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Rebecka	  Kaufman	  	  

Sammanfattning  
 
Musikforskaren Nicholas Cook skriver i sin bok “Music: A Very Short Introduction” (2000) 
om den västerländska notationens funktioner. Han menar att notationen är en så pass stor del 
av vår musikaliska förståelse och en så integrerad del av hur vi i väst skapar, tänker på och 
föreställer oss musik att den är omöjlig att bortse från (även i den musik som skapas utan att 
någonsin noteras). I detta arbete har jag därför valt att undersöka hur olika typer av notation 
inverkar på min instuderingsprocess, den klingande musiken och den västerländska bilden av 
musik. Jag har undersökt detta genom att låta kompositören Viktor Elinder komponera fyra 
olika stycken till mig, alla nedtecknade med olika typer av notation. Jag har sedan instuderat 
dessa stycken och fört loggbok över mina upplevelser och tankar kring de olika typerna av 
notation.  
	  
Under arbetets gång har jag reflekterat kring de olika notationstyperna, vilka friheter och 
begränsningar de sätter kring både musiken och min egen interpretation. I beskrivningen av 
hur den västerländska bilden av musik påverkas av notation har jag även använt mig av en 
lingvistisk teori kallad Sapir–Whorf-hypotesen. Hypotesen är uppkallad efter Benjamin Lee 
Whorf och Edward Sapir och berör hur vårt språk förhåller sig till och påverkar våra tankar, 
och i förlängning av det, hur vi uppfattar vår verklighet. Jag redogör för hur jag upplever att 
denna teori även går att applicera på den västerländska notationens förhållande till den 
klingande musiken och hur detta är bidragande i skapandet av den västerländska 
musikkulturen och den västerländska bilden av musik.  
	  
Arbetet har hjälpt mig att definiera mina tankar kring notationen på ett tydligare sätt och i 
förlängningen resulterat i att jag känner mig tryggare i både min interpretation av traditionellt 
noterad västerländsk musik och mer experimentella notationstyper.  
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Inledning  

Personlig och teoretisk bakgrund 
Under mitt första år på musikhögskolan samtalade jag och en vän om olika språkförbistringar 
som ibland uppstår i min familj på grund av att mina föräldrar har olika modersmål. Detta 
ledde oss senare in i en diskussion om Sapir–Whorf-hypotesen. En hypotes vars innehåll jag 
länge funderat kring just på grund av flerspråkigheten i min familj. Hypotesen, som är 
uppkallad efter Benjamin Lee Whorf och Edward Sapir berör lingvistisk relativitet, d.v.s 
tanken att betydelseavgränsningarna mellan orden i ett språk oftast skulle vara villkorliga och 
säregna för just det språket. Sapir och Whorf menade i förlängning av detta att en persons 
språk är den störst bidragande faktorn i bestämmandet av hur vederbörande uppfattar sin 
omgivning. Denna slutsats har dock fått kritik och i efterhand har därför två tolkningar av 
hypotesen vuxit fram, en stark och en svag tolkning. Den starka tolkningen, som menar att en 
persons världsuppfattning till största del avgörs av dennes ordförråd och syntaxen i dennes 
språk är idag nästan är helt avfärdad, medan den svaga tolkningen som menar att en persons 
tankar är influerade av dennes språk men inte är den största faktorn har fått stort genomslag i 
den moderna lingvistiken.  
	  
I efterhand har jag funderat kring klingande musik och västerländsk notation i förhållande till 
denna hypotes. Påverkas musiken av hur vi kategoriserar den och de olika faktorerna inom 
den? Finns det musikaliska parametrar vi ännu inte har begrepp för som därför förblir bortom 
vår kognitiva horisont? Vad konstituerar egentligen ett specifikt verk och går det att överföra 
konstyttringar till andra konstarter men fortsatt bevara just den specifika konstyttringen? 
Dessa funderingar ledde mig till musikforskaren Nicholas Cooks bok “Music: A Very Short 
Introduction” (2000). I boken skriver Cook om notation och dess funktioner, han menar att 
notationen har tre primära funktioner: 

	  
1. Konservation, alltså ett sätt att bevara musiken i den form den är skapt i. 
2. Kommunikation, alltså ett förhållandevis enkelt sätt för t.ex en kompositör att 

kommunicera till en musiker. 
3. Koncept, här menar han att notationen alltså är en så stor del av vår musikaliska 

förståelse och en så integrerad del av hur vi (i väst) tänker på, föreställer oss och 
skapar musik att vi har svårt att bortse från den när vi interagerar med musiken.  
 

 
Mina tidigare lingvistiska funderingar sammanfattas väl i Cooks tredje punk, koncept. Är det 
så att notationen i lingvistiska termer är vår musikaliska syntax? Är notlinjer och taktstreck 
vår musikaliska grammatik? Det är alltså detta jag undersökt i mitt arbete.  
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Syfte och frågeställningar 
I mitt arbete har jag undersökt på vilket sätt västerländsk notation, och hur jag tänker kring 
den påverkar sättet jag musicerar på. För att underlätta min forskning har jag arbetat utifrån 
tre forskningsfrågor.  

• Hur formas min instuderingsprocess av sättet musiken är noterad på?  
 
I förlängningen av de resultat jag kommit fram till kring min forskningsfråga var jag även 
intresserad av hur den klingande musiken och den västerländska bilden av musik formas av 
sättet musiken är noterad på. Jag har därför också två följdfrågor:  
	  

• Hur formas det klingande musikaliska resultatet av sättet musiken är noterad på? 
• Hur formas den västerländska bilden av musik av sättet musiken är noterad på? 
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Metod och material 
Jag har ofta känt mig begränsad av den västerländska notationen, jag har upplevt att den helt 
enkelt ger mig för många påbud för att jag ska kunna känna mig så pass fri som jag skulle 
önska. 

I mitt huvud har jag en uppdelning av musikaliska parametrar som ser ut ungefär så här: 
Tonhöjd/melodi, rytm, harmonik, tempo, artikulation, dynamik, frasering/agogik, klangfärg, 
register, intonation, rumslig parameter, form och ljudets relation till det visuella. De av dessa 
parametrar som jag upplever traditionellt sett brukar vara noterade är: tonhöjd/melodi, rytm, 
harmonik, tempo, dynamik, artikulation och form.  
  
Jag tänker mig att det finns en hierarki mellan de parametrar jag först listade som ser ut så 
här: 
  
1.     Tonhöjd/melodi och rytm 
2.     Harmonik och tempo 
3.     Dynamik, frasering och artikulation 
4.     Klangfärg, register, form och intonation 
5.     Rumsliga parametrar och ljudets relation till det visuella 
  
Jag har alltså listat tretton parametrar men upplever egentliga påbud från åtta av dem: 
Tonhöjd, rytm, tempo, dynamik, frasering, artikulation, intonation och klangfärg. Jag har 
utelämnat harmonik då det jag i egenskap av interpret gör med anledning av denna parameter 
enbart är symptomatiskt för de andra parametrarna t.ex. klangfärg, intonation och dynamik. 
Jag har även utelämnat den rumsliga parametern och ljudets relation till det visuella då jag 
oftast upplever dessa som sekundära i de musikaliska sammanhang jag vistas i. Även formen 
upplever jag som sekundär i de sammanhang jag vistas i.  
	  
För att kunna besvara mina forskningsfrågor har jag valt att ta hjälp av kompositören Viktor 
Elinder. Viktor och jag har tillsammans under hösten samtalat om de parametrar jag nämnde 
ovanför, på vilket sätt de inverkar på musiken, vilken plats de har i en potentiell hierarki, hur 
de noteras och på vilket sätt den notationen potentiellt inverkar på både min 
instuderingsprocess och den klingande musiken. Viktor har sedan utifrån dessa samtal, de 
parametrar jag etablerat samt den rangordning jag rankat dem i komponerat fyra korta stycken 
till mig. I dessa stycken har han i notationsprocessen valt att lägga emfas på en eller flera 
specifikt utvalda parametrar medan han låtit andra vara mer vilande eller i vissa fall begränsat 
sig genom att ta bort dem. Alla parametrar finns således alltså kvar i den klingande musiken 
men i notationen har det experimenterats med att plocka bort parametrar som traditionellt 
annars brukar vara noterade.  
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Under instuderingsprocessen av dessa stycken har jag fört loggbok för att lättare kunna 
minnas mina tankar och känslor kring de olika typerna av notation. I mina 
loggboksanteckningar har jag även utgått från några grundfrågor, dessa frågor har jag använt 
mig av i förhoppningen att det senare i skrivandeprocessen av denna uppsats skulle vara 
lättare för mig att jämföra mina tankar och känslor inför de olika typerna av notation.  
	  
1.     Känner jag mig friare av denna typ av notation? På vilket sätt och varför? 
  
2.     Känner jag mig mer begränsad av denna typ av notation? På vilket sätt och varför? 
  
3.     Finns det någon annan framträdande känsla (förutom begränsning eller frihet)? Tror jag i 
sådana fall att denna känsla är kopplad till sättet stycket är noterat på? 

  
4.     Vilka andra faktorer kan spela in i min upplevelse av denna typ av notation?   
  
5.     Tycker jag att detta är det enklaste sättet att notera detta stycke på eller har jag andra 
idéer om notation som jag tror skulle underlätta min interpretation?   

 
 
 

Jag har även spelat in de fyra styckena för att kunna göra en djupare analys över vilka 
parametrar som är viktiga och/eller mindre viktiga i varje givet stycke. 
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Den västerländska notationens historia och utveckling 
Den västerländska notationen som vi känner den idag började ta form under medeltiden. 
Under denna tidsepok fanns i kyrkan en vilja att standardisera vilken musik som skulle 
framföras i olika kyrkor och för att skapa denna enhetlighet började musiken att noteras. De 
äldsta bevarade noterna från denna tid är nedtecknade liturgiska sånger noterade med enbart 
text och neumer, utifrån detta kunde alltså varken exakt rytm eller tonhöjd utläsas utan 
notationen fanns till främst som ett stöd för minnet. Det fanns i noterna heller ingen 
instruktion om saker som klang eller tempo.  

Senare utvecklades notationen och neumerna började skrivas in i notsystem bestående av en 
eller flera linjer, detta var alltså en utveckling mot en mer precist noterad tonhöjd även om 
den ännu här inte var exakt angiven. Från neumerna och notsystemen utvecklades en notskrift 
bestående av flera notlinjer och standardiserade tecken för pauser och tonlängd, denna 
notskrift kom att kallas mensuralnotskrift. Mensuralnotskriften utvecklades främst som en 
lösning på problemet att inte kunna notera rytmer på ett tillfredställande sätt. Utifrån 
mensuralnotskriften utvecklades sedan den traditionella västerländska notationen. 

Under nittonhundrafemtiotalet började notationen till följd av kompositörer som John Cage, 
Morton Feldman och Pierre Boulez att förändras. Dessa kompositörer hade börjat intressera 
sig för slumpen och hur den kunde användas i kompositionssyfte, så här skriver Paul Griffiths 
i boken “modern music” (1978 & 1996) om detta: 

“In part this came about though Cage´s influence (he visited Europe for concert tours in 1954 and 
again in 1958), but it was largely an independent development. As Boulez realized, chance had never 
been abolished in the ramified organization of total serialism; rather the reverse. When so much was 
given over to numerical manipulation the composer lost control of the details of his work. The problem 
was to find a middle way between, on the one hand, a serial organization so fully predetermined that 
the composer´s choice was  gone, and on the other, the free play of imagination which so easily could 
lead to incoherence. This Boulez achived in Le marteau sans maitre, but for him that could be only a 
one-off solution before a new aesthetic programme was devised.” (Griffiths, 1996, s. 160)  

Vidare skriver Griffiths så här: 

“Composers of electronic music had also found that their control could never be as complete as they 
had hoped: Stockhausen´s experience in composing Studie I had been enough to demonstrate that. 
Complex sounds could never be precisely defined in terms of theis constituents; there would always 
remain areas of vaguness, areas where the characteristics of the sound could be stated only in 
probabilities. And so both serialism and electronic composition, of which so much had been hoped, 
were proving susceptible to chance.” (Griffiths, 1996, 160)  

Det fanns alltså en önskan från dessa kompositörer att fortsätta skriva serialistiska stycken 
men samtidigt också en vilja att inkorporera fler element av frihet i musiken. Lösningen på 
detta blev att inkorporera slumpen som musikalisk parameter. Griffiths beskriver i det andra 
citatet hur denna musikaliska evolution också var ett svar på insikten att notationen inte räckte 
till för att notera musiken så precist som man tidigare hade önskat sig göra. Till följd av denna 
musikaliska metamorfos utvecklades kompositionsströmningen indeterminismen. För att 
kunna tillgodose sina indeterministiska avsikter behövde också notationen utvecklas och 
således började kompositörer att experimentera med grafisk notation. Till en början användes 
den grafiska notationen främst för att kunna notera musikaliska tekniker som det inte fanns en 
redan utarbetad kutym för hur de skulle noteras men senare kom den grafiska notationen att 
utvecklas åt två skilda håll; där den första linjen var att utarbeta ett standardiserat sätt för att 
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notera specialtekniker och den andra linjen var en mer konceptuell utveckling där noterna 
bestod av färger, former och mönster med mera.  

En kompositör som var verksam under femtiotalet var den italienske kompositören Giacinto 
Scelsi. Scelsi är mest känd för att i många av sina verk låta musiken bestå av enbart en ton 
som sedan varieras med mikrointervall. Så här skriver Eric Drott i sin artikel “Class, 
Ideology, and il caso Scelsi” (Drott, 2007, 14 juni) om uppkomsten av Scelcis microtonala 
verk och den notationstypen som användes för att notera dessa verk:  

“In the later 1950s, Scelsi began improvising on an ondiola, a small electric keyboard, since it offered 
a greater range of timbral and microtonal possibilities than the piano. By means of a primitive form of 
overdubbing (he would record himself playing a single line, and then record himself on another tape 
deck playing against this line, and so forth), Scelsi was able to create increasingly complex recordings, 
which led in turn to increasingly complex scores.” (Drott, 2007, s. 3)  

Notationstypen (som även används i ett av de stycken jag spelar i detta arbete) tillkom alltså 
efter själva musiken och, tolkar jag, är en lösning på svårigheten att notera denna typ av 
musik med traditionell västerländsk notation.  
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Processbeskrivning 
Eftersom min instuderingsprocess av de olika styckena pågått under ca sex veckor vardera 
och jag under den tiden känt en del olika inför de olika notationstyperna har jag valt att dela in 
min instuderingsprocess i två delar. I den första delen av processen, som jag valt att kalla 
”teknisk fas”, har jag fokuserat på det rent tekniska av musiken så som att exempelvis lära in 
rätt rytm/grepp/tonhöjd. Den senare delen av instuderingsprocessen har jag valt att kalla för 
”musikalisk fas”, i denna fas har jag istället fokuserat mer på den musikaliska aspekten av 
noterna och musiken. 
	  
	  
Inledande kommentar från kompositören:  
 

“För alla dessa verk har notationen kommit före själva musiken, och har i sina begränsningar antytt 
vad verket i fråga kan vara eller inte vara.” 
 

You sound of a pitch (stycke 1)   
Stycke 1 heter ”You sound of a pitch” och är noterat utan exakt angivelse om tonhöjd, de 
framhävda parametrarna är istället rytm och dynamik. 
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Teknisk fas  
För att instudera de tekniska delarna av detta stycke har jag använt mig av några olika 
tillvägagångssätt. Först började jag med att försöka instudera det på ett för mig mer 
traditionellt sätt (alltså att lära mig rytm och eventuell tonhöjd först) men eftersom stycket 
saknar exakt angivelse av tonhöjd fick denna metod ingen riktig struktur och jag kände att 
min inlärningsprocess stagnerade efter några dagar. Denna metod ledde även till att stycket 
blev väldigt tonalt och nästan enbart bestod av olika skalor, tre- och fyrklanger. För att 
komma vidare i min instuderingsprocess utarbetade jag olika system för att välja tonhöjd, t.ex. 
ett system där jag enbart fick spela små terser uppåt och små sekunder nedåt. Dessa typer av 
system gör emellertid inte notationen rättvisa då musiken inte blir trogen de förhållanden 
mellan notskaften som med visst tolkningsutrymme ändå går att utläsa från notbilden. Jag 
använde således detta system enbart för övnings skull och som ett sätt att komma ifrån den 
tydliga tonalitet som jag upplevde till följd av den första instuderingsmetoden. En annan typ 
av metod som användes i övningssyfte var att faktiskt notera tonhöjden. Jag skapade tre olika 
utkast med slumpad tonhöjd och instuderade dessa i hopp om att det skulle hjälpa mig att bli 
mer fri tonalt och klangfärgsmässigt. Slutligen valde jag ett utav de utkasten jag noterat och 
spelade det med avsikten att spela fel. Det är denna metod som hörs i inspelningen.  
 

Musikalisk fas  
Även i denna fas har jag använt mig av olika tillvägagångssätt för att instudera. 
Jag började med att analysera notbilden för att se om jag kunde utröna en övergripande 
struktur för musiken och fann att stycket har två delar. Den första delen tolkar jag som mer 
gestikulativ eftersom den har återkommande mönster och upprepning av rytmiska gester. Den 
andra delen, som alltså börjar vid dubbelstrecket, tolkar jag som en slags etyd eller 
experiment då det i andra reprisen (med tanke på den dynamiska angivelsen och det faktum 
att kompositören angett att dynamiken ska tolkas som absolut och alltså inte i förhållande till 
klang mm.) mest troligt inte kommer att ljuda alls och i tredje reprisen förmodligen kommer 
att ljuda i form av övertoner och blåsljud. 
  
När jag arbetade agogiskt med den första delen av stycket fann jag en längre fras som jag 
tyckte återkom i musiken flera gånger (bild 1 och 2 nedan) och en kortare gest som även den 
återkom flertalet gånger (bild 3 och 4 nedan). Jag experimenterade med olika musikaliska 
parametrar i dessa fraser men kände mig ofta förhållandevis begränsad av själva notbilden då 
jag upplevde att den gav mig information om många av de musikaliska parametrar jag 
nämnde under rubriken metod och lämnade lite utrymme för uttryck till mig. Jag kom senare 
fram till att min främsta uttrycksmöjlighet låg i att spela fraserna och gesterna som en 
utveckling av tidigare spelad fras/gest. 
	  
Efter att ha arbetat med dessa gester och fraser övergick jag till att arbeta med den 
övergripande musikaliska bilden. I denna process hade jag två primära tillvägagångssätt, ett 
där jag bestämde en känsla eller ett tonspråk innan jag började spela och ett där jag började 
spela och lät toner och uttryck komma mer slumpmässigt. Jag använde mig under hela den 
musikaliska fasen av samma noterade version som jag använt i den tekniska fasen men tyckte 
att båda den musikaliska fasens metoder hade sina fördelar och behöll således båda som 
eventuella sätt att spela på. Det som hörs i inspelningen är en version där jag spelar efter en 
utav de noterade utgåvorna från den tekniska fasen och låter känsla och uttryck komma mer 
slumpmässigt.  
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Bild 1      Bild 2   
           	  

      
 
Bild 3                       Bild 4  

         
 
 
 
 
Inspelning	  av	  You	  Sound	  of	  a	  Pitch:	  

https://youtu.be/sYEq7EBFg0k	   
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Poser och Interluder (stycke 2) 
Stycke 2 heter ”Poser och interluder”, i detta stycke har kompositören valt att framhäva 
parametrarna kroppshållning/rörelsemönster, den rumsliga parametern och ljudets relation till 
det visuella. Stycket är noterat med enbart text.   

   
	  

"Poser och interluder" 
	  

Kom in, märkbart nervös. Spela följande musik, men kom av dig flera gånger. Få publiken att 
känna medlidande, och gärna bli lite obekväma! 

 

växla mellan att marschera rytmiskt och militäriskt, och att busigt smyga runt á la tecknad 
fyrtiotalsfilm. spela en ton som matchar varje steg du tar. 

 

Lek "geigermätare": Välj ut en person i publiken som är din radioaktiva källa. Spela korta 
toner. Gå runt och utforska rummet. Ju närmre du kommer personen, desto oftare spelar du en 
ton. Gör detta tills du hittat källan. 

 

Spela med fladdertunga. Vrid flöjten som ett gashandtag på en moped, tills den kickar igång. 
Kör runt i rummet som en nybliven femtonåring, "varva motorn" (quasi gliss. uppåt), och 
växla (plötsliga hopp ner i register). Få soppatorsk. 

 

Spela ett litet motiv mot den vägg i salen som är längst ifrån dig. Efter ett par sekunder tar du 
emot "ekot". Inta en något annan pose när du gör detta. Lek med ekot, spela kontrapunkt med 
dig själv! 

Teknisk fas 
I detta stycke upplevde jag att det fanns förhållandevis lite tekniskt arbete att utföra. Att läsa 
texten och förstå vad och hur jag skulle göra var i stort sett självklart. 

Musikalisk fas 
I den musikaliska fasen av detta stycke valde jag att ta hjälp av utomstående 
lyssnare/observatörer då jag upplevde att det var svårt att själv kunna bedöma hur trovärdig 
min interpretation var då detta stycke mer handlar om rörelsemönster och rummet än ljudet i 
sig (vilket är det jag har vana av att bedöma). Jag har alltså med hjälp av andras observationer 
och kritik övat in den konstnärliga delen av detta stycke. 
 
Inspelning av Poser och Interluder Sats 1:                Inspelning av Poser och Interluder Sats 2: 
https://youtu.be/cs1xSXMdcXQ                   https://youtu.be/eGxtkPxonmc 
 
Inspelning av Poser och Interluder Sats 3:                Inspelning av Poser och Interluder sats 4:  
https://youtu.be/2hTs_Pkl0tc                    https://youtu.be/pW80sFiLPmA  
 
 
Inspelning av Poser och Interluder Sats 5: 
https://youtu.be/0UsFOZODhE8  
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Scelsi in memoriam (stycke 3) 

I detta stycke är den framhävda parametern intonation. I stycket finns ingen exakt noterad 
rytm utan istället finns tidsangivelser, kompositören har emellertid bett mig tolka dessa 
angivelser med relativt mycket frihet. Så här säger kompositören själv om stycket:  
	  

“Syftet med det här stycket är i princip att använda intonation som melodik. Jag har valt att notera 
musiken på det sättet den är noterad för att lyfta fram den melodiska formen”  

	  
	  

 
	  

Teknisk fas 
Jag började med att försöka hitta alternativa grepp för att kunna spela + och - 20, 40, 60 och 
80 cent. Jag använde mig då av hemsidan flute.fingerings.info som är en hemsida där en kan 
få alternativa grepp för mikrointervaller. Från hemsidan fann jag åtta olika grepp som jag 
upplevde var förhållandevis enkla att spela i följd. När jag senare spelade dem med en 
stämapparat insåg jag emellertid att det inte riktigt stämde i sin intonation. Jag försökte då 
analysera huruvida jag gjort någon annan fysisk förändring än att flytta fingrarna som kunnat 
orsaka denna intonationsdifferens men kom efter att ha provspelat greppen igen fram till att 
det främst var greppen som inte stämde. Istället började jag då (med viss hjälp av flöjtisten 
Sara Hammarström) själv experimentera med olika greppkombinationer som skulle kunna ge 
mig önskat resultat och kom då fram till dessa från -80 till +80 (Bild 5 nedan). Jag började 
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med att försöka lära mig greppen som en skala så att det skulle sitta hyfsat bra i fingrarna och 
jag inte skulle behöva tänka så mycket just på vad mina fingrar gjorde. Efter denna övning 
skapade jag en struktur för de tidsangivelser som finns noterade och delade upp tiden mellan 
angivelserna i kortare intervall så att jag skulle få ungefärlig koll på hur länge jag skulle spela 
en viss ton.  
	  

 Bild 5       
   

   
 
 
 
Th = tumme  
 
1 = pekfinger  
 
2 = mittenfinger 
  
3 = ringfinger 
 
tr1 = drillklaff 1 
 
tr2 = drillklaff 2 
 
D# = lillfinger på D#-klaffen 
 
CB = lillfinger på både C- och B-klaffen 
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Musikalisk fas: 
Efter det tekniska arbetet började jag arbeta med dynamik och artikulation. Efter att ha 
analyserat notbilden med hänseende till dessa parametrar insåg jag att det i anslutning till 
angivelser om artikulation nästan alltid förekommer en förändring i dynamik, t.ex. här (Bild 6 
nedan). Jag tolkade således artikulationen som en slags föraning till en dynamisk förändring 
och började därför närmare analysera vilken slags förändring (alltså starkt till svagt, svagt till 
starkt, ganska starkt till ganska svagt osv). Vidare analyserade jag tonmaterialet tillsammans 
med dynamiken för att komma fram till var den musikaliska höjdpunkten av stycket låg och 
kom då fram till att jag upplever detta ställe som klimax (Bild 7 nedan) eftersom både 
dynamiken och tonmaterialet leder fram till just detta ställe för att sedan gå nedåt och (vad jag 
upplever) avsluta denna fras i ett slags coda här (Bild 8 nedan). Efter att ha arbetat med den 
övergripande musikaliska strukturen övergick jag till att analysera notbilden igen men denna 
gång i hopp om att hitta mindre fraser. Jag fann fem kortare fraser. Tre utav dessa fraser 
avslutas på ungefär samma sätt (Bild 9, 10 och 11 nedan) och jag bestämde mig således att 
låta de dynamiska skillnaderna i dessa slut vara tongivande för min frasering. Jag tänker mig 
att det första ackordet är en presentation av mönstret, att det andra ackordet är till för att öka 
intensiteten (också med tanke på generalpausen efteråt) och att det tredje ackordet är det 
riktiga avslutet medan det som kommer efter den tredje frasen tolkar jag mer som en coda.  
 
 
 

 
 
 
 
Inspelning av Scelsi in memoriam: 
https://youtu.be/A7Y1zmaqi7E	  	  
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Open World Sandbox (stycke 4) 
Detta stycke är en undersökning av form. Så här säger kompositören själv om stycket:  
	  

“Jag ville skapa ett stycke med delvis indeterministisk form, och lockades av tanken att skriva i stil med 
en “Choose your own adventure”-bok. På det sättet stycket är upplagt tänker jag mig att det blir en 
ännu större upplevelse för musikern än för en eventuell publik. Förhållandet mellan dessa blir snarare 
som förhållandet mellan en datorspelsstreamer och dennes publik än en mer traditionell 
musiker/publikrelation.” 

	  

 
	  

 
Jag inledde instuderingsprocessen av detta stycke med att ha ett samtal med kompositören där 
han gav mig instruktionen att stycket är utformat som ett slags spel, att jag kan välja olika 
vägar att gå genom notlandskapet men att om jag spelar fel så måste jag börja om från början. 
Jag frågade då kompositören vad det egentligen innebar att spela fel och fick då svaret att jag 
själv fick definiera vad som vad rätt och fel. Jag bestämde då att fel var att 1. Tveka för länge 
innan jag spelar nästa ruta 2. Spela en felton 3. Spela en uppenbart och distinkt fel rytm (detta 
villkor kan uppfattas som godtyckligt då det i stycket varken finns en taktart, ett tempo eller 
några andra mindre tempobeteckningar angivna och jag således väljer allt detta själv. 
Kompositören säger själv att rytmen är underordnad fraserna och jag valde således att tillsätta 
orden uppenbar och distinkt för att kompensera för detta faktum). Allt annat jag spelar är 
således att betrakta som rätt.  
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Teknisk fas:  
Jag inledde den tekniska fasen med att spela igenom varje ruta i en slumpmässig ordning. 
Sedan övade jag några minuter på de rutor jag upplevde som svåra men hade hela tiden i 
åtanke att jag inte fick öva för mycket på dem för då skulle jag ta mig igenom stycket för lätt. 
Efter det valde jag ett passande tempo (ca 60). Jag valde det tempot med tanke på att det inte 
skulle gå för långsamt eftersom jag då förmodligen skulle spela rätt på allt första gången och 
klara mig igenom stycket med en gång men heller inte gå för fort då jag i sådana fall skulle 
spela alldeles för mycket fel och aldrig lyckas ta mig igenom stycket. Efter detta försökte jag 
förstå den övergripande formen för stycket och övade på att snabbt kunna se vilka möjliga 
vägar jag kunde ta från en viss ruta.   

Musikalisk fas:  
Jag inledde den musikaliska fasen av min instuderingsprocess med att försöka utröna 
huruvida det fanns en övergripande musikalisk dramaturgi eller om dramaturgin var helt 
beroende på vilken väg jag valde att gå och kom då fram till det i det flesta utfall finns en 
musikalisk höjdpunkt på varierande ställen av takt nummer fem och i några fall takt nummer 
sex. Detta kom jag fram till genom att studera de tidigare takterna och analysera 
tonmaterialets tempo, upp och nedgång, t.ex. här (Bild 12 nedan). Jag försökte sedan att i 
minnet bevara en ungefärlig känsla för hur jag skulle frasera en viss takt eller en viss typ av 
rytmisk och tonal struktur. Efter det letade jag i notbilden efter om det fanns någon form av 
tematik och/eller upprepningar av fraser och fann då t.ex. dessa (Bild 13,14 och 15 nedan). 
Jag försökte arbeta agogiskt och dynamiskt med dessa fraser (t.ex. spela dem som en 
utvecklig av varandra) men visste på grund av styckets form aldrig riktigt vilka av dessa 
fraser som skulle komma att ingå i stycket under en viss uppspelning och hade således svårt 
att förlita mig på att de konstnärliga värdena i detta stycke skulle ligga i just frasutvecklingen. 
Vidare i instuderingsprocessen försökte jag analysera var tematiken i stycket låg rent spatialt 
så att jag möjligen skulle kunna försöka koppla ihop två teman/rutor, jag kunde då bestämma 
att jag exempelvis skulle försöka få med både den översta av takt två och den femte takten 
underifrån på takt sex utan att i förväg kolla ut hur jag skulle ta mig mellan dessa takter. 
Ibland var detta möjligt men att jag valde fel väg och tog mig således inte dit jag ämnade och 
ibland insåg jag i efterhand att det inte gick några vägar mellan just de rutorna och att det 
således skulle vara omöjligt att få med båda de rutorna i en och samma genomspelning. 
Slutligen valde jag att primärt fokusera de konstnärliga värdena kring improviserad dynamik 
och agogik, de utifrån den analys jag gjorde av styckets övergripande form.  
	  

Bild 12     Bild 13                 Bild 14           Bild 15 	  

           
 
 
 
Inspelning av Open World Sandbox: 
https://youtu.be/EiNipD9KSzw	  
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Resultat och Diskussion  
Om instuderingsprocesserna 

När jag tänker tillbaka på min relation till notskrifter under det gångna året upplever jag att 
jag i september hade en omedvetet ganska stängd bild av vad notationen var och hur den 
påverkade musiken. Jag tror att om någon explicit hade frågat mig vad som var musiken, när 
den uppstår och om noterna faktiskt var en del av musiken eller inte hade jag kanske svarat på 
liknande sätt som jag gör idag men detta var egentligen ingenting som fanns med mig i mina 
dagliga tankar på det sätt det gör i dagsläget. Detta tror jag förde med sig att jag upplevde 
noterna som ett slags absolut sanning. Jag fick för mig att jag tolkade notbladet som en 
bokstavstroende tolkar sin heliga skrift och glömde bort saker som uppförandepraxis och det 
omtvistade förhållandet mellan kompositör och interpret (jag tror egentligen inte att jag 
enkom spelade det som fanns i noterna utan bara att jag fokuserade så hårt på själva 
notationen och samtidigt är så inskolad i en viss uppförandepraxis och således per automatik 
spelar på ett förhållandevis smakfullt sätt att jag upplevde att jag enbart spelade det som stod i 
noterna och inget annat). I september började jag således aktivt fundera kring min syn på 
noterna och kunde då inte enbart logiskt utan även känslomässigt komma fram till att jag 
tolkar noterna främst som en typ av instruktion och inte som musiken i sig.  

Stycke 1  
I instuderingen av stycke 1 har jag känt mig förhållandevis begränsad. Jag upplevde den 
tekniska fasen som svår då inlärningsprocessen för mig blev omvänd. Jag kände att jag inte 
hade något musikaliskt skelett att hänga upp musiken på då jag inte hade någon exakt angiven 
tonhöjd, det var svårt för mig att ställa om tanken att det var de andra parametrarna och inte 
tonhöjd som stycket skulle byggas på. För att på ett enklare sätt illustrera detta citerar jag min 
loggbok. 
	  

“Jag tänker mig att det är som att bygga ett hus, för mig är rytmen och tonhöjden själva plankorna som 
en bygger huset av, skruvarna som håller ihop plankorna är tempot och fraseringen och tapeterna och 
inredningen i huset är saker som dynamik, artikulation och klangfärg. Att instudera detta stycke blev 
därför som att bygga ett hus av skruvar och tapeter – svårt.”  

	  
Den musikaliska delen av min instudering har även den känts svår. Jag har insett hur mycket 
av mitt personliga musikaliska uttryck faktiskt är bundet till tonhöjd och intervall, att min 
frasering oftast till största del baseras på tonhöjd. Att instudera på detta vis har därför medfört 
att jag känt mig förvirrad, och i förlängningen uttråkad eftersom jag upplevt att jag inte hittat 
en stimulerande mängd information (dvs den informationen jag känner att jag behöver för att 
skapa en trovärdig musikalisk tolkning, i mitt fall tonhöjd) i notbilden utan istället funnit 
påbud från parametrar jag är van vid att få mer frihet kring, t.ex., dynamik och artikulation.  

Stycke 2 
Under instuderingen av stycke 2 har jag under hela processen känt mig förhållandevis fri. Jag 
upplevde att det knappt fanns en teknisk fas och tänker mig att detta beror på att de tekniska 
delarna av detta stycke är saker som ingår i mitt vardagliga liv, saker jag utför flera gånger om 
dagen och har gjort i de senaste tjugo åren, saker som att öppna en dörr, gå, springa och göra 
gester. Hade jag inte kunnat dessa saker sedan innan denna studie tror jag att jag hade upplevt 
stor begränsning i den tekniska fasen av min instuderingsprocess. Jag har även i den senare 
delen av min instudering känt mig mestadels fri. Den möjliga begränsning jag känt i min 
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instuderingsprocess av stycket ligger i själva framförandet av det, det har tidvis känts 
nästintill genant att framföra denna musik, jag har upplevt det som för personligt. Vid senare 
reflektion över denna känsla av genans kom jag först fram till att genansen låg i själva 
innehållet i stycket (och hade således inte så mycket att göra med själva notationstypen och 
var därför mindre relevant för mig i detta arbete) men vid senare eftertanke har jag upplevt på 
ett tydligare sätt hur jag tycker att innehåll och notationstyp är sammankopplade. Alltså, att 
om jag väljer att se notationstypen som ett verktyg för den konstnärliga idén snarare än 
musiken i sig så skapas också uttrycket med hjälp av notationstypen, vilket skulle innebära att 
den genens jag känner i framförandet av detta stycke inte bara handlar om innehåll utan även 
om sättet detta innehåll förmedlas till mig som interpret på.    

Stycke 3  
Jag har under instuderingsprocessen av stycke 3 känt att jag haft förhållandevis många 
möjligheter till frihet och personligt uttryck. Jag tänker mig att det delvis beror på att det inte 
finns en exakt noterad rytm eller ett exakt noterat tempo, jag har dock upplevt en känsla av 
begränsning utifrån de tidsangivelser som faktiskt finns noterade. Begränsningen tror jag 
kommer sig av en känsla av att ha bråttom och detta tror jag i sin tur beror på att jag inte är 
van vid att spela de specialgrepp som krävs för de mikrointervaller som stycket till stor del är 
uppbyggt av. Om detta har jag skrivit så här i min loggbok:  
	  

“Jag känner mig ganska stressad när jag spelar detta, måste tänka mycket på vad fingrarna gör och är 
stressad övertidsangivelserna eftersom det tar mig så långt tid att ta själva greppen”  

	  
En aspekt av detta stycke jag upplevt frihet och lust kring är klangfärg. Jag har upplevt denna 
frihet både utifrån de specialgrepp jag använt (som oundvikligt genererar en annan klangfärg 
än vanliga heltoner) och utifrån egen förmåga och eget val. Citat från loggbok:  
	  

“Det känns så himla fint att få experimentera med klang, det finns så många olika val som jag sällan 
tänker på när jag spelar vanlig repertoar eftersom det finns en så stark uppförandepraxis kring vilken 
klangfärg ett givet parti i ett givet stycke ska ha”.  

	  
Både när jag instuderat och spelat stycke 3 har jag för det mesta använt mig av en 
stämapparat, de i syfte att vara säker på att spela exakt rätt tonhöjd. Jag har upplevt detta som 
en liten begränsning men tror att det egentligen handlar mer om att det har känts begränsande 
att hålla koll på så många aspekter samtidigt (tidsangivelser, grepp och intonation), snarare än 
att det faktiskt har att göra enkom med den exakt noterade intonationen. Jag tror även att 
denna notationstyp i början av min instudering gjorde det svårt för mig att se de musikaliska 
värdena i stycket men nu i efterhand upplever jag ändå att denna notationstyp är passande för 
detta musikaliska uttryck.  

Stycke 4 
Mycket till min förvåning är det i stycke 4 jag känt mig som mest fri i både min instuderings- 
och interpretationsprocess. Jag tänkte mig från början att jag skulle känna mig mer fri ju 
längre jag kom ifrån traditionell västerländsk notation men det har visat sig att jag snarare 
känner tvärtom. Jag tänker mig att detta till stor del beror på vana, att jag vet hur denna typ av 
notation ska tolkas och känner mig trygg i den tolkningen medan jag när jag spelar efter andra 
typer av notation hela tiden känner en osäkerhet kring både tolkning av noterade parametrar 
och de parametrar som det saknas instruktioner kring. Så här har jag skrivit i min loggbok 
angående detta:  
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“Att spela efter denna typ av notation känns tryggt. Jag tänkte mig nog, att det skulle vara 
tvärtom, att jag skulle känna stor behållning av att få spela vad jag tänkte mig skulle vara fritt, 
att inte behöva förhålla mig till en exakt rytm och inte behöva spela med en konventionell 
klangfärg. Det har snarare varit tvärtom, jag har känt mig så osäker när jag spelat efter andra 
typer av notation att jag ändå inte gett mig själv utrymme att till fullo utforska de parametrar 
jag skulle vilja ha mer frihet kring, och att jag därför spelat efter dessa andra typer av notation 
med den västerländska notationens praxis (vilket jag upplever hörs i mina inspelningar). Jag 
har varit som ett barn som leker med en sådan låda där en ska lägga rätt geometrisk figur 
genom rätt hål men hela tiden tar den kvadratiska klossen och försöker drämma den igenom det 
triangulära hålet.”   

	  
Eftersom det skulle ha motverkat intentionen med stycket att få öva ordentligt på det har min 
egen notläsningsförmåga samt min förmåga att snabbt se olika vägar jag kan gå genom 
notlandskapet varit en bidragande faktor i instuderingsprocessen. Utifrån detta har jag känt 
viss begränsning, som att det tagit för mycket energi att spela rätt rytm, tonhöjd samt snabbt 
välja en ny ruta att jag inte kunnat känna den frihet jag skulle önska.  
	  
I den musikaliska fasen av denna instuderingsprocess har jag känt mig kluven. Jag har som 
tidigare nämnt i jämförelse med de andra styckena känt mig som mest interpretativt fri i detta 
stycke, samtidigt har jag haft svårt att hitta parametrar att hänga upp min musikaliska tolkning 
på. Jag har insett att för mig är parametrar som dynamik, tempo och agogik främst beroende 
på tonmaterialet och i detta stycke har jag inte i förväg kunnat veta vad för tonmaterial en viss 
genomspelning kommer att ha och därför stundvis upplevt svårigheter att göra adekvata 
konstnärliga val.  
 

Sammanfattning av instuderingsprocesserna 

En aspekt som varit återkommande i min instuderingsprocess av alla stycken är att jag upplevt 
svårigheter i att veta hur jag ska bedöma det slutgiltiga musikaliska resultatet. Jag vet inte 
huruvida jag spelat rätt eller fel rent musikaliskt och vet således inte ens om jag spelat det 
stycket jag ämnade att spela eftersom jag inte vet hur jag ska förhålla mig till de parametrar 
jag vanligtvis brukar uppfatta som konstituerande för ett visst stycke. Detta har i 
förlängningen lett till att jag känt mig förvirrad och provat olika musikaliska idéer utan att 
någonsin riktigt bestämma mig för hur jag tycker att musiken ska låta och således spelat 
ganska olika varje gång. 
	  
Sammanfattningsvis tror jag att jag i min instuderings- och interpretationsprocess av alla fyra 
stycken inte riktigt lyckats utforska alla de parametrar jag haft nya friheter och möjligheter 
kring. Jag tror att jag är så van att ha frihet kring vissa parametrar (t.ex. dynamik, artikulation, 
frasering osv.) att jag haft svårt att ställa om och tillåta mig att känna frihet kring andra 
parametrar samt låta mig begränsas av de parametrar som varje enskilt stycke fokuserat på. 
Jag upplever att jag känt mig förhållandevis inlåst i notationen i min instudering av samtliga 
stycken och tänker att det beror på att jag så lätt hemfallit åt att tolka dessa stycken på samma 
sätt som jag tolkar annan musik jag spelar på, alltså med den parameterhierarki jag skrivit om 
i metodkapitlet. För att exemplifiera detta citerar jag min loggbok:  
	  

“En gång när jag arbetade på en simskola var jag simlärare till några småbarn, under den första 
simskoleträffen skulle vi prova att ta oss framåt i vattnet, de flesta barn simmade någon slags hundsim 
och klarade sig ganska bra på det medan ett utav barnen försökte springa i vattnet, vilket såklart 
misslyckades ganska snabbt då barnet blev väldigt trött och det gick väldigt mycket långsammare för 
det barnet än för de simmande barnen. Jag insåg senare att det springande barnet faktiskt inte kunde 
simma alls och alltså hen hade blivit satt i en helt ny situation i och med att jag hade bett hen att ta sig 
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fram i vattnet. Detta minne har återkallats i mig när jag försökt instudera dessa stycken då jag tycker 
att det på ett bra sätt exemplifierar det jag känt inför min instudering. Alltså det att precis som barnet 
hade en befintlig teknik för att ta sig fram på land har även jag en befintlig teknik för att ta mig fram 
genom traditionellt noterad västerländsk musik men när barnet och även jag hamnade i en ny situation 
så har vi båda hemfallit till att använda vår befintliga teknik istället för att inse att det faktiskt finns ett 
lättare och bättre anpassat sätt.”  

	  
Det jag vill illustrera med detta citat är alltså att jag genomgående i min instuderingsprocess 
av alla fyra stycken gått in i processen på ett sätt som senare skapade en del problem för mig. 
Jag började instudera styckena med min vanliga instuderingsprocess som mall istället för att i 
förväg fundera kring om det möjligen fanns andra sätt att instudera dessa stycken på. Ingen av 
dessa stycken passar riktigt in i mallen för min traditionella instuderingsprocess och det har 
förlängningen lett till att jag känt mig mer begränsad, inlåst och oinspirerad än vad jag hade 
tänkt mig att jag skulle göra. Jag tror egentligen inte att dessa stycken passar in helt i ramen 
och strukturen för hur jag tänker på, föreställer mig och interagerar med musik, styckena är 
förvisso skrivna utifrån en västerländsk musiktradition och borde således även kunna tolkas 
utifrån mitt västerländska synsätt med mina västerländska metoder och hjälpmedel. Jag 
upplever trots detta att dessa stycken befinner sig i ett gränsland, komponerade och framförda 
i en västerländsk musik- och notationskontext men med den egentliga intentionen att inte 
passa in i den kontexten. Problemen uppstår när jag, som är inskolad i denna västerländska 
tradition försöker tolka dessa stycken och gör det utifrån ett traditionellt västerländskt 
perspektiv. Kontentan av detta blir att jag i min instuderingsprocess möjligen borde ha utgått 
från andra synsätt och metoder men att jag inte har den efterfrågade kunskapen om dessa 
synsätt och metoder och därför inte kunnat tolka dessa stycken på ett adekvat sätt.   
	  
Slutligen tror jag att notationstypen främst påverkat min känsla inför de olika styckena och i 
mindre grad min faktiska instuderingsmetod (även om jag borde låtit det påverka min metod 
mer). Notationstypen har påverkat min nivå av lust och inspiration. Jag tänker nu på 
notationen som ett fönster som förtäljer och döljer olika ting i det musikaliska landskapet och 
att jag utifrån detta haft lättare och svårare att förstå den musikaliska och konstnärliga 
innebörden av ett visst stycke på grund av vilket fönster den konstnärliga idén kommuniceras 
genom.  

 

Notationens inverkan på den klingande musiken i förlängning av 
resultat från instuderingsprocesserna 

I artikeln “Rythm and Timing in the Two Versions of Berio’s Sequenza 1 for Flute Solo: 
Psychological and Musical Differences in Performance” (2017) undersöker Cynthia Folio 
och Alexander R. Brinkman Berios flöjtstycke sequenza 1. Stycket finns noterat på två olika 
sätt, den första utgåvan utkom 1985 och är noterad spatialt med olika proportioner som 
anvisning för rytm medan den andra utgåvan (1992) är en rytmiskt traditionellt noterad 
översättning av den första utgåvan. Berio skapade den andra utgåvan då han ansåg att de 
musiker som spelade stycket tog sig för många rytmiska friheter i sin interpretation. I artikeln 
har Folio och Brinkman jämfört elva olika inspelningar av stycket och intervjuat musikerna 
som gjort dessa inspelningar om vilken/vilka av versionerna de spelat efter för att sedan 
redogöra för både musikaliska och psykologiska skillnader i framförandet.  
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De beskriver hur de vid första anblick tolkade det som att versionen från 1992 är mer precist 
noterad men att de vid närmare analys kommit fram till att versionen från 1985 faktiskt är mer 
exakt. I artikelns slutsats kommer de dock fram till att själva notationen varit mindre 
avgörande för de rent musikaliska värdena och att musikerna de jämfört, i den tekniska 
aspekten skiljt sig mer inom varje kategori av musikerna än mellan de olika grupperna och att 
de således inte kan dra någon slutsats av undersökningen. 

Med denna undersökning och mina instuderingsprocesser i åtanke tänker jag mig att 
notationstypen spelar mindre och mindre roll desto mer en instuderar stycket en ämnar spela. 
Att ju mer en förstår den musikaliska och konstnärliga idén av stycket desto mindre påverkar 
notationstypen framförandet. Jag föreställer mig på sätt och vis att notationen är som en 
skattkarta, att på samma vis som skattkartan ritar upp en ganska modest och anspråkslös bild 
av verkligheten men trots det förhoppningsvis är en tydlig instruktion om hur en hittar till 
själva skatten tänker jag mig att noterna är en grovskiss av den klingande musiken samtidigt 
som de förhoppningsvis visar en vägen till den konstnärliga idén.  

 

Den västerländska bilden av musik och hur den skapas och 
upprätthålls genom notationen 

Musikforskaren Nicholas Cook har skriver i sin bok “Music: A Very Short Introduction” 
(2000) om två olika sätt som notationen verkar på. Han menar att notationen verkar genom att 
antingen representera ett ljud, eller genom att representera en handling som interpreten måste 
utföra för att skapa ett ljud, alltså en typ av tabulaturnotation. Jag upplever att stycke 2 
befinner sig i skärningspunkten mellan dessa två olika typer av notation. På ett sätt så finns 
det instruktioner om den klingande musiken, t.ex. att jag ska spela fladdertunga. Detta är då 
inte en beskrivande typ av instruktion (alltså som tabulatur, då den beskriver en fysisk 
rörelse), utan en typ av instruktion där interpreten själv måste känna till hur en ska frambringa 
detta ljud. Samtidigt finns det många instruktioner kommunicerade via tabulaturen t.ex. 
instruktioner om att gå och stå, eller det inledande faktumet att kompositörens intention med 
stycket var att låta musiken födas ur en fysisk rörelse snarare än tvärtom (som jag upplever att 
det brukar vara i traditionell västerländsk notation, t.ex. att den dynamiska angivelsen i ett 
parti i ett stycke är FF och det i sin tur leder till att jag som flöjtist måste vidga min bröstkorg, 
öppna andra delar av min strupe samt lyfta min gom. I detta stycke har alltså instruktionen 
istället varit t.ex. att jag ska vidga min bröstkorg för att sedan se vad som händer med ljudet 
osv). En skillnad mellan dessa typer av notation tänker jag mig är att i den ena typen av 
notation (tabulaturnotation) så behöver en potentiell interpret egentligen inte ha någon 
musikalisk kunskap eller förståelse för vad som sker medan det i den traditionella 
västerländska notationen krävs en viss förkunskap om hur en fysiskt gör verklighet av 
de instruktioner som står. Medan tabulaturnotationen hade varit svår om en interpret inte hade 
en uppförandepraxis av mänskliga, fysiska handlingar som att t.ex. gå, stå eller öppna en dörr 
är den västerländska notationen svår om en interpret inte har kunskap om en musikalisk 
uppförandepraxis. En annan skillnad mellan tabulaturen och den västerländska notationen är 
att medan tabulaturnotationen må ha sina fördelar i att t.ex. uttrycka parametrar som klangfärg 
(då det genom att beskriva en fysisk rörelse väldigt precist går att redogöra för hur en 
klangfärg ska skapas) så är den också alltid bunden till ett specifikt instrument. Detta medför 
att varje instrument har en egen typ av notation och i förlängning av detta tänker jag mig att 
det skapas mindre av en enhetlig musikkultur än vad som finns för de musiker som använder 
traditionell västerländsk notation.  
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Om en dissekerar Cooks tre punkter, konservation, kommunikation och koncept, så finner en 
möjligen att det finns bättre anpassade medel för varje enskild punkt, t.ex. om notationen 
enbart fanns till för att konservera musiken så hade en kunnat tänka sig att inspelningar varit 
det främsta sättet att bevara musiken på, men eftersom notationen har fler funktioner fungerar 
det förhållandevis dåligt att arbeta enbart efter inspelningar då inspelningar till skillnad från 
traditionell västerländsk notation är högst oselektiva i sitt kommunicerande av information. 
Med det menar jag alltså att inspelningen tar upp alla ljud, även de som är interpretativa 
tolkningar av den som framför musiken och då möjligen alltså inte är en del av det 
kompositören avsett med sin musik, att instudera efter en inspelning är således på sätt och vis 
som att leka viskleken, alltså att den ursprungliga tanken om hur musiken ska låta blir mer 
och mer förvrängd. Notationens fördel är alltså att den får med andra aspekter än enbart 
bevarandet av musiken. I fråga om den andra punkten, kommunikation, så är det här Cook, 
och även jag, anser att den verkliga nyckeln till skapandet av vår musikaliska kultur ligger. Så 
här skriver Cook om kommunikationen som funktion i noterna. 
                         

”For through the process of communicating information from composer to performer, or more 
generally from one musician to another, notations at the same time do something much more complex: 
they transmit a whole way of thinking about music. A score sets up a framework that identifies certain 
attributes of the music as essential, in the sense that if your performance doesn’t have those attributes 
then you can’t really claim to have been performing that music at all.” (Cook, 2000, s. 62) 

Det Cook säger är alltså att notationen genom sina egenskaper som bärarmedium av 
musikaliska idéer även formar vår musikaliska kultur och den västerländska bilden av musik. 
Att vi, genom att vi i notationen fokuserat på särskilda parametrar och kommunicerar dessa 
till omvärlden som om det enbart vore en instruktion går minste om kunskapen hur den 
musikaliska hierarkin av parametrar uppstår och upprätthåller vår västerländska musikkultur. 
Vidare skriver Cook så här:  

”The pattern of what is determined by notation and what isn’t, what is to be taken as given and what is 
a matter of performance interpretation, is one of the things that defines a musical culture; it defines not 
only how music is transmitted but also how the various individuals whose activities together make up a 
musical culture relate to one another. It also largely determines how people imagine music within a 
given culture – most obviously how composers conceive their music, though you could say that it is 
shared patterns of imagination that bind all the members of a musical community together. To compose 
within any given tradition, then, is to imagine sounds in terms of the particular configurations of 
determinacy and indeterminacy appropriate to that tradition, and this in turn means that notation is 
much more profoundly implicated in the act of composition than many accounts of the compositional 
process might lead you to believe.” (Cook, 2000, s. 63) 

Detta betyder alltså att notationen inte enbart utgör en ram för vårt musikaliska skapande utan 
även befäster notationens hierarki som den musikaliska hierarkin. Alltså, att oavsett om det är 
så att vårt notationssystem skapats utifrån denna hierarki eller att hierarkin skapat vad vi 
upplever som konstituerande för ett stycke så befästs hierarkin vid varje enskild användning 
av västerländsk notation.    
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Slutsats 
I skärningspunkten mellan Sapir–Whorf-hypotesen och Cooks idéer finner jag 
kategoriseringar av ord och begrepp och Cooks andra punkt, kommunikation. I ett känt 
exempel av Sapir–Whorf-hypotesen jämförs olika modersmålstalares perception av färger. I 
det exempel jag beskriver har en jämfört talare av kymriska och talare av engelska. I 
kymriskan är ordet för färgen grön gwerdd, eller glas, beroende på nyans, ordet glas kan 
däremot på kymriska även syfta på både färgen blå och färgen grå (Wikipedia 2019). I 
engelskan skiljer en på dessa tre färger genom orden green, blue och gray, i förlängningen 
innebär detta att oavsett hur lite eller mycket ens språk influerar ens tankar så kan 
kommunicerandet och översättandet av ordet glas bli fel. Jag jämför detta med Cooks teorier 
om kommunikation, att oavsett hur notationen påverkar vår perception av musik som koncept, 
så är notationen ett trubbigt instrument för att översätta musiken och således få ned den på 
papper.  

I artikeln “språkets makt över tanken” författad av Joanna Rose och publicerad i 
Språktidningen i maj 2013 intervjuas forskaren Lera Boroditsky (Stanforduniversitetet) om 
lingvistisk relativitet och Sapir–Whorf-hypotesen, hon får då frågan om språket verkligen 
påverkar vårt tänkande eller om det inte snarare är så att språket enkom riktar vår 
uppmärksamhet mot olika saker och i förlängningen då styr vad vi lägger märke till och 
svarar då:  
	  

“Ibland säger man att det bara handlar om vad vi uppmärksammar, som om uppmärksamhet bara 
skulle vara en obetydlig del av vår kognition. Vi vet dock från flera decenniers forskning att vad du 
uppmärksammar faktiskt ändrar vad som får fäste i din hjärna, och vad du sedan minns. Det i sin tur 
ändrar vad du vet om omvärlden, och de kunskaperna kommer att påverka hur du ska tolka in nya 
erfarenheter. Kort sagt – ditt tänkande ändras” (Boroditsky, 2013, citerad i Rose 2013)  

En musikalisk översättning av detta skulle innebära att den notation som används i en viss 
kultur faktiskt påverkar vilka delar av musiken som den kulturen upplever som viktiga och 
mindre viktiga. Självklart finns även saker som uppförandepraxis med i ekvationen av det vi 
uppmärksammar. Jag upplever dock att notationen befästs till större grad än 
uppförandepraxisen då den faktiskt tar sig en fysisk form. Medan jag upplever att 
uppförandepraxisen verkar på ett transparent plan (alltså, att jag förstår att den lärare jag har 
påverkar sättet jag spelar på och att jag även förstår att om jag hade en annan lärare så skulle 
jag spela annorlunda) så upplever jag att notationen verkar mer i det tysta, alltså att det för 
mig är lätt att falla in i tanken att notationen enbart är ett bärarmedium medan den egentligen 
med små medel påverkar både den klingande musiken och den västerländska bilden av musik. 
Detta är också det Cook beskriver i sin tes om koncept. Att om vi ser notationen som 
tillhörande skriftspråk för västerländsk konstmusik så innebär det att den är en så integrerad 
del av vårt samröre med den västerländska konstmusiken att vi inte kan bortse från den och att 
det i förlängningen påverkar hur vi upplever musiken på samma sätt som Sapir–Whorf-
hypotesen beskriver att språk påverkar våra tankar.  
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Att uppleva och interagera med musik tänker jag i sig är paradoxalt. Musiken ljuder och 
upplevs i tiden men för att kunna analysera, begripa och manipulera musiken behöver vi ta 
den ur sitt sammanhang och försätta den i en fysisk form, och genom den processen upplever 
jag att vi snarare skapar en avbild eller kopia av den ursprungliga musiken än interagerar med 
musiken i sig. Den lärdom jag drar av detta arbete blir således att det är viktigt att se denna 
avbild för vad den är och inte förväxla det abstrakta ting musiken faktiskt är med den 
temporära och godtyckliga formen den tar sig genom notationen.  
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