. Man vet 

liksom vad man ska ändra på”. Oscar tyckte att det var bra att han fick möjlighet att lyssna på 

kompositionen och sedan ändra i den: “Sen också när man får bearbeta det. Att man får lära 

sig liksom okej vad som är… rätta till det som är fel och det börjar låta bra”. Elias upplevde 

att även små ändringar förändrade kompositionen som helhet “Dom små ändringar som vi 

gjorde… det var mycket... alltså det gav mycket. Det lät mycket bättre. Alltså små 

förändringar gjorde stora skillnader”. 

 

Grupp D spelade upp sin komposition och Hilda berättade att hon tyckte ackorden lät 

“jättekasst”, men att melodin lät bra. Emilia hade en annan uppfattning och tyckte att det lät 

“fräckt”. Emilia uttryckte hon hade svårt att höra hur ackorden lät. Som spelledare, föreslog 

jag att vi skulle oktavera ackordläggningarna en oktav, så de hör bättre hur ackorden och 

melodin samspelar. Hilda tycker att de kanske borde ändra sista tonen och Emilia samtycker. 

Efter andra uppspelningen berättade Hilda att med tanke på att tonföljden går upp, och sedan 

upp igen, så känns det inte som ett avslut av kompositionen. Emilia fyllde i att det känns som 

att låten ska fortsätta. Hilda säger att om det går upp nu, så kanske de vill ändra så det går ner 

istället. Hilda tycker att den första takten är lugn och att takt två är mer spännande. Emilia 

fyller sedan i att hon tycker om melodin och att hon kommer minnas den: “Den kommer sätta 

sig i huvet”. Efter andra uppspelningen frågar jag som spelledare åter hur det låter och får 

som svar: “Söt. Datorspel, där det finns liknande musik. Mysigt. När man sitter hemma och 

det regnar utomhus. Dagg. Morgonen. Äng. Daggäng”. 

 

Efter att Grupp E hade spelat upp sin komposition för första gången frågade jag som 

observatör hur det lät. Erik berättade: “Det flyter på, ingenting som låter konstigt. Det planar 

ut snyggt också, det är liksom avslut på dom olika fraserna”. Victoria ville ändra några toner i 

den första takten, speciellt en ton där hon ville ändra en ton från b till ett a för att hon ville ha 

en kvarts intervall mellan dessa toner. Victoria valde att ändra tonen b till ett a så att det blev 

ett kvarts intervall som hon berättade att hon hade tänkt att det skulle vara. My tyckte att det 

känns lite obekvämt att sluta med två åttondelar. Hon hade velat ha en fjärdedel istället. Trots 

detta valde hon att inte göra någon ändring när hon fick en möjlighet. Hon uttryckte att det är 

subjektivt och personligt och att “det är en smaksak”. 
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5.4.2 Den lustfyllda lärandeprocessen 
Samtliga informanter berättade att de tyckte att det var kul att spela Kompo och att det gav 

dem en positiv känsla av att komponera musik. Några av informanterna uttryckte att de var 

motiverade av att komponera musik på detta sätt och hade velat spela Kompo med sin familj 

eller med sina kompisar. Två av informanterna tyckte att andra elever skulle få tillgång till att 

spela Kompo och menade att det kunde vara en god undervisningsmetod. Med analys av min 

videoupptagning framgick det att informanterna upplevde spelomgångarna som positiva. Med 

tanke på att de tyckte att Kompo och dess spelomgångar var lustfylld finns det en möjlighet 

att informanterna hade valt att spela Kompo vid fler tillfällen och på så sätt utvecklat 

kunskaper om musikteori och komposition, både i och utanför skolans väggar. 

 

Moa uttryckte sin motivation kring att lära sig komposition med hjälp av Kompo “alltså man 

kan ha liksom roligt med detta”. Siri berättade att man med hjälp av denna komposition, med 

spelet som verktyg, gav dem “en lite kass melodi”, vilket hon tyckte var roligt. Hon gör en 

jämförelse med brädspelet Monopol och berättade att hon bara blir arg när hon spelar det. 

Siri, Moa och Marcus tycker att det hade varit kul att spela med några kompisar eller sin 

familj. Siri uttrycker en idé om att spela med vänner: “Jag tänker ändå om man är ett par 

musikaliska kompisar så kan det vara skitkul”. Marcus uttryckte sig liknande om detta: “Jag 

hade kunnat tänka mig spela bara sådär, med kompisar… Jag tror det ligger... liksom mycket, 

humor i det liksom. Alltså det är det som skulle kunna göra spelet roligt när man är med 

liksom polare”. Moa berättade att hon hade kunnat spela detta med sin familj, som har 

kunskap om musikteori: 

 

Alltså jag hade kunnat spela det med min familj för att alla har spelat nånting eller spelar. Och med typ 

hela min släkt. Men alltså jag hade velat sitta nån kväll och spela nåt sånt här med min familj. För att vi 

är väldigt såhär sällskapsspeliga. Eller med kompisar som också är väldigt sällskapsspeliga. 

 
Josefine tyckte att detta var ett spel man hade kunnat använda i skolan på lektionstid “det är 

ju ett spel man hade kunnat köra i en Gemu-klass för att såhär... göra ‘Gemun’ lite roligare”. 

Elin hade samma uppfattning om att kunna använda Kompo under lektionstid. Hon uttryckte 

att det hade kunna vara användbart i under en lektion “Tror att det här hade varit jättebra för 

ettorna i ‘Gemun’”. Hon uttryckte att hon upplevde att man lär sig olika musikteoretiska 
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begrepp som t ex dur- och mollskalor, men även mer övergripande “Alltså för att förstå 

allting. Så det är mer som sagt för att lära ut… komposition och hur man ska göra och så”. 

Timmy uttryckte i mitten av spelomgång med grupp B något som tyder på att det stimulerar 

honom “det här är ett sånt jobbigt tankespel ju” och att det inte ligger på en för låg nivå för 

honom. Alice uttryckte att hon hade velat att någon hade vunnit i spelet “alltså ibland blir 

man mer motiverad, typ nu brydde jag mig inte, jag bara gjorde... vad som helst”. 

 

6. Diskussion 

6.1 Samarbete 
Kashub och Smith (2015) fann i sin undersökning att studenter föredrog att komponera i 

grupp jämfört med att komponera själva. Informanternas yttranden kring att skriva musik i 

grupp är enhetliga med denna studie, där informanterna uttrycker att de uppskattade att skriva 

musik i grupp. Liksom Baker och Harveys (2014) studie samarbetade informanterna i min 

studie för att hitta lösningar på olika problem. Kompo skulle kunna vara en metod för 

undervisning i Gemu som går i linje med Skolverkets (2011) värdegrund och uppgifter att 

elever ska få möjlighet att öva sin förmåga att arbeta med andra. Det går även i linje med 

skolans uppgift, enligt Skolverket (2011), att ge elever möjlighet att arbeta med andra och på 

så sätt få möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens.  

 

Antalet spelare per spelomgång var vid fyra tillfällen fyra personer och vid ett tillfälle två 

personer. Detta överensstämmer med vad Maltén (2003) anser vara det antalet personer, 

mellan tre till fyra, som bäst lämpar sig för att vara med i ett grupparbete. Enligt resultat och 

observation av videoanalysen är Kompo ett spel som ger uppgifter som har många olika 

lösningar. Det finns inte bara ett sätt att komponera på, det finns många olika val att välja 

mellan och spelarna diskuterade dessa åsikter gemensamt. Detta skulle kunna liknas med 

Malténs (2003) beskrivning med att grupparbeten bör ha en öppen problemlösning.  

 

6.1.2 Dialog 
Enligt Skolverket (2011) ska skolan ge förutsättningar för elever att öva sin 
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kommunikationsförmåga och sociala kompetens. I linje med resultatet främjas denna aspekt 

då informanterna har kommunicerat mycket och ofta under speltillfällena i fas 2 och 3. Det 

finns ingen regel i regelhäftet som säger att du som spelare måste föra en dialog med andra 

spelare, men det har varit en följd av att mina informanter försökt lösa olika problem. 

Kommunikationen uppstod främst om de själva inte visste svaret på något eller var lite osäkra 

och stöttade då varandra genom att diskutera. Enligt resultaten diskuterades dessa frågor 

kollektivt och det var alltid någon i gruppen som visste svaret. Kashub och Smith (2009) 

beskriver liknande observationer från elevers gemensamma komponerande och menar att 

samtal, bilder och gester får en stor betydelse i dialogen om kompositionsarbetet. Kompo 

skulle kunna ge förutsättningar och vara en möjlig metod för att utveckla sina kunskaper och 

färdigheter i musikteori och komposition. Vid de tillfällen då informanterna gjorde 

självständiga val, utan att diskutera med varandra först, pratade de högt om vilken handling 

de skulle göra och motiverade även varför de gjorde just detta val. I vissa fall kom det 

följdfrågor av andra spelare och dialog uppstod. Detta visar att Kompo ger förutsättningar för 

dialog och skapandet av gemensamma lärandeprocesser. 

 

6.1.3 Att härma 
Enligt resultatet använde mina informanter rörelser och kroppsspråk för att förtydliga, hjälpa 

och härma när något problem uppstår. Dessa rörelsemönster och användandet av 

onomatopoetiska ljud, det vill säga ord som är ljudhärmande, skulle man kunna se som en 

härmning som Gärdenfors (2010) anser att detta är ett sätt att få färdighetskunskaper. Genom 

att härma varandra förstärkte de och hjälpte varandra i lärandeprocessen som handlade om att 

lösa ett problem. Detta går i linje med Kaschub och Smiths (2009) beskrivning av att det ofta 

aktiveras kommunikation med bland annat gester när man skriver en notbild som ett verktyg 

för kompositörers musikaliska idéer. Enligt resultatet och min analys av videoobservationen 

så kan man dra en koppling till en av Kaschub och Smiths (2009) samarbete i grupp: 

collaborative style. Det framgår tydligt att mina informanter samarbetar och hjälper varandra 

samt använder sig av begrepp och termer som rör musik. 

 

Min uppfattning som observatör var att informanterna inte riktigt uppfattade att de lärde 

varandra. Genom observationen av videoanalysen och resultatet framgår att informanterna 
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härmar varandra men också mig som spelledare/observatör. Det samarbete som Kompo 

förutsätter skapar alltså olika former av informellt lärande som kan utgöra ett viktig 

komplement till den ordinarie undervisningen i Gehör och Musikteori. Genom dessa 

interaktioner såväl med spelledaren som med andra elever, som ibland kan mer på ett visst 

område, kan Kompo föra eleven in i vad Vygotskij (1978) kallar för den proximala 

utvecklingszonen. I samspel med andra personer kan spelets möjliggöra såväl formella som 

informella lärandeprocesser där eleven kan göra och testa saker som individen inte är beredd 

att kunna göra utan dessa faktorer.  

 

6.2 Kompositionsprocesser 
6.2.1 Musikteoretisk förståelse 

Enligt min videoanalys kunde jag få en överblick över vad informanterna hade för 

förkunskaper i musikteori och komposition. Innan studien hade jag inget vetskap vilken 

kunskap de hade i musikteori, gehör, á prima vista. För att kunna dra slutsatser till om Kompo 

lämpar sig mer eller mindre på grund av kunskapsnivån hade en större och mer omfattande 

studie behövts. 

Bjerstedt lyfter fram komposition som “en musikpedagogisk väg till helhetsförståelse” 

(Bjerstedt, 2012, s. 196). Om ett spel som Kompo kan främja kompositoriska processer kan 

alltså också elevens musikteoretiska förståelse öka. De begrepp inom musikteori och 

komposition som Kompo innehåller, som i sin tur är hämtade från Skolverkets (2011) centrala 

innehåll, användes under spelomgångarna av mina informanter enligt observationen av 

videoanalysen. Detta tyder på att de har förkunskaper och att det finns en möjlighet att de har 

fått den kunskapen via bland annat undervisning i Gehörs- och musiklära 1. Det framgick 

också att informanterna inte hade hört talas om vissa begrepp som Kompo innehåller till 

exempel jonisk och aeolisk skala. Dessa begrepp används i sammanhang som berör 

kyrkotonarter och modus. Detta tyder på att informanterna inte har kommit i kontakt med 

detta ännu. Min tanke var att förtydliga exakt vilken dur- och mollskala det handlade om 

genom att skriva och använda begreppen jonisk och aeolisk skala, så ingen förvirring kring 

om vilken mollskala som var det angivna materialet. Med tanke på informanternas 

kunskapsnivå hade det antagligen underlättat om jag istället hade använt begreppen dur- och 

mollskala. Å andra sidan fick de nu möjlighet att lära sig två begrepp som de förmodligen 
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kommer stöta på senare under sin gymnasieutbildning i musik. De var även obekanta med 

begreppen pentatonisk dur- och mollskala. Med tanke på att det centrala innehållet, enligt 

Skolverket (2011), ska skalor behandlas i undervisningen. Det framgår inte specifikt vilka 

skalor som kursen ska innehålla och tyder på att läraren i ämnet har och får göra en tolkning 

av den. Risken med detta är att exempelvis vissa skalor inte behandlas under lektionstid. 

 
6.2.2 Notationspraxis 
Hickey (1997) lyfter fram att elever ska få möjlighet att öva sig i att skriva avancerade 

rytmer, tonarter och olika speltekniker i ett notsystem. Kompo skulle kunna vara ett sätt att ge 

elever möjlighet till att öva detta. Vidare menar Hickey (1997) att lärare kan få en uppfattning 

om var i en process och i nivå som en elev befinner sig i ämnet vid tillfället genom att låta 

dem skriva noter. Enligt observationerna har samtliga informanter varit involverade i att 

skriva noter vid de olika spelomgångarna. Enligt resultatet och videoanalysen kan jag som 

observatör tydligt se vad eleverna för tillfället har för teoretiska och praktiska kunskaper och 

erfarenheter om musikteori och komposition. Genom att låta elever spela Kompo skulle lärare 

kunna få en bättre förståelse av sina elevers kunskaper i gehör och musikteori.  

 

6.2.3 Nya idéer med hjälp av spelet 
Nachmanovitch (2010) påpekar att genom att bestämma särskilda regler blir utföraren 

tvingad att tänka på nya sätt när vid komponerandet av musik. Detta är i linje med vad några 

av informanterna uttryckte. De sa sig ha upptäckt nya sätt och vägar att skapa musik på när de 

spelade Kompo. Flera faktorer i spelet kan utgöra en källa till att upptäcka och prova nya 

idéer: Slumpfaktorn gör att spelaren ställs inför oväntade lösningar. Vidare underlättas de 

kompositoriska valen och spelaren kan därför snabbt finna oväntade lösningar. Den tredje 

faktorn är samarbetet med andra. I detta samarbete blir de kommunikationsformer som 

diskuteras av Kaschub och Smith (2009) viktiga. Förutom att samarbeta kring notationen kan 

nya idéer uppstå i samtal, gestik samt genom musicerande. 
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6.3 Ramar, regler och strukturer 
6.3.1 Att skapa och få en grund 
Många av informanterna tyckte att det var bra att få en grund att arbeta vidare med. Enligt 

videoanalysen var informanterna aktiva och stimulerade under spelomgångarna. En koppling 

skulle kunna göras mellan detta och Bjerstedts (2015) syn på att elever blir mer nyfikna och 

får ett mer personligt förhållningssätt till kompositionen när de själva får skapa och att man 

behandlar och reflekterar över kompositionen från ett perspektiv av de som skrivit. Några 

informanter tyckte att Kompo kunde hjälpa till vid kompositionsprocesser genom att hjälpa 

till att driva processen framåt om man har fastnat. Ett exempel på detta kunde vara Tove som 

beskriver hur spelet hjälpte henne att starta upp kompositionsprocessen: “det gjorde att det 

var inte så svårt egentligen. Att komma igång”. Om elever spelar Kompo med stöd av lärare 

vid några tillfällen först kan de få möjlighet “stöttande dialog” i till exempel musikteoretiska 

begrepp (Hagerman, 2016). Hilda, My och Siri upplevde att de fick mer kunskap om 

kompositionstekniker och att detta gör att man kommer fram i processen när man skriver 

musik. Förmodligen hade eleverna, om de hade fått fortsätta att spela spelet, sedan kunna bli 

mer självständiga och spela det på egen hand. På sikt skulle detta kunna främja att elever blir 

mer självständiga i sina kompositionsprocesser vilket ligger i linje med Skolverkets (2011) 

uppgift att elever ska få möjlighet att utveckla en förmåga i att arbeta självständigt när en 

lärare inte finns tillgänglig. 

 

6.3.2 Ramar 
Kompo ger vissa ramar vid kompositionens start där du som spelare ska välja eller slumpa 

taktart, skala och tonart. Även om du väljer att slumpa så är det förutbestämt vilka taktarter, 

skalor och tonarter du kan använda. I Kompo finns också förbestämda rytmer som finns på 

rytmkorten och begränsat antal takter som i detta fall var två. Detta är en strategi som är 

samstämmig med Hickey (1997) som anser att det är bäst för nybörjare i komposition att få 

ramar som taktart, tonart, pauser, antal takter och rytmik som blir tydliga och strikta ramar 

innan man ska börja skriva på en komposition. Hon anser också att eleverna kan bestämma 

taktart, tonart och antal takter som kompositionen ska innehålla. Vid spelomgångarna fick 

informanterna möjlighet att välja taktart och tonart men inte antal takter. Att de inte fick 
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möjlighet att välja antal takter berodde på att speltiden skulle vara under 60 minuter för att 

kunna ge en möjlighet att spela Kompo under lektionstid i Gehörs- och musiklära 1 och 2 

samt Arrangering 1 och, som enligt mina erfarenheter brukar vara i den här tidsomfattningen. 

 

Flera av informanterna uppskattade att bli tilldelade de ramar som Kompo innehåller för att 

sedan få möjligheten att utveckla och försöka göra någonting utav förutsättningarna. Detta är 

enigt med vad Caillois (2001) skriver om kombinationen av speltyperna agôn och alea, det 

vill säga att som spelare få till exempel kort utdelade till sig och sedan spela spelet och göra 

det bästa av de förutsättningar som du har fått tilldelade. En jämförelse kan här göras med 

Bjerstedts (2015) observation av hur eleverna ibland kan behöva testa sig fram då “man får ta 

itu med teoretiska och praktiska frågor i den takt och ordning de uppkommer” (Bjerstedt, 

2015, s. 196). Med tanke på reglerna och spelets handlingar uppkom det vissa moment som 

de löste tillsammans med hjälp av att kommunicera. 

 

Svensson (2014) konstaterar i sin studie att hans informanter ansåg att musikteori var ett 

hinder i deras skapandeprocess, vilket inte överensstämmer med hur mina informanter 

uppfattade att använda musikteori i sin kompositionsprocess. De upplevde det som positivt 

och enkelt att komponera med hjälp av spelet och dess ramar. Kompo ger en förutsättning på 

så sätt att det hela tiden leder dig från situation till situation och driver 

kompositionsprocessen framåt med hjälp av spelets mekaniker och regler. Detta skulle kunna 

vara ett svar på varför de upplevde det som positivt och att de inte nämnde att musikteorin 

var ett hinder i processen. En annan faktor som kan ha påverkat känslan är min närvaro som 

observatör och spelledare då jag hade fördjupade kunskaper om musikteori som gjorde att 

informanterna kunde fråga eller be om hjälp om de kände sig osäkra. Som observatör kunde 

jag också ingripa om jag märkte att de hade skrivit eller gjort något som inte är korrekt ur ett 

musikteoretiskt perspektiv. 

 

6.3.3 Slumpen 
Både Siri och Elin upplevde att det var skönt att det fanns möjlighet till att välja eller slumpa 

fram olika musikaliska byggstenar. De tyckte det var skönt för att de slapp pressen att välja 

“rätt” och att det inte gjorde så mycket om det inte lät bra. Detta kan liknas vid det som 
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Caillois (2001) kallar för alea det vill säga att spelarens egna kunskaper inte påverkar valet 

av slumpmoment. I många spel, såsom t ex lotteri och roulette kan det vara en vinst eller 

förlust beroende på vad slumpen ger för resultat (Caillois, 2001). Daniel tyckte att 

slumpmomentet, när han skulle bestämma tonhöjd med hjälp av tärning, var spännande för att 

han inte visste vilken väg kompositionen skulle ta. I linje med Bastians teori (enl. Gärdenfors, 

2010) så ger slumpade moment oanade ting att samspela med som i sin tur kan ge upphov till 

nya idéer. My, Emilia och Elliots upplevelser var att det var enkelt och lustfyllt använda 

tärningen (T8) för att skriva en melodi, som dessutom enligt Elliot, blev “bra”. Oscar tyckte 

däremot att det fanns en risk i momentet att slumpa, nämligen att kompositionen i stort kunde 

tendera att bli “knasig”. Oscar och Toves upplevelser var att de under spelomgången 

slumpade fram det mesta av kompositionen. Siri och Elin berättade att det inte har så stor 

betydelse vilket resultat slumpmomenten ger. Moa beskrev det som att vinna eller förlora i 

spel: “Men det är bra att man inte kan vinna eller förlora. För att då blir man inte arg på 

varandra...För att det är alldeles för mycket fokus på att vinna eller förlora på… sällskapsspel. 

och då, jag blir så lite tålamod”. Kompo kan då, i linje med Caillois (2001), förstås som ett 

spel som är en blandning mellan agôn, alea och mimicry, fast där det inte finns någon 

konkurrens med utan att man istället samarbetar.  

 
 

6.4 Tillämpning i undervisning 
Här har jag valt att lyfta fram de aspekter som belyser möjligheterna att använda Kompo som 

en metod i undervisning i Gehörs- och musiklära. 

 

6.4.1 Reflektion över den nyskapade kompositionen 
I slutet av fas 2 och 3 gjorde varje spelare en reflektion över hur de tycker att den nyskapande 

kompositionen lät. Frågan de fick besvara var “hur låter det?”. Detta blev en individuell 

reflektion där frågan är öppet ställd och att inte det framgår i frågan om man förväntas svara 

ur ett musikteoretiskt eller ett subjektivt perspektiv. Som spelskapare och observatör 

förväntade jag mig att mina informanter skulle svara ur ett musikteoretiskt perspektiv med 

tanke på att spelet är utformat på detta sätt, men de svarade även ur ett emotionellt och 

bildligt perspektiv. De som svarade från en musikteoretisk vinkel diskuterade och 
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reflekterade över kvalitén med kompositionen. I några fall ändrade informanterna på något 

efter de hade hört kompositionen för första gången. Detta går i linje med Skolverkets (2011) 

examensmål där eleverna ska få möjlighet till att göra en reflektion ur ett kvalitétsmässigt 

perspektiv. 

 

Många av informanterna uppskattade att deras valmöjligheter för att komponera var 

begränsade av spelet och att detta var en faktor som gjorde att det uppfattades som enkelt att 

komponera. Dessa ramar skulle kunna vara ett sätt för elever att fördjupa sin förståelse för sin 

egen lärandeprocess och som en metod för att göra begränsningar när de ska komponera på 

egen hand.  
 
6.4.2 Den lustfyllda lärandeprocessen 
Resultatet av min studie antyder att informanterna i min studie hade en överlag positiv 

spelupplevelse. En del informanter tänkte att Kompo hade varit möjlig att applicera i 

undervisningen i Gehörs- och musiklära 1 för att göra lektionerna lite “roligare”. Några 

informanter uttryckte att de hade kunna tänka sig att spela Kompo utanför skolkontexten med 

kompisar och familj. Detta är vad Hedin och Svensson (2011) kallar inre motivation, att de 

fann lust i sin kunskapsutveckling. Motivation av detta slag når oftare mål och delmål, vilket 

i sin tur leder till ökat självförtroende inom den aktivitet de utför (Hedin & Svensson, 2011). 

Detta spel skulle kunna ge förutsättningar till att skapa en positiv cirkel där de som spelar 

tycker att det är lustfyllt samtidigt som de utvecklar sina kunskaper. Hickey (1997) lyfter 

fram hur, i hennes studie, elevernas motivation ökade om de fick spela musik som de själva 

hade komponerat samt att om det som eleverna komponerat kan spelas utav andra elever. En 

faktor som mina informanter lyfter fram är att slumpmomenten i spelet gjorde hela 

upplevelsen mer lättsam och lustfylld (se vidare 5.3.5).  

 

6.4.3 Spelet i förhållande till kurs- och läroplaner 
Enligt informanternas åsikter kring möjlighet att använda detta i undervisningssyfte i 

kombination med möjligheter för utveckling och kunskapsmål skulle Kompo kunna vara ett 

möjligt verktyg och en undervisningsmetod för att lära ut och lära sig mer om musikteori och 

komposition. Guderian (2012) menar att eleverna kan se en tydligare koppling mellan 
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kursplan och det moment de för tillfället ägnar sig åt om läraren låter elever arbeta kreativt. 

Det framgår av några av mina informanter att de hade kunnat se Kompo användas i 

undervisning i Gehörs- och musiklära 1. Detta tyder på att mina informanter kan koppla ihop 

vad de brukar göra under dessa lektioner och vad kursplanen innehåller med vilka processer 

och vilket resultat man får med hjälp av att spela Kompo. Vidare framhäver Guderian (2012) 

vikten av att  främja förståelsen för att det finns många olika sätt att skapa musik på. Han 

menar också att man kan variera sina lektioner med att ha uppgifter som är mer öppna och 

fria från strukturer med uppgifter som är mer baserade på olika krav. Kompo innefattar ramar 

och regler som begränsar informanterna jämfört med om jag hade gett mina informanter helt 

fria händer. Samtidigt finns det också möjligheter och friheter för spelarna att påverka och 

ändra kompositionen. Enligt denna analys av spelets mekaniker skulle Kompo kunna vara en 

blandning av att ge en uppgift som innehåller ramar men samtidigt främja frihet. 

Under en spelomgång får spelarna använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper som de 

blandar med nya begrepp. I linje med Hedin och Svensson (2011) skulle Kompo kunna bidra 

till en holistisk kunskapssyn där eleverna sätter sina tidigare och nya kunskaper i en kontext 

som i detta fall är att skapa en komposition. Man kan se i min studie hur samtliga deltagare 

är aktiva vid speltillfällena på olika sätt. De kommunicerade med varandra och skapade 

lösningar på de olika uppgifter som en spelomgång innehåller. Informanterna belyser 

problemet på olika sätt och vid några tillfällen med olika förslag på lösningar. Detta går i 

linje med Rodgers (enl. Hedin & Svensson, 2011) helhetssyn på lärandeprocessen ur ett 

holistiskt perspektiv där han anser att deltagare ska få möjlighet att belysa problem som 

uppstår från olika perspektiv och inte endast ha ett svar som lösning till problemet. Även om 

det krävs att du som spelare har vissa förkunskaper i musikteori så finns det också möjlighet 

att du som spelare blir exponerad för nya begrepp och kompositionstekniker. Enligt resultatet 

ger spelet Kompo en möjlighet att lära sig och utveckla nya sätt att komponera musik på. 

Hagerman (2016) påpekar att uppgifter måste vara på rätt nivå för eleverna så de har 

möjlighet att utföra uppgiften i samverkan med skolan och kursens kunskapsmål. Enligt 

resultatet tyckte mina informanter att det var lustfyllt att spela Kompo och att två informanter 
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hade velat ge möjligheten till andra elever att spela spelet. Detta tyder på att mina informanter 

uppfattade som att Kompo, och dess uppgifter som de får när de spelar det, är på en lagom 

nivå. 

I studiens resultat kan man se hur informanterna aktivt berört många musikteoretiska begrepp 

och termer under spelets gång. Dessa begrepp, som återfinns det centrala innehållet i Gehörs- 

och Musiklära 1 och 2, Arrangering och komposition 1 .  1

6.4.3 Tidsaspekten 
En informant uttryckte att spelet upplevdes som “snabbt och enkelt”. Bjerstedt (2015) belyser 

att med snäva tidsramar kan uppgifter i tonsättning ge utrymme för arbete mot enskilda mål 

men också mål man har som en grupp. Detta gäller uppgifter med en enskild idé-fas och en 

gemensam genomförande-fas. Tidsramen för detta spel ligger på 45-60 minuter. För att 

förkorta processen finns möjligheten att skriva en takt och då få ner tiden ytterligare för till 

exempel analys av kompositionens melodi, rytmik och harmoni samt en kombination av dem. 

Detta går i linje med Hagerman (2016) som anser att synen på komposition har förändrats 

och att det idag kan vara en kortare process. 

7. Fortsatt forskning 
En fördjupad forskning hade kunnat ge mer inblick i elevers kompositionsprocesser genom 

att göra individuella intervjuer, intervjua fler samt fråga mer djupgående och specifikt om 

varje punkt de tar upp. En idé jag fick under arbetets gång är att iscensätta en större upplagd 

undersökning där en grupp elever får spela Kompo under en termin. Hur hade 

kompositionerna sett ut i början respektive slutet av en termin? Vilka skillnader och likheter 

hade funnits? Med hjälp av att spela Kompo framställer man ett startskott för en komposition. 

1 I resultatkapitlet återfinns följande begrepp som kan relateras till GEMU 1: att behandla musiklära med 
föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord, harmonisering och 
á prima vista-träning; GEMU 2: melodibildning; ARKO 1: melodisk, harmonisk, periodisk 
och rytmisk uppbyggnad av musik, kompositionsprinciper, musikaliska principer och 
strukturer, användning av musikteknisk utrustning i samband med komposition och analys 
och tolkning av konstnärliga kvaliteér i form av musikaliskt resultat. 
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Det hade också varit intressant att se hur elever hade fortsatt att skapa en komposition med 

dessa inledande takter och se om de hade använt någon av kompositionsteknikerna som 

Kompo innehåller eller om de hade komponerat med andra metoder. En intressant vinkel hade 

varit att analysera de nya kompositionerna ur ett musikteoretiskt, gehörsmässigt och 

kompositionstekniskt perspektiv. Kompositionerna som mina informanter skapade hade även 

varit intressanta att analysera och bearbeta tillsammans. Ur ett lärarperspektiv hade läraren 

kunnat använda kompositionerna som spelet skapar som ett underlag att diskutera följande 

kompositionstekniker: 

 
● Melodik: Vad är en fras, ett motiv, melodisk kurva, höjdpunkt/lågpunkt, urlinje, 

omfång, ackordfrämmande toner (Ingelf, 1995). 

● Vilka kompositoriska idéer är starka och varför? 

● Vilka idéer från denna komposition tar vi och skapar vidare en komposition?  

● Vilka andra kompositionstekniker finns? 

 
För vidare forskning hade det varit intressant att studera komposition och musikteori från 

lärarens perspektiv. Hur brukar lärare undervisa i Gehörs- och musiklära 1 och 2? Hur 

undervisar de i kursen Arrangering och komposition 1 och 2? Vilka uppgifter brukar de ge till 

sina elever? Om läraren haft Kompo som ett läromedel och metod, hur hade de använt Kompo 

och dess komponenter på olika sätt i sin undervisning? Vilka fördelar finns det i att 

kombinera formella lärandeprocesser med de informella lärstilar som introduceras i ett spel 

som Kompo.  

 

Jag kan också se några möjliga utvecklingsmöjligheter i själva spelet. Med Kompos 

mekaniker skulle man kunna låta eleverna vidareutveckla spelet på olika sätt, lägga till olika 

musikaliska element som mina informanter nämnde såsom till exempel fler taktarter, 

färgningar på ackord, annan rytmik et cetera. För att få en uppfattning om hur Kompo 

fungerar på yngre barn hade det också slutligen varit intressant att förenkla vissa moment och 

mekaniker för att se hur spelet fungerar på lägre stadier. 
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Bilaga 1 
Information till deltagare 
Jag heter Christoffer Modig och jag studerar vid Musikhögskolan i Malmö och läser 

ämneslärarutbildning i musik för gymnasieskolan. Jag gör nu mitt examensarbete och har valt att 

skapa ett brädspel, Kompo, som ska underlätta och stimulera olika processer i arbetet med att 

komponera musik. Jag letar nu efter deltagare i en studie som ska testa och utvärdera detta spel. 

Deltagarna kommer få spela antingen individuellt eller i grupp, under lektionstid. Varje deltagare får 

spela Kompo vid två tillfällen. Jag kommer deltaga som instruktör, men också observera och göra 

video- och ljudupptagning vid dessa tillfällen. Jag skulle också vilja göra en intervju efter varje 

spelomgång.  

 

Syftet med undersökningen är att testa mitt spel men också att bättre förstå kompositionsprocesser och 

hur man kan undervisa i komposition.  

 

Studien är utformad med en strävan efter en jämn genusfördelning bland elever som läser Arrangering 

och komposition och går årskurs 3 i gymnasiet på estetiskt program med inriktning musik. 

 

Deltagandet är helt på frivillig basis och du kan välja att avsluta när du vill utan att ange anledning. 

 

Från början av spelomgången tills det att spelomgången är slut, kommer det ske videoupptagning. 

Intervjun som sker efter spelomgången kommer att ske med ljudupptagning. All data som insamlas 

kommer att behandlas konfidentiellt och  endast användas i denna studie. Alla deltagare kommer 

anonymiseras. När uppsatsen är färdigställd  kommer alla deltagare få se texten innan den lämnas till 

opponent för att godkänna framställningen. När uppsatsen är examinerad kommer den att finnas 

tillgänglig om ni skulle vilja läsa den, och jag skickar då en internetlänk till alla deltagare. 

 

Vid frågor så hör gärna av dig 

0733-945405 

mgy12cmo@student.lu.se 

Ska bli kul att ses och att äntligen få spela Kompo! 

Christoffer 

 

Jag samtycker till att delta i ovanstående undersökning under de förutsättningar som angetts.  

Underskrift _______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till informanter efter spelomgång 

Spelupplevelsen 

1. Vad är din upplevelse av spelet? 

2. Vad var skillnaden mellan att spela spelet jämfört med att komponera på vanligt vis? 

3. Vad lärde du dig av att spela spelet idag? 

4. Vad upplevde du som lätt i spelet? 

5. Vad upplevde du som svårt i spelet? 

 

Erfarenhet av att skriva musik 

6. Hur länge har du spelat ett instrument/sjungit? 

7. Har du skrivit musik tidigare? 

Om ja: 

8. Hur du brukar du skriva, vilka redskap använder du: skriver du noter eller jobbar du 

bara på ett instrument? Brukar du spela in dig själv? 

9. Hur brukar du börja processen? 

10. Har du komponerat i grupp tidigare? Hur gjorde ni då? 

11. Spelar du obehindrat efter noter? 

Om nej: 

12. Vad tror du det beror på? 

13. Vad är din upplevelse av att skriva musik på det här sättet? 
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Bilaga 3 

 
 

 

Kompo 
Regelhäfte 
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Spelinfo 
● 1-4 spelare 

● 45-75 minuter 

● Worker placement, card drafting, dice rolling, pencil-and-paper, music game. 

Innehåll 
● Fyra spelmarkörer i fyra olika färger, blå, röd, grön och gul). 

● En spelplan 

● Tolvsidig tärning (T12) 

● Åttasidig tärning (T8) 

● 44 Rytm-kort (48 med trioler) 

● Kort: 3 taktarter, 4 skalor, 1 tonarter, 24 ackord 

● Tygpåse 

● Notblad 

● Blyertspenna och radergummi 

 

Spelets mål/syfte 
Detta är ett spel för att skapa musik utifrån givna ramar som väljs eller slumpas fram. Med 

Kompo skriver du en melodi (med rytmer och tonhöjder) och ackord. Spelet spelas i tre olika 

faser: 

● Fas 1 är längst och här skapar spelaren/spelarna en komposition. Spelarna får göra 

olika val genom sätta ut spelpjäser, slumpa och välja olika alternativ som finns på 

spelplanen. Spelarna kommer under spelomgången att skriva och ändra på notbladet. 

● Fas 2 innebär att kompositionen spelas upp så spelarna hör hur det låter, samt en 

reflektion. Ett ackordinstrument och ett melodiinstrument behövs här. 

● Fas 3 innebär att alla får göra varsin ändring och man sätter namn på kompositionen. I 

slutet av fas 3, d.v.s när spelomgången är slut, har ni alltså skapat en komposition. 

(Efter Fas 3, när spelomgången är slut, får du/ni ändra/fortsätta på kompositionen hur 

mycket ni vill). 

 

När du läser vilka Handlingar du kan göra rekommenderas det att du/ni kollar på spelplanen 
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parallellt för att få en uppfattning om de olika handlingar som kan väljas. 

 

Detta spel är alltså inget spel som går ut på att någon vinner, utan alla får tillsammans skapa 

musik och få en komposition som kan användas för att spela, omarbeta, improvisera, 

arrangera, harmonisera, diskutera och för ett startskott för vidare komposition. 

 

Förkunskaper 
Spelet har en musikteoretisk utgångspunkt. Det krävs att minst en person, som spelar spelet, 

har kunskaper inom musikteori då spelet innefattar begrepp som tonart, taktart, skala, 

notvärden, pauser, förtecken, tonhöjd, rytm, intervall, sekvens, återställ/sänk/höj en ton, 

augmentation och diminution. 

Om det skulle vara något begrepp man som spelare inte förstår eller vill ha tydliggjort finns 

det att läsa i Regelhäftet under Handlingar.  

 

Eftersom spelarna ska spela upp kompositionen krävs det också att man har grundkunskaper i 

á prima vista-läsning. Detta för att kunna klappa rytmen, spela ackorden, sjunga och spela 

tonerna man har komponerat. Man kan också använda sig av något digitalt notprogram såsom 

Sibelius eller Finale för att kunna skriva in noter och spela upp resultatet. 
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Förberedelser 
1. Ta fram spelplanen och lägg ut korten enligt bilden på framsidan av regelhäftet. 

 

2. Spelarna väljer varsin spelpjäs i respektive färg (blå, gul, grön, röd, svart, grå). 

Spelpjäsen kommer att användas för att göra val på spelplanen. Ta fram en åtta-sidig 

och en tolv-sidig tärning. Lägg sakerna bredvid spelplanen. 

 

3. Ta fram ett tomt notblad, blyertspenna och en suddgummi. 

 

4. Dela upp notsystemet i två takter. Skriv dit en g-klav. 

 

5. Välj eller slumpa Taktart genom att dra en lapp (2/4, 3/4 eller 4/4), lägg den på 

spelplanen med orange ram och skriv taktarten på notbladet. De taktarter som inte 

används läggs tillbaka i lådan, de kommer inte användas i detta spelet. 

 

6. Slumpa eller välj en Skala och lägg den på spelplanen med ljusblå ram. Spela/sjung 

skalan. De skalor som inte används läggs tillbaka i lådan, de kommer inte användas i 

detta spelet. 

 

7. Välj eller slumpa Tonart. Ta fram kortet Tonart och lägg på spelplanen med den gula 

ramen. Använd den tolvsidiga tärningen för att få en tonart. Skriv eventuella förtecken 

på notbladet. 

 

8. Blanda korten Rytmer och lägg dem bredvid spelplanen med noterna nedåt. 

 

9. Sortera ut korten Ackord, välj de som är diatoniska i tonarten. Blanda korten och lägg 

den med texten nedåt till sidan av spelplanen. Exempel: C-dur: Använd korten: C, 

Dm, Em, F, G, Am. Ackordet Bm7b5 tas inte med. 

 

10. Välj en av tre startalternativ A, B eller C. Detta är utgångspunkt för vidare handlingar: 

A. Dra en Rytm och lägg på Rytm #1. Skriv ner rytmen ovanför notlinjerna, på 
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rytmraden, i den första takten. 

B. Dra ett ackord. Skriv ackordet ovanför första takten på ackordraden.  

C. Slumpa en meloditon med hjälp av den åtta-sidiga tärningen. Skriv tonens 

bokstavsnamn på tonraden, i den första takten. När den första rytmen skrivs in, 

används denna tonhöjd för den första tonen. 

 

11. Ta en spelpjäs i varje färg, beroende på antalet spelare, lägg ner i påsen och dra vem 

som får börja spelet. Den spelare som börjar får Kamelen och skickar vidare Kamelen 

medurs när spelaren gjort sin handling. 

 

Spelets gång - Fas 1 

1. Spelaren som är först väljer en Handling genom att placera sin spelpjäs på en cirkel 

på den högra halvan av spelplanen. Skriv ner handlingen på notpappret. Se 

Handlingar för beskrivning. 

2. Använd Handlingar genom att sätta ut spelpjäser i turordning. När en handling väljs, 

sker detta direkt. När handlingen är nedskriven/ändrad är det nästa spelares tur. Detta 

görs om och om igen tills det att kompositionen är fullbordad. Med fullbordad menas 

att alla takterna är fullbordade med fullständiga rytmer (dvs notvärden och pauser som 

fyller hela takten), melodi (alla notvärden har en tonhöjd/en paus) och alla takter har 

ett ackord/takt. 

3. Ställ alla spelpjäser i Hur låter det? 

4. Fas 2: Hur låter det? och reflektion. 

 

Hur det låter och reflektion - Fas 2 

När kompositionen är fullbordad ska kompositionen spelas. 

1. Klappa rytmen på melodin i ett långsamt tempo.  

2. Dela upp vem som spelar melodin och vem som spelar ackorden. Börja i ett långsamt 

tempo. 

3. De som inte spelar något instrument: klappa rytmen och sjung melodin. 

4. Hur låter det?  
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5. Är det något som låter bra? Varför?  

6. Är det något som låter mindre bra? Varför? 

 

För 1-2 spelare: Sätt ut den 12-sidiga tärningen på 1 och välj en handling. När handlingen är 

gjord, flytta till 2 när nästa handling väljs. Om spelaren väljer stå över, flytta tärningen till 2 

och det är nästa spelares tur. Detta görs för att markera hur många handlingar ni har kvar. 

För 3-4 spelare: Sätt ut era spelpjäser, i Hur låter det? i den ordning spelet skulle fortsätta 

(om nästa tur hade varit spelare med blå spelpjäs, så sätts den blå spelpjäsen på 1, nästa 

spelpjäs i tur på 2 osv) för att markera hur många handlingar som ni har kvar att göra. När 

första handlingen väljs tar spelaren som står på 1 och gör en handling. kan man inte göra fler 

handlingar. 

  

Handlingar som kan väljas är: 

● Byt - Ändra en tonhöjd/ett ackord/en paus/oktav på en tonhöjd 

● Återställ/höj/sänk - En ton 

● Stå över - Spelaren väljer att inte ändra något och lägger sin spelpjäs ned (detta för att 

markera att spelets handlingar är slut) på samma plats i Hur låter det-rutan. 

      När alla gjort sin handling (eller valt att inte göra någon handling) ska kompositionen 

spelas igen, så man hör förändringarna. 

Klappa rytmen/spela melodin i ett långsamt tempo. 

1. Hur låter det nu? Vad är skillnaden med de nya ändringarna? 

2. Är det något som låter bra? Varför?  

3. Är det något som låter mindre bra? Varför? 

 

Slutarbete - Fas 3 
1. Sätt titel på kompositionen,  skriv längst upp ovanför den första notraden vad 

kompositionen heter. 

2. Skriv ditt/era namn och datum längst ner på sidan på datum- och namnraden 

3. Du/ni har nu skapat en komposition, bra jobbat! Ge dig själv/varandra en high five! 
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Handlingar 
För att välja en Handling sätter man sin spelpjäs i en cirkel på någon av korten. Om det inte 

finns en ledig cirkel på det kortet man vill välja, det vill säga om det redan står andra 

spelpjäser där, går denna handling inte att välja. Notbladet kommer sedan att fyllas på med 

rytmer, tonhöjder, pauser, ackord och förtecken. Använd en blyertspenna och ha radergummi 

nära till hands för det kan komma att ändras en del under spelomgången. 

 

Rytm 

Dra en Rytm-bricka och lägg på spelbrädet Rytm #1. Skriv ner rytmen på rytmraden ovanför 

nästa slag eller takt. Nästa Rytm som väljs (när någon väljer handlingen Rytm) läggs på Rytm 

#2, sedan Rytm #3 och till sist Rytm #4. Om det redan finns Rytmkort på alla rutor (Rytm #1, 

#2, #3 och #4), kan denna handling inte väljas. 

 

Om rytmen inte får plats finns två val: 

● Fyll takten och fyll på med notvärden i nästa takt. Överbindningar används ej. 

Exempel 1: Rytm#1 som dras är en helnot och taktarten är 2/4. Kompositören väljer att skriva 

två halvnoter i två takter. 

● Ta en ny Rytm. 

 

Återanvänd 

Återanvänd det som redan är skrivet. Det du kan välja på är  

● En tonhöjd 

● En rytm (ett två pulsslag) 

● Ett ackord 

● Enstaka paus 

Skriv ner det du vill återanvända i nästa tomma takt/nästa tomma slag. 

 

Paus 

Välj en paus på någon av noterna. Om det finns ett notvärde skrivet på notraden eller på ett 

rytmkort t ex en fjärdedelsnot, så ersätts den nu med en fjärdedelspaus. 
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Byt 

Ändra en tonhöjd, ett ackord, en notlängd,  som redan är skriven. 

Exempel 1: Ändra tonhöjden C till ett D. 

Exempel 2: Ändra ett notvärde, en fjärdedel mot en åttondel. (När denna används se till att 

notvärdena alltid får plats i takten). 

Exempel 3: Ackordet Dm byts mot ett Am. 

 

 

Augmentation 

Välj ett pulsslag som finns på Melodiplanen. Notvärderna blir dubbelt så långa och skriv ner 

rytmen ovan notsystemet i nästa takt. Längsta notvärde som kan användas är helnot. 

Exempel 1: Två halvnoter blir en helnot. 

Exempel 2: Två fjärdedelar blir en halvnot. 

Exempel 3: Två åttondelar blir en fjärdedel. 

Exempel 4: Två sextondelar blir en åttondel. 

 

Diminution 

Välj ett pulsslag som finns på Melodiplanen. Notvärderna blir hälften så långa och skriv ner 

rytmen ovan notsystemet i nästa takt. Kortaste notvärde som kan användas är sextondelar. 

Exempel 1: En helnot blir två halvnoter. 

Exempel 2: En halvnot blir två fjärdedelar. 

Exempel 3: En fjärdedel blir två åttondelar. 

Exempel 4: En åttondel blir två sextondelar. 

 

Melodi 

Kan endast användas om det finns rytmer skrivet ovanför notlinjerna. Använd den oktav som 

kräver minst hjälplinjer (uppåt och nedåt). Här finns två val: 

 

● Spelaren väljer notvärden, på ett till två pulsslag, som är skriven på rytmraden och 

väljer vilken tonhöjd notvärdet/notvärdena ska ha. 

● Slå den 8-sidiga tärningen. Siffran anger vilken tonhöjd som ska skrivas på en not 
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utifrån tonartens steg. Spelaren väljer själv vilken av noterna som ska få en tonhöjd. 

 

Skala med åtta toner (Jonisk och eolisk): 

Exempel 1: Om tonarten är C-dur (skalan är då C-jonisk) och tärningen visar 3, ska tonen E 

skrivas ned. 

Exempel 2: Tonart C-dur och tärningen visar 1, ska tonen C skrivas ned. 

Exempel 3: Tonart C-moll och tärningen visar 8, ska tonen C skrivas, en oktav upp från om 

tärningen hade visat 1. 

Exempel 2: Tonart C-moll (skalan är då C-eolisk) och tärningen visar 7, ska tonen Bb skrivas 

ned. 

 

Skala med sex toner (Dur-pentatonisk och Moll-pentatonisk): 

 

Dur-pentatonisk: Här finns inte kvarten och sjuan med. Om en spelare slår siffrorna 4 eller 7, 

slår man om tärningen. 

Exempel 1: Tonart C-dur, tärningen visar 2, ska tonen D skrivas ned. 

Exempel 2: Tonart C-dur, tärningen visar 6, ska tonen A skrivas ned. 

 

Moll-pentatonisk skala: Här finns inte sekunden och sexten med. Om en spelare slår siffrorna 

2 eller 6 slår man om tärningen. 

Exempel: Tonart C-moll, tärningen visar 4, ska tonen F skrivas ned. 

Exempel: Tonart C-moll, tärningen visar 5, ska tonen G skrivas ned. 

 

Återställ/Höj/Sänk 

Ändra förtecken på en ton. Denna kan endast användas om det finns minst tonhöjd på 

notbladet, på någon notrad. Här kan du ändra till en ton som är utanför skalan. 

Exempel 1: Tonart C-dur, skala pentatonisk dur. Sänk tonen tonen A, till ett Ab. 

Exempel 1: Tonart C-moll, skala pentatonisk moll. Höj tonen F till ett F#.  

 

Sekvens 

Kopiera 1-2 pulsslag. Intervallen mellan de toner du kopierar är bestående. När kopiering 

sker, sker det med en sekund, ters, kvart, kvints intervall från de toner du kopierar. Detta 
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gäller tonerna i skalan. 

Exempel 1: Tonart: C-dur, jonisk. Tonföljden är C, D, E. Intervallet ters upp väljs. Rytmen 

blir densamma, men tonföljden blir istället E, F och G. 

Exempel 2: Tonart: C-moll, eolisk. Tonföljden är Bb, Eb och C. Intervallet sekund ner väljs. 

Rytmen blir densamma, men tonföljden blir istället Ab, D och Bb. 

 

Ackord 

Här kan man sätta ut ett ackord per takt. Här finns två val: 

● Sortera ut ackorden som tillhör tonarten, lägg dem i påsen och slumpa genom att dra 

ett ackord. Det sjunde ackordet i en durskala tas inte med, samt det andra ackordet i 

en molltonart.  

Exempel 1: Tonart C-dur, ackorden C, Dm, Em, F, G, Am tas med och Bmb5 tas inte med. 

Exempel 2: Tonart A-moll, ackorden Am, C, Dm, Em, F, G tas med och Bmb5 tas inte med. 
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