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Avhandlingen syftar till att utforska improvisationens villkor och roll i 
grundskolans musikundervisning. Genom en systematisk litteraturstudie, 
kvalitativa intervjuer med lärare och en praktiknära studie av improvisa-
tion i klassrumsmiljö undersöks frågor om hur improvisation förstås och 
implementeras i undervisning, hur lärare förhåller sig till improvisation samt 
hur elevers meningsskapande i improvisation går till och vad det består av. 
Dessa frågor utforskas i fyra artiklar, varav en är ett kapitel i en antologi: Ex-
panding the space for improvisation in music pedagogy – a transdisciplinary 
approach. Med utgångspunkt i Deweys pragmatiska filosofi och begreppen 
estetiskt erfarande och estetisk händelse utvecklas i avhandlingen ett trans-
aktionellt perspektiv på fri gruppimprovisation i musikundervisning. Genom 
detta perspektiv synliggörs kvalitéer av improvisation såsom expressivitet, 
agens och responsivitet (EAR), liksom kroppsliga, kognitiva och etiska as-
pekter av meningsskapandet. Detta är kvalitéer som sällan uppmärksammas 
då de är svåra att mäta enligt givna kunskapskrav. I avhandlingen föreslås att 
improvisation kan förstås som etiskt samskapande och samlärande handling, 
som undersökande handling i rörelse, som spelrum för fantasi och känsla, 
samt som ett rum för subjektsblivande. Detta kan också innebära att lärare 
kan omförhandla sin roll och se sig som samspelare. Med avhandlingen ges 
ett empiriskt, teoretiskt, metodologiskt och didaktiskt bidrag till praktiken 
och den musikpedagogiska forskningen samt till lärarutbildning. 
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