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Syftet med studien är att undersöka tre musiker och tillika lärares tankar om improvi-
sation och undervisningen i ämnet. Detta görs med anledning då författaren upplever 
att improvisation är en god metod för utveckling. Uppsatsen bygger på tre intervjuer 
där bland annat informanternas improvisationsprocess, deras utsagor om den musika-
liska interaktionen, deras sätt att lära ut improvisation är några av de teman som be-
rörs. 
 
Resultatet visar hur improvisationsprocessen hos mina informanter ser ut både över 
tid och i nuet. Det visar att intensiv lyssning följt av åtskilliga interaktioner blir till 
improvisationer där informanterna upplever euforiska känslor. Resultatet visar också 
på motsatsen där stress och känslan av att ge upp infinner sig.   
 
Resultatet ger exempel på hur informanterna arbetar med improvisation till sina ele-
ver. Många faktorer är lika såsom att ge nödvändigt hantverk för att kunna improvi-
sera, användandet av den egna rösten genom sång samt vägar för att få eleverna mer 
trygga i sitt utforskande av improvisation. 
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INLEDNING 
I detta kapitel presenteras min bakgrund till denna uppsats, den kommer mynna ut i en 
problemformulering, ett syfte och två frågeställningar. 
 Min improvisationsbana började långt innan jag reflekterade över den. Till 
exempel så lärde jag mig ord av mina föräldrar och syskon och försökte sätta ihop 
dessa ord till fungerande meningar. Detta arbete kommer dock handla om musikalisk 
improvisation. I min musikaliska resa genom genrer inom musiken så har jag alltid 
uppfattat någon sorts improvisation. Jag har blivit medveten om att jag dras till im-
provisation då jag märkt att jag valt bort de genrer eller sammanhang där improvisat-
ionen inte blir uppmärksammad. Jag vill förtydliga genom att berätta om min tid som 
basist i ett dansband. Jag är alltid nyfiken på att prova olika genrer, så nyfiken att jag 
alltid vill göra en aktiv prövning för att se om det passar mig. Så när jag menar valt 
bort handlar det, i mitt fall om att aktivt prova för att se om det passar mig. Som basist 
i ett dansband så finns det, enligt mig, väldigt lite utrymme för improvisation då det 
ska låta likadant oavsett spelning. Improvisationen fanns inte i dansmusiken och det 
var en anledning till att jag slutade. För att göra det hela än mer komplext så ogillar 
jag dessutom de improvisationsgenrer eller speltillfällen där det finns ett förutbestämt 
sätt att framföra improvisationerna. Dessa normer som genomsyrar utbildningar i hur 
man ska bygga ett solo, i vilken ordning instrumentalisterna ska spela och vilka kvali-
teter man bör ha anser jag periodvis, vara mycket motbjudande. Jag känner att detta är 
en lång process i mig själv och samtidigt som den är spännande att utforska så kan 
den på samma gång vara utomordentligt tråkig, fylld av bitterhet, ödmjukhet, stolthet, 
känslan av nedslagenhet men samtidigt alldeles, alldeles underbar. Komplex helt en-
kelt. Alla erbjudanden att spela i ensembler, på Musikhögskolan och på fritiden 
gjorde till slut att jag tackade nej till mycket erbjudanden för att ha en period att 
känna efter vad jag ville göra. 

Då jag alltid törstar efter att uttrycka mig på nya sätt fick jag möjlighet via en 
kurs i musiklärarprogrammet att prova på, en för mig, ny konstform. Tillsammans 
med min klasskamrat Frida utforskade vi konstformen performance. Detta var nyttigt 
för mig då improvisationsnivån var otroligt hög och jag var, utan mitt instrument, 
tvungen att vara väldigt tydlig i vilken riktning improvisationen skulle leda. Detta på 
grund av att vi hade ett syfte vi ville förmedla till åskådarna. I en av våra två perfor-
mance-akter fick vi ett direktiv av vår lärare. Det var att när vi stiger in i vårt tält un-
der den timme vi sagt att vi skulle vara där, var vår enda uppgift att så fort vi fick en 
tanke på att göra någonting, så skulle man genomföra det. Allt ifrån att klä av sig, 
spela såg, måla på väggarna, spela datorspel, nypa den andre så att den får ett blå-
märke eller vila en stund på stengolvet. Det var otroligt nyttigt att säga ja till sina egna 
idéer och hålla ett öppet och tillåtande sinne, samtidigt som jag tog intryck av vad 
Frida förmedlade för att reagera, eller inte reagera på det. Nästkommande termin 
skrev jag ett konstnärligt fördjupningsarbete med pedagogisk inriktning i kursen med 
samma namn. Den rapporten handlade om hur det var när jag undervisade i improvi-
sation med frivilliga elever hämtade från min praktik på kulturskolan. Min metod var 
en blandning av hur jag lärde mig improvisation. Det första som jag räknar in är från 
mina studier på Musicians Institute i Los Angeles där det var fokus på hantverk i form 
av lära sig var tonerna låg på instrumentet, skalor samt den skolans teori hur man lär 
sig improvisation. Det andra är från mina studier på folkhögskolan i Östersund där det 
handlade om att lyssna på omgivningen och få ut det man hörde inom sig, genom sitt 
instrument. Nu är det min sista termin på Musikhögskolan i Örebro och jag knyter 
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ihop påsen med denna undersökning om improvisation-pedagogers syn på improvisat-
ionsprocessen. 
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PROBLEMFORMULERING 
	  
Under min tid som student på musikhögskolan har jag sett ett återkommande problem, 
både i klassrummen på universitet och främst, ute på praktiken. Det är en osäkerhet 
att våga känna och testa sig fram, utan att nödvändigtvis veta vart man “ska”. Jag talar 
alltså om problemet att vara i nuet och lyssna, lyssna med öronen som ett första steg, 
men givetvis också med hela kroppen, hjärtat om man så vill. Detta är något jag arbe-
tar med och ser att det gör gott i mig och mina elever. För att utveckla detta i så stor 
mån som möjligt vill jag nu genom denna undersökning ta reda på hur lärare som utö-
var, och undervisar i improvisation, ser på ämnet improvisation och hur de arbetar 
med det. När jag skriver så menar jag deras egen process. Både som improvisatörer, 
om och i så fall hur de gått igenom olika faser över tid och hur den ser ut idag. Jag vill 
även höra deras utsagor hur de arbetar med att undervisa i improvisation. 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre musiklärare som undervisar i im-
provisation och tillika musiker talar om sin utveckling som improvisatörer och om 
metoder i undervisningen av improvisation. Syftet får som konsekvens två frågeställ-
ningar, den första med två delfrågor. 
 

Frågeställningar 
 
Hur ser improvisationsprocessen ut hos mina informanter? 
- i stunden 
- över tid, deras utveckling 
 
Hur arbetar lärarna med improvisation till elever? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Bakgrunden är uppdelad efter fyra engelska begrepp jag fann intressanta då de be-
skriver moment i improvisatörers utveckling. I kapitlet finns även litteratur som be-
skriver metoder för att behålla fokus i musiken. 

Flow 
Psykologen Mihály Csikszentmihalyi (1985;1990) skriver i skriftsamlingen Om krea-
tivitet och flow (Red.Klein 1990) om begreppet ”flow”. Begreppet uppkom efter en 
serie undersökningar gjorda på 1970-talet om hur det känns att ha roligt och vad det är 
för betingelser som bidrar till att framkalla glädje. Undersökningen gjordes genom att 
intervjua människor som “borde veta: konstnärer, idrottsmän, schackspelare etc” 
(Csikszentmihalyi 1985, s 40). Samma undersökning gjordes om men denna gång 
med fokus på andra grupper av människor såsom gymnasieelever, arbetare vid lö-
pande band, sekreterare och även med en grupp äldre personer. Undersökningarna 
stämde i förbluffande hög grad överens och Csikszentmihalyi använder begreppet 
flow “för att beskriva det förändrade medvetande som kan uppstå när vi förmår be-
mästra en svår och spännande utmaning. Flow karakteriseras av fullständig koncent-
ration samt en känsla av intensiv eufori och tidlöshet” (Klein 1990, s 8). För att upp-
komsten av flow ska upplevas måste man i första hand utnyttja tillfällen till handling 
och utmaningar. Nästa steg är att ha färdigheter och en kapacitet att möta den aktuella 
utmaningen. När balansen är nådd i att utövarens kapacitet motsvarar utmaningen 
brukar situationen framkalla en naturlig motivation. Om uppgiften ligger för högt blir 
följden stress och ångest. Ligger förmågan över utmaningen blir vi uttråkade 
(Csikszentmihalyi 1985, s 42). Om man är två eller flera blir denna balans viktig för 
gruppflowet. 
 

Group Flow 
Keith Sawyer (2003) skriver att det finns många metaforer för att beskriva en grupp 
människor som presterar utomordentligt väl. Att gruppen har “god kemi” eller att de-
larna sitter ihop och är synkroniserade. I sportens värld kan man höra kommentatorer 
säga att “grupp- eller lagandan är hög”. Dessa utlåtanden fokuserar på gruppen och 
deras gemensamma framförande. Sawyer menar att även om den enskilde utövaren är 
förberedd och fokuserad så är det inte självklart att ett Group Flow uppstår (a.a, s 43). 
Sawyer har utgått från Csikszentmihalyis begrepp flow men till skillnad från den in-
dividuella utövarens prestationer så har han studerat grupper som tillsammans är i ett 
“flow state”, när den euforiska känslan av tidlöshet delas i en samlad enhet. Sawyer 
menar att i vissa grupper kan musikerna känna vad deras medmusiker ska spela innan 
de har spelat det. Sawyer refererar även till kapitlet When the Music´s Happening and 
When It´s Not ur Paul Berliners (1994) bok Thinking in Jazz: The Infinite Art of Im-
provisation, där Berliner visar exempel på musiker som delar med sig av sina erfaren-
heter och metaforer för Group Flow.  
 

Med samma precision som en skicklig simmare som har observerat en våg, stilfullt sim-
mat in till kärnan av vågen och sedan blir buren utan ansträngning låter solisten närma 
sig bandets flow. När solisten spelar en fras släpps den iväg och seglar på bandets imagi-
nära våg (Berliner, s 389 min översättning).  
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Vidare berättar Berliner (1994) att när improvisatörer är inne i flowet, groovet eller 
“det” upplever de en stor känsla av avspänning vilket ökar deras förmåga för uttryck 
och fantasi (s 389), deras Group Creativity.  
 

Group Creativity 
Sawyers (2003) definition för gruppkreativitet är att det involverar minst två männi-
skor som skapar tillsammans under samma tid. Vidare menar Sawyer (2003) att krea-
tiviteten hänger på den ogripbara kemin som uppstår mellan personerna i gruppen. I 
en intervju beträffande musikalisk konversation fick Berliner (1994) lyssna till föl-
jande citat: 
 

Playing with musicians is like a conversation. If when I speak, you say ´Yes´, or you 
look at me and blink your eyes or interject some comment of your own, that keeps me 
going (Chuck Israel i Berliner 1994, s 354). 

 
Israel (i Berliner 1994) fortsätter och säger att ingen kan förutspå flowet i gruppen 
innan en spelning utan det är i stunden och i den musikaliska konversationen, den ge- 
och ta andan som uppstår när musiker föreslår nya idéer, svarar på någon bandmed-
lems idé och utvecklar och modifierar deras idéer. Det är processen som för framfö-
randet vidare (Sawyer 2003, s 4). Vidare skriver Sawyer:  
 

Syftet med en jazzimprovisation är inte att det ska generera en skapad produkt som ska 
visas och säljas vidare i en annan kontext. Det finns inget mål utanför improvisationen 
själv (Sawyer 2003, s 5 min översättning). 

 
I gruppkreativitet måste framförandet fortlöpa under konstant förhandlande och detta 
under varje ögonblick. På grund av oförutsägbarheten, då varje medlem kan ha en an-
norlunda uppfattning om vad som hänt och vad som händer härnäst, måste man kunna 
förhandla bland sina påpekanden och uttalanden (Sawyer 2003, s 10 min översätt-
ning). Att infinna sig i ett flow-tillstånd är viktigt för gruppkreativiteten då varje indi-
vid måste ha en balans i förmåga, kontra utmaning för att med större sannolikhet in-
träda i flow-tillståndet. 
 

Derek Bailey (1980) har med sin bok Improvisation - It´s Nature and Practice 
in Music valt att undersöka diskussionerna kring improvisation i intervjuer gjorda 
med framgångsrika improvisatörer inom olika genrer. Syftet var att visa betydelsen av 
improvisation genom upplevelser av dem som använder och kan det. Bailey (1980) 
intervjuar Ronnie Scott som ger sin bild av improvisation inför publik. Han är av den 
åsikten att man inte kan spela musiken i ett vakuum. Att det måste finnas någon att 
spela inför för att en kommunikation ska ske. Man kan spela i sitt vardagsrum men 
det betyder inte någonting, även om man spelar med en grupp människor. Stewe 
Howe (i Bailey 1980) menar däremot att skillnaden på improvisation hemma och in-
för en publik är att det finns en efterfrågan på att det ska vara bra inför en publik vil-
ket det inte gör hemma. Så för Howe kommer den bästa musiken fram hemmavid, när 
inte efterfrågan finns. Värt att nämna är också att enligt Bailey (1980) vände Charlie 
Parker publiken ryggen för att lösa problemet med att spela inför publik. 
 Den tidigare nämnda Ronnie Scott ombeds utvärdera en improvisation som 
han utfört. Scott berättar att när han i efterhand bedömer sig själv så inser han att han 
var omedveten om sitt spelande i stunden, att han bara blev en mellanhand mellan in-
strumentet och musiken. 
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...allt man ger sig på lyckas man med, även om man inte lyckas, så känns det bra ändå. 
Man siktar omedvetet mot en känsla, och när detta inträffar, inspirationen eller vad man 
vill kalla det - en lycklig kombination av händelser - det kommer kännas bra (Ronnie 
Scott i Bailey, s 52, min översättning).   

 
Scott berättar att man är påverkad av vad andra spelat innan och vad ens samtida utö-
vare spelar. Det kan även bli en fara om man inte låter som en av de stora förebilderna 
för att det man spelar då inte känns giltigt. Scott berättar att han växer ifrån de tankar-
na. 
 

Man blir mycket lyckligare att låta som sig själv till skillnad från att låta som en av de 
stora och erkända saxofonisterna. Men det fanns en tid då jag inte kände mig nöjd om jag 
inte lät som en av de stora (Ronnie Scott ur Bailey, s 52 min översättning). 

 
Scott berättar vidare att han helst av allt vill uttrycka sin personlighet genom sin mu-
sikalitet. Han känner personligen inte att han är den personen som kommer att komma 
på en fantastisk innovation men uttrycker att han är glad över att försöka spela på ett 
sådant sätt så att det låter som honom själv, att hans musik uttrycker någonting till 
människor, något som talar om vad han tycker och känner. 
 

Thomas Hertzman (1996) har i sin C-uppsats Med örat i musiken - en studie 
om musikalisk utveckling genom gruppimprovisation, intervjuat flera elevgrupper. 
Syftet var att undersöka gruppimprovisation som en musikpedagogisk metod för mu-
sikalisk utveckling av individer i grupp. Hertzman (1996) beskriver en modell av Kra-
tus och förklarar den på följande sätt: 
 

a) Utforskning (exploration) - en förimprovisatorisk kreativ aktivitet. Inre representation 
saknas. Gäller inte bara små barn. Är man obekant med materialet, instrumentet eller vill 
utveckla det så måste man gå igenom fasen för att kunna utveckla en inre representation.  
 
b) Improvisation som process - en improvisatör kan audite (hearing music inwardly 
with meaning) medan han skapar. Med audiate menas att utveckla musikalisk mening, 
inre representation, att höra musik inombords med avsikt. Begreppet myntades av Gor-
don (1989). Han kan välja ljud som mening, men inte ångra sig sedan han valt. Utan 
publik.  
 
c) Improvisation som produkt - skapar för en publik. Medvetenhet om att anpassa mu-
sikmaterialet till yttre ramar. 

 
(ur Hertzman 1996, sid 12). 

 
Modellen är intressant då faserna följer improvisationsprocessen, inte bara för barn 
utan gäller från det att man börjar improvisera, oavsett ålder. 
 
I artikeln What Do You Think About When You Play? av Ken Johansen (2005) finner 
man information om faror vid framförande samt hur man kan träna för att kringgå 
dem. En fara är enligt Johansen (2005) att vi övat ett stycke länge och väl, så till den 
grad att vi får en utomkroppslig upplevelse när vi spelar, vår kropp och våra fingrar 
producerar toner så stycket framförs men hjärnan och sinnet är inte närvarande. Sinnet 
är någon annanstans och försöker febrilt hitta tillbaka till koncentrationen i musiken. 
Möjligtvis klarar man av stycket man framför men lämnar konserten med en besviken 
känsla att man inte riktigt var med. Johansen (2005) skriver om memoriseringen av 
musiken och menar att vi som lärare och utövare av musik bör veta att vi måste öva 
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tre olika former av minne - hörseln, det analytiska minnet och det kinestetiska min-
net1. 
Johansen (2005) skriver vidare att man ska tänka musiken. Han ber läsaren tänka ige-
nom ett stycke musik i en minut. (Ta gärna en minut till detta) Som första punkt skri-
ver han att om man kan sitt stycke väl kan man tänka alla toner, antingen se dem på 
notpappret, höra dem inom sig eller tänka tonnamnen. Punkt två beskrivs på följande 
sätt.  
 

Man tänker noterna i vilken följd de kommer, rytmiskt, dynamiskt och deras respektive 
uttryck (Johansen s 32, min översättning). 

 
Johansen (2005) menar att man i och med detta tänker på meningen med musiken. 
Tredje punkten är att man i kroppen känner musiken. Fingrarna spelar och man hittar 
tonerna på sitt instrument. I och med dessa tre punkter har vi alltså tänkt igenom mu-
siken, med dess uttryck och även vårt tekniska utförande. Johansen (2005) menar att 
om vi lyckas göra detta när vi framför ett stycke kommer vårt sinne åter förenas med 
musiken.  
 

Thinking the music (...) helps the ear listen through the notes instead of from note to 
note. Listening to the continuity of sound, the mind develops continuity of attention, the 
very definition of concentration (Johansen s 32).  

 
Vidare ger Johansen (2005) exempel på hur lärare kan undervisa elever för att de ska 
hålla koncentration i musiken. Metoden solfége anser Johansen (2005) gynna elever 
då metoden odlar en inre musikalisk röst, den gör en koppling från hjärnan, via örat 
och rösten till musiken vi hör och spelar. Om eleverna kan sjunga, eller bara säga ton-
namnen får vi lärare en bekräftelse på att musiken även är i deras huvud och inte bara 
i fingrarna. Slutligen ger Johansen (2005) tipset att räkna taktslagen för att på detta 
sätt få en stabilitet och närvaro i musiken. Om man övar dessa praktiska tips i öv-
ningsrummet, det vardagliga livet och på scen så kommer det bli integrerat i kroppen 
och eleven behöver till slut inte tänka på dem.  
 

Allt detta absorberas i handlingen av lyssning och utövaren går då in i ett tillstånd av för-
djupad koncentration. I detta tillstånd är man verkligen ett med musiken (Johansen, s 33 
min översättning). 

 

Skill development 
I antologin Generative processes in music - The Psychology of Performance, Improvi-
sation and Composition av John Sloboda (1988) finns att läsa om utvecklingen av 
färdigheter i kapitlet: Improvisation: methods and models av Jeff Pressing. Jag övers-
ätter Pressings Skill development till färdighetsutveckling. Pressing menar att all fär-
dighetsutveckling delar vissa gemensamma drag. I det tidiga stadiet av vår färdighets-
utveckling samlas en vokabulär och den perceptuella2 förmågan byggs upp så att vi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Det kinestetiska sinnet gör det möjligt för oss att känna (i huvudsak utan att vara medveten om det) 
kroppens och lemmarnas ställning och rörelser. 
(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kinestetisk [Hämtat 2014-05-21].  
	  
2	  varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om 
relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa. Perception är en nödvändig del i 
formandet av ändamålsenliga handlingar (http://www.ne.se/lang/perception, [hämtad 2014-05-21].	  
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får en klarhet och medvetenhet i vad vi gör, detta för att vi ska kunna vara mottagliga 
för feedback. I det mellanliggande stadiet börjar man sy ihop den påbörjade och stän-
digt utvecklande vokabulären med ett kognitivt ramverk. Dessa enheter utvecklar en 
förutsägande förmåga i form av att uppfatta skillnader. I detta utvecklas inre modeller 
vilka korrigeringar handlingar och felaktigheter. Ett uttrycksfullt flyt börjar uppstå, 
igenkännbart med en känsla av att släppa taget. (min översättning. s.139) (Schneider 
and Fisk 1983; Pressing 1984a i Sloboda 1988). 

När personen uppnått expertstadiet har man anpassat sig till subtila föränd-
ringar samt att man innehar ett brett spektrum av motoriska program. Detta resulterar 
i kvaliteter såsom effektivitet, flyt, flexibilitet och uttrycksfullhet. Alla motoriska fär-
digheter hanteras automatiskt och utövaren kan nu nästan uteslutande närvara vid en 
högre nivå där framväxande parametrar för uttryck kontrolleras (min översättning. s 
139). Pressing skriver att i fallet av improviserad musik så är dessa framväxande kon-
trollparametrar form, klangfärg, struktur, artikulation, gestik, aktivitetsnivå, tonhöjd, 
motorisk ´feel´, uttrycksfullhet, känsla, notplacering samt dynamik.  
 

Den åtföljande känslan av automaticitet [...] kan enkelt ses som ett naturligt resultat av 
avsevärt övande, ett stadie där det har blivit möjligt att helt avstå från medveten över-
vakning av motoriska färdigheter så att händerna tycks leva sitt eget liv, drivna av de 
musikaliska begränsningarna i stunden. På ett sätt blir utövaren spelad av musiken 
(Pressing i Sloboda 1988, s 139 min översättning). 

 
Pressing menar att det är samma fenomen som att gå och att äta. 

 
Definitioner av begrepp 
För att öka förståelsen inför resultatpresentationen presenterar jag några begrepp som 
mina informanter använder sig av samt redogör för min förståelse av dessa. Viss litte-
raturhänvisning återfinns, då det inte gör det är det författarens kunskap som syns. 
 
 
Milstolpar – En milstolpe kan enligt Nationalencyklopedin vara ”något som markerar 
en viktig förändring” (elektronisk källa hämtad 2014-05-21). Två av mina informanter 
använde ordet milstolpe för att beskriva lärare som betytt mycket för dem i deras ut-
veckling. I uppsatsen kommer uttrycket milstolpe syfta på en människa och inte speci-
fika händelser.	  
 
Fraser / licks – I populära musikgenrer såsom rock och jazz är ett lick ”ett mönster 
eller fras” (Middleton 1990, s 137 min översättning). Klichéer är även en synonym 
som används. I denna uppsats skriver jag om licks och fraser men innebörden är den-
samma. För musiker är licks ofta en imitation av vad någon (vanligtvis artist) annan 
spelat. Ett lick är en kort serie noter som spelas över ett specifikt ackord eller en ack-
ordsföljd. Det finns otaliga böcker om och med licks där utövaren kan lära sig andra 
musikers tonspråk. Detta kan vara ett sätt för utövaren att se vad som fungerar rent 
harmoniskt över ackorden. 
 
Planka – Talspråk (i musikervärlden) för att lyssna och med hjälp av instrument eller 
annat redskap, tar reda på vilka ackord och toner det är på den aktuella låten. Detta 
kan man skriva ner och presentera för sina medmusiker. Detta kallas för en transkript-
ion eller med talspråk, en plank. 
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Arpeggio – Ett arpeggio är en musikalisk teknik där toner i ett ackord spelas eller 
sjungs i följd, den ena efter den andra, i stället för att ringa samtidigt. Detta ord kom-
mer från det italienska ordet "arpeggiare", som betyder "att spela på en harpa" 
(elektronisk källa hämtad 2014-06-09 min översättning).  
 
 
Chord-melody – En teknik som gitarrister kan använda för att återge en hel låt med 
alla dess komponenter; basgångar, ackord och melodi. I denna uppsats kommer denna 
engelska term användas då ingen relevant svensk översättning finns. 
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METOD 
I detta avsnitt redogör jag för mitt val av metod, urval av informanter, genomförandet 
av min studie samt de etiska överväganden jag gjort. 

Val av metod 
Studien är av kvalitativ karaktär då jag undersöker informanternas personliga värde-
ringar, attityder och uppfattningar om ämnet (Kvale 1997). 
Metoden jag använt mig av är semistrukturerad kvalitativ intervju, vilket innebär att 
“informanternas svarsutrymme är stort, men innehållet ändå strukturerat“ (Patel & 
Davidson 2003, s. 39-50). Vidare skriver Patel och Davidson att man… ”aldrig i för-
väg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det 
’sanna’ svaret på en fråga” (a.a 2003, s. 82). Repstad (2007) menar att det är viktigt 
att…”få informanterna att prata om vad de anser viktigt hellre än att få dem att ta 
ställning till [mina] egna mer eller mindre färdiga förhandsuppfattningar” (Repstad 
2007, s. 59).  
 

Urval 
Jag har valt tre informanter som jag vet har lång erfarenhet som lärare men också av 
den anledningen att jag vet att de är intresserade av improvisation och har studerat 
och utövat detta under lång tid. Jag har även valt dessa tre olika improvisatörer och 
lärare då jag vet att de har olika synsätt på improvisation. Detta för att se om det finns 
likheter och skillnader i deras improvisationsprocess. I urvalet av informanter har jag 
medvetet valt dessa tre informanter som i detta fall råkar vara män. Jag är medveten 
om att skillnaden i svaren skulle kunna vara annorlunda om det skulle vara tre kvin-
nor, men också lika medveten om att det skulle vara olika om det var tre andra män. 
Jag valde dessa tre informanter då jag finner dem intressanta eftersom två av dem har 
läst på folkhögskola och musikhögskola, varav en undervisar på högskola och folk-
högskola och den andra på gymnasiet. Den tredje har utbildat sig på olika skolor in-
ternationellt men samtidigt undervisat i hela sitt yrkesverksamma liv, från privatlekt-
ioner till workshops på högskolor över stora delar av världen. Urvalet av mina infor-
manter var ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt urval då jag med lätthet 
kunde få tillfällen för intervjuer. 
 

Etiska överväganden 
I kapitlet Forskningsetiska aspekter skriver Patel och Davidsson (2007) att även 
mindre undersökningar såsom ett uppsatsarbete, noga skall överväga forskningsetiska 
aspekter. Vidare skriver de att vetenskapsrådet har ett övergripande ansvar för etiska 
frågor inom forskningen. Vetenskapsrådet har i sin tur publicerat rapporten God 
forskningssed (2011). Där beskriver de fyra huvudkrav som ska följas vid en veten-
skaplig studie: 
 

• Informationskravet – innebär att forskaren informerar om undersökningens syfte. 
 
• Samtyckeskravet - innebär att deltagaren själv innehar rätten att bestämma över sitt 
eget deltagande. 
 
• Konfidentialitetskravet - innebär att alla uppgifter om studiens deltagare 
skall behandlas så att obehöriga inte kan få tillträde till dem. 
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• Nyttjandekravet - innebär att information om enskilda individer endast får 
användas för studiens syfte. 
 
Informationskravet uppmärksammade jag i telefonsamtalet, strax innan jag frågade 
om de kunde ställa upp som informanter. Samtyckeskravet nämnde jag inte men det 
införlivades när de självmant tackade ja. Intervjuerna ligger på min dator under namn 
som bara jag har vetskap om vilket gör att jag uppnår konfidentialitetskravet. Angå-
ende nyttjandekravet så har det endast används i mitt arbete och kommer inte lämnas 
till något annat. 
 

Genomförande 
Jag kontaktade samtliga informanter via telefonsamtal. Vi bestämde datum direkt över 
telefon. Nummer ett och tre i ordningen intervjuade jag på deras arbetsrum och den 
andra informanten intervjuades i dennes hem. Jag har överfört intervjuerna till min 
dator där de ligger under ett namn som bara jag har vetskap om. Jag har med hjälp av 
ett dataprogram kunnat halvera hastigheten på ljudfilerna och således transkriberat 
intervjuerna med större noggrannhet. Betänktetider har skrivits ut med olika antal 
punkter beroende på längden i betänketiden. Jag har inte haft något system att till ex-
empel tre punkter är tre sekunder utan koncentrerat mig mer på det som sagts. I denna 
studie ser jag pauserna som just betänktetider utan att analysera längden närmre. Röst-
ljud har jag valt att notera såsom jag uppfattade dem. Den text som kommit fram är 
orden som jag uppfattat dem. Vidare har jag tagit hjälp av en analysmetod från Kvale 
(1997) som kallas meningskoncentrering. Det innebär att jag tagit reda på kärnan i 
vad informanterna säger och skrivit ut dem till mer läsvänliga och koncentrerade me-
ningar. Ur dessa meningskoncentreringar har jag färgkodat med hjälp av överstryk-
ningspennor för att markera när olika frågor behandlas. Detta gjorde att jag kunde 
identifiera kategorier av ämnen som informanterna talade om. Dessa ämnen blev se-
dermera teman i min resultatpresentation. 
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RESULTATPRESENTATION 
	  
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av studien genom informanternas svar från 
mina intervjuer. Informanternas tankar blir synliga genom citat, men jag har också en 
narrativ ton genom vissa delar då jag anser att det blir en beskrivande text som är lätt-
läst för läsaren. Jag delar in presentationen i följande teman: Lärare och krav som 
motivation,	  Hantverk; den egna rösten,	  Improvisationsprocessen,	  Undervisning i 
improvisation,	  Nour om meningsskapande och Om spel med andra. Dessa teman 
utkristalliserades ur de meningskoncentreringar som nämnts i föregående kapitel 
under rubriken Genomförande. Detta mynnar sedan ut i analysen där nya men ändå 
närliggande teman presenteras. Nedan följer inledningsvis en presentation av infor-
manterna, där jag av forskningsetiska skäl valt att ge informanterna fiktiva namn. 

Nour 
Nour är utbildad pianopedagog på en musikhögskola men har även studerat på kom-
munal musikskola, två års folkhögskolestudier samt på en privat musikskola i Stock-
holm. Nour har arbetat på musik- och kulturskolor, folkhögskolor samt vid olika 
gymnasier. Han började spelade blockflöjt men valde sedan elbas på fritiden och bör-
jade spela piano på musikskolan i sjunde klass. 

Robin 
Robin är utbildad på flera skolor i världen och undervisar idag vid flera universitet i 
arrangering, enskild undervisning och ensemble. Han började spela piano vid nio års 
ålder och fick lära sig grundläggande musikteori men fick snart upp ögonen för bas, 
trummor och gitarr då hans bror spelade i ett coverband. Robin är uppväxt i ett hem 
där samtliga syskon spelat instrument och musiktraditionen var hög. Hög i den mån 
att det lyssnades mycket samt med en stor genrebredd. Han slutade i sammanlagt tre 
musikskolor då han ansåg att undervisningen inte passade honom. Istället lärde han 
sig mycket själv och spelade mycket på gehör, plankade låtar och sjöng. 

Jona 
Jona är utbildad musiklärare på en musikhögskola och har undervisat på musik- och 
kulturskolor, folkhögskolor samt musikhögskolor. Jona spelar trumpet men började 
sin musikaliska bana redan som nio-åring med piano hos kantorn i den lokala kyrkan. 
Där fick han lära sig noter och sedermera började han med trumpetlektioner på mu-
sikskolan. Som improvisatör har Jona bland annat spelat i ett välrenommerat storband 
med musiker såsom Lars Danielsson och Michael Brecker. 

Lärare och krav som motivation 
Nour 
Nour utbildades på klassiskt piano men hade en oinspirerande lärare. Vid en lektion 
hade han en vikarie som ifrågasatte hur han använde pedalen. I och med detta krav 
kände Nour att det var härligt att bli ifrågasatt. Detta var stort för Nour som gick hem 
och tränade på den nygivna pedalövningen oerhört mycket. Efter att ha tagit ett uppe-
håll från pianoundervisningen så återupptog han den igen vid 17 års ålder. Nu mötte 
Nour den lärare, Göran, som blev den första milstolpen i hans utveckling till musiker. 
Göran kunde stanna honom i en låt och ställa frågor som: ”Vad hände nu i musiken?” 
och han var väldigt noga med att man måste ha en känslomässig koppling till musi-
ken. Göran motiverade även informanten att söka vidare till folkhögskola där han gick 
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klassiskt piano. Nour undervisades även i brukspiano och fick spela en välkänd jazzlåt 
vid namn ”Autumn Leaves” samt blev introducerad för/till fyrklanger. 
        Informantens andra milstolpe hette Alvaro och undervisade på en skola i 
Stockholm som bland annat gehörs- och harmonilärare. Där kände Nour att det fanns 
en stark koppling till improvisation. Alvaro krävde, liksom den första milstolpen Gö-
ran, att man skulle förstå harmoniken så man därefter kunde uttrycka den. Det hand-
lade om teori men man skulle uppleva den. Med Alvaro sjöng informanten även ska-
lor och ackordföljder i sin gehör- och pianoundervisning. Alvaros undervisning var 
väldigt teoretisk och att få den harmoniläran tillsammans med att sjunga skalor var för 
Nour väldigt givande. Vidare berättar Nour något som är gemensamt för hans två mil-
stolpar och det är att de har haft en konstnärlig intention med musiken, att det är vik-
tigt att uttrycka livet och världen samt ställa de här frågorna om konstens mening. Vid 
Nours första möte med Alvaro fick han instruktioner i att spela ackord med vänster-
handen och improvisera med högerhanden varpå läraren satte en metronom på puls-
slag 2 och 4, vilket inom jazzvärlden, är ett vanligt förekommande sätt att arbeta med 
metronom. I denna situation med nya instruktioner i händerna och med en, för sig 
själv okänd metronomövning började informanten sin improvisation. Efter att ha spe-
lat en stund säger läraren: "Shit man, det är katastrof". Informanten berättar att läraren 
beskrev att han måste göra det här med vänsterhanden och det här med högerhanden. 
"Gör så här eller skit i det". Detta uttryckte informanten var en viktig punkt i hans liv 
då han fick mycket krav på sig, men att han fick förklarat för sig hur han skulle göra. 
Det var enligt informanten en psykiskt arbetsam upplevelse men också väldigt tydlig. 
 

Robin 
Robins första milstolpe var en privatlärare i gitarr som introducerade honom i jazz. 
Det var också den läraren som inspirerade honom att läsa vidare. Robin fick även lära 
sig chord-melody vilket ”öppnade hela världen” för informanten. När Robin via sina 
vänner hörde talas om en ii-V-I:a frågade han sin lärare om detta. Till svar fick han: 
 

Du vet, i musiken så är du fortfarande en bebis. En bebis lär sig att prata först, sen lär han 
sig grammatiken. Först måste du lära dig att prata ordentligt. ii-V-I är för avancerat för 
dig i dagsläget. 

 
Många år senare berättade läraren att han inte visste vad det var och kunde inte heller 
lära ut det. Läraren tipsade om en skola i U.S.A. där han träffade sin andra milstolpe, 
gitarristen Joe Diorio. 

 
Jag gick till hans rum, valde att inte gå på vissa lektioner för att få vara med Joe istället, 
jag var tvungen att fokusera. I princip gick hans lektioner ut på att han valde en jazzstan-
dard, sen spelade han melodier som han skrev ner och gav till mig och mina medstuden-
ter, melodiska linjer, fraser. Licks, men jag visste inte vad ett lick var då. 

 
Informanten menar att han studerade dessa fraser väldigt mycket utan att egentligen 
veta vad det var, det var helt enkelt fina melodier som han tyckte om att spela. 
 

Jona 
Jonas första milstolpe var en lärare vid namn Bergqvist. Han var lärare på den kom-
munala musikskolan. Denna Berqqvist var jazzintresserad och spelade i ett storband 
och ville även starta ett på musikskolan. Informanten blev satt som första trumpetare 
och de spelade Satin Doll, Count Basie-låtar och hade gästlärare som pianolegenden 
Bengt Hallberg. Informanten säger sig ha Bergqvist, informantens första trumpet-
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lärare vid musikskolan, att tacka för att han fortsatt improvisera. Jona berättar att det 
är ett “saftigt kämpande” men berättar vidare att Bergqvist var en människa som 
skämtade hela tiden och tyckte allt var kul. Vidare berättar han att nyckeln till att 
lyckas med detta är att man måste se till att det är en lek för eleverna. 
 

Att ha fantasi och inte ta allt så allvarligt som det lätt kan bli med noter, där ser man om 
det blir rätt eller fel. Väldigt svart på vitt. Man ska själv tycka det är kul annars kan man 
aldrig visa det. Han gjorde allt så roligt med en avslappnad känsla i all undervisning. Det 
kändes som ett kul liv och sån ville man ju bli. Än idag har jag honom som förebild när 
jag ibland tvivlar på mitt yrkesval. Det är ingen som kommer ersätta honom för mig. 

 

Jona berättar att Bergqvist var en milstolpe som höll motivationen uppe. ”Sån ville 
man ju bli”. 
 

Hantverk; den egna rösten 
Nour 
På folkhögskolan blev Nour introducerad till fyrklanger och övade på dessa otroligt 
mycket. Han berättade även att han av en slump började sjunga dessa och gick runt 
och sjöng dem upp och ner och efter ett tag med variationer vilket han insåg idag att 
"det är en gehörsövning alla borde göra". När jag frågade om jazzlyssning i hemmet 
så berättade informanten att hans far ägde jazzskivor som han lånade i smyg. Han fat-
tade ingenting av vad som hände i musiken men tyckte det var otroligt spännande. Jag 
frågade om han plankade dessa jazzlåtar men här valde Nour att inte göra det. Detta 
visade sig vara Alvaros åsikt om plankning då han menade att man tar någon annans 
språk, om man istället tar vägen att göra dessa grundliga saker som att spela och 
sjunga dessa ackordstoner och skalor så har man till slut en annan möjlighet att skapa 
sitt eget språk. 
 

Jag har svårt att säga vilket sätt jag anser vara bäst, det här ’vi kör lite, så får det vara fritt 
och härligt’ eller ’nu gör vi så här och ingenting annat’ med exakta mönster. De improvi-
satörer jag lyssnar på är jag helt övertygad om att de har full koll på harmonilära, ackord, 
melodiuppbyggnad och teori. 
 

Nour beskriver att hans förebilder lyckas ha ett fritt förhållningssätt samtidigt som de 
har alla verktyg med sig i bagaget. 
 
Robin 

Robins första instrument var piano och hade sin mor som lärare. Det visade sig 
att han hade bra gehör eftersom han väldigt tidigt lärde sig låtar från skivor och radion 
med hjälp av gehöret. Under denna tid så lärde även hans syster honom två ackord på 
gitarr. De två ackorden ingick i en populär låt under denna tid. Även nu, med gitarren 
som instrument, lyckades Robin ta ut många låtar på gehör. Efter några år med två 
andra skolor som inte passade informantens inlärningssätt skaffade han till slut en 
privat lärare. Detta var den tidigare nämnda milstolpen som inspirerade Robin att söka 
till musikskolan i U S A. Informanten menar att hans tredje milstolpe i livet var att gå 
på denna skola, det var första gången han spelade elektrisk gitarr och första gången 
han använde ett plektrum. Han lyssnade på jazz men hade inte passionen för det, 
kunde inte repertoaren och kunde inte heller en tolv takters bluesprogression. Han 
visste inte heller hur man spelade durskalan på gitarren, han ifrågasatte varför han 
skulle behöva det då han istället spelade låtar och melodier till låtar. Vidare berättade 
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han om en jazzlektion han var på med en annan lärare som gav ut närmare hundra si-
dor med licks från Charlie Parker. Läraren påstod att någon hade studerat Charlie 
Parker och menade att ”så här spelar Charlie Parker”. Robin blev mycket besviken 
och tänkte ”Nej, de kan inte reducera Charlie Parker till ett häfte med licks! Han är ett 
geni!” Robin gick tillbaks till Joe och ifrågasatte hela idéen. Joe tyckte han skulle lära 
sig det men Robin frågade ”Varför? Det är Charlie Parkers!! Jag vill spela min egen 
musik”. Robin berättar att Joe svarade: 
 

Robin, du är fortfarande ett barn i musiken, man lär sig när man kopierar människor, din 
far, din mor, dina syskon. Sen efter ett tag när du blir mogen börjar du tänka med egna 
ord och börjar prata själv. 

 
Robin menade att han på den tiden kände att om han kopierade någon annans material 
så ignorerade han sitt eget spel och sig själv. Robin förklarade att hans lärare uppma-
nade honom att lära sig andras språk, för att sedan kunna förvandla dem och uttrycka 
dem på eget vis. 
 

Om du inte har identitet så har du inte identitet. Så enkelt är det. Men om du har det, så 
kan du förvandla det du lär dig inom dig, till ditt eget. Men det gör du efter du lärt dig 
från andra. 

 

Robin förklarade att hans lärare uppmanade honom att lära sig andras språk, för att 
sedan kunna förvandla dem och uttrycka dem på eget vis. 
	  
Jona 
Som liten fanns ett piano i Jonas hem som han gick runt och slog på. Han hade ett in-
tresse för det där med ljud och började sedermera spela hos kantorn. På hans lektioner 
kunde han till slut spela några klassiska stycken med hjälp av sin notkunskap. Under 
denna tid anlände den tidigare nämnde Bergkvist till orten för att upprätta den nya 
musikskolan. Bergkvist gick runt och sökte efter elever med notkunskap och fann 
Jona hos kantorn. På skolan fick han prova på olika instrument och trumpet blev in-
strumentet som han hade talang för. Under sina år av utbildning menar informanten 
att han fått en bred instrumentundervisning vilken han uttrycker gör honom medveten 
som musiker och improvisatör. I och med en förståelse för instrumenten anser Jona att 
han uppskattar funktionen och kvaliteterna hos de andra instrumenten i en högre grad 
än om han inte skulle ha utövat dem. 
 

Improvisationsprocessen 
Nour 
På frågan om idén kring en improvisation som Nour spelat berättar han om två olika 
sätt.  
 

Tidigare har jag gjort så att jag kommit på en rytm eller en viss klang och byggt vidare 
på det. Men sen träffade jag en lärare som förespråkade en konstnärlig process som byg-
ger på idé först och musik sen. En abstrakt idé, att uttrycka en känsla eller en åsikt eller 
upplevelse. Det tror jag för musiken närmare, att ställa de här frågorna, komma med tan-
kar och påståenden.  

 
Nour berättar vidare att kulturen syftar till att föra världen framåt och ställa frågor, 
frågor som är svåra att ställa på något annat sätt. Han berättar att han nu går denna 
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väg men menar att det är väldigt svårt då han helt plötsligt måste ha en idé och göra 
musik utav den, men fortsätter med att berätta att han är av den övertygelsen att man 
blir en bra improvisatör genom hårt arbete. Att hårt arbete kan innebära att man sitter 
timme och timme ut, när det inte kommer någonting får man säga till sig själv “bra 
jobbat, det kom inget idag men, bra jobbat”. Till slut kommer det. 
 

Om man sätter upp lagar och regler för vad som är bra och dåligt kommer det per auto-
matik inte att uppnå ett värde för att berätta något, det måste få leva sitt egna liv. Något 
jag tror är gemensamt för alla konstformer är att låta det komma, och det kan man träna 
på. 
 

Robin 
Robins svar på min fråga om hans improvisationsprocess inleds med en historia om 
hans tidiga musicerande. 
 

Jag hade redan erfarenhet av att ackompanjera sångerskor och mig själv, kompa en låt i 
vilken tonart som helst utan ansträngning men jag kunde inte improvisera. Det var ingen 
erfarenhet som jag lärde mig genom att spela, jag gick på en skola och lärde mig det från 
grunden. 

 
Robin menar att han inte hade några problem att arbeta som ackompanjerande musi-
ker men att han inte visste hur han skulle spela ett solo. Han sökte till en skola och 
lärde sig improvisera. Robin berättar om sin andra milstolpe, Joe Diorio, som varje 
lektion spelade och skrev ner melodier och fraser vilka Robin övade mycket på utan 
att veta om att det kallades för licks. Vidare berättar Robin om ett lektionstillfälle då 
Robin erhöll ett häfte med licks spelade av Charlie Parker. Robin blev bestört och an-
såg att man inte kunde reducera den store Charlie Parker till ett häfte med licks och 
menade att han inte ville lära sig dessa då han ville spela sin egen musik. Robin kände 
att han kopierade och ignorerade då sitt eget spel och sig själv. Robins andra mil-
stolpe, Joe Diorio menade att Robin borde lära sig dessa licks samt berättade att när 
man kopierar andra människor så förvandlas deras språk med tiden till ditt eget och 
improvisatörer kan då uttrycka dem på ett eget vis.  

Efter tipset från Joe om att han bör lära sig Charlie Parkers licks ställde Joe 
frågan om vad Robin spelade på sina solon. "Skalor och arpeggion" blev svaret. Han 
blev informerad att det är många som spelar så och han kommer då låta som arpeg-
gion och skalor vilket Joe menade var allt utom unikt. Informanten vände sig emot 
detta sätt att lära sig licks länge men detta menade han var milstolpen i hans improvi-
serande. När han insåg att man kunde "använda sig av andras språk för att skapa mitt 
eget". 
 

Jona 
Jona berättar att hans improvisationsprocess började då blåsinstrumenten kom in i 
rock- och popmusiken och han och hans vänner bildade orkestrar som spelade låtar av 
de banden som brukade denna trend. Band såsom Chicago, Blood, Sweat and Tears 
och Tower of Power. I dessa band började Jona improvisera i låtar där det fanns ut-
rymme för blåssolon. Han uttrycker att han inte hade någon förkunskap inom impro-
visation men att han använde sig av olika knappsystem på trumpeten och känsla. 
”Utan att veta vad ett majackord var så spelade jag bara på känsla”. Jona berättar att 
han prövar olika knappsystemen för att se vilka som låter bra och märker att…”i den 
här delen fungerar de här systemen och nu i bryggan, ja då fungerar de här”. Jona be-
rättar vidare att han numera arbetar med sång för att kunna höra vilken ton han ska gå 
till härnäst. 
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Om jag är på en ton vill jag höra nästa ton inom mig innan jag tar den på instrumentet. 
Jag har ett litet moment, om pianisten lägger en klang på pianot och så tar jag en ton. Om 
jag är tveksam var jag ska härnäst tar jag en liten stund till att höra den inom mig och så 
försöker jag ta den på instrumentet. Jag har inte övat sång för att medvetet öva upp detta 
utan det bara händer utan att jag tänker på det. 

 
Vidare talar vi om hur det känns efter ett solo när man arbetat på detta sätt. Jona be-
svarar min fråga om vad som händer i honom under ett solo på följande sätt: 
 

Det som händer är att jag inte vet vad som händer, jag kommer inte ihåg. Men det jag 
börjar med, den ton jag tar, jämför jag runt i bandet med min hörsel. Hör jag pianot bra? 
Jag lyssnar mer på det som pågår runt mig än på mig själv. Det jag kan minnas är enstaka 
tillfällen då kanske trummisen gjorde nåt häftigt eller att nu, nu är vi verkligen tillsam-
mans. Men annars är jag blank efteråt. 

 
Jona berättar att han gör skillnad på det ovanstående sättet att spela, när han har full 
kontroll och kan fokusera på musiken, eller om det är en spelning där tonarterna nyli-
gen är utbytta eller arrangemangen är nya. 

 
Ibland känns det som en ständig jakt och att jag är efter hela tiden, passar tonen verklig-
en, hinner jag höra om det låter bra? Men ibland om det är en bra tonart, för mig, så 
kommer jag snabbt in i det jag beskrev innan när jag kan en låt. Men det har bara att göra 
med att jag måste spela de mer ovanliga tonarterna mer. Bara övning. 

 
Jag valde att fortsätta ämnet och frågade hur informanten kände i kroppen då han inte 
mindes. 
 

Ja, då känner jag om det har gått bra eller dåligt, det känner man i stämningen i kroppen 
efteråt. Ibland känner jag mig mentalt utmattad, att jag är helt urlakad. Det har hänt mig 
någon gång att jag darrar efteråt, tagit ut mig fullständigt. Min hjärna är helt vidöppen. 

 
Vidare berättar Jona om en dokumentär där olika människor fick göra magnetröntgen 
för att se hjärnans aktivitet. En musiker deltog och informanten beskrev det som ett 
fyrverkeri där hela hjärnan aktiveras. Informanten uttryckte att det antagligen var där-
för han ofta blev så mentalt trött efter vissa spelningar. Jona gör en jämförelse med 
meditation: 
 

På ett sätt känns det som en meditation. Efter denna anspänning kan jag bli väldigt lugn. 
Jag går runt och registrerar allting och accepterar. Det är en härlig känsla. Jag har även 
spelat solon som varit helt planlagda, man vet exakt vad man ska spela men då blir det 
mer som att spela efter en not. Inte alls samma grej. 

Undervisning i improvisation 
Nour 
Metatext: Här börjar Nour och jag att samtala om undervisning i ett tidigt skede men 
kommer in på improvisationsfrågan inom kort. 
 
Nour berättar att han tagit efter Alvaro som var noga med att motivera och stimulera 
sina elever till att utveckla det rytmiska spelet, arbeta med timing och spela olika in-
tervall i sina solon. Att inspirera elevens nuvarande och framtida uttryck. Jag sköt in 
en fråga om Nour verkligen betonade till sina elever att det var på "liv och död" i ett 
tidigt skede. Svaret blev att det Nour gör är att han åtminstone tar deras musicerande 
på allvar…”det är en start men allvaret i musiken överlag uttrycker jag gärna.” Vidare 
ställde jag en fråga om man kan eller bör undervisa i improvisation i ett tidigt skede. 
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Nour beskriver att han är kluven i den frågan. På gymnasiet där han arbetar ber han 
eleverna spela blues-skalan över en bluestolva, eller att spela arpeggion över t.ex. ii-
V-I samt andra progressioner. Han påpekar att han här är mycket formad av Alvaros 
sätt att undervisa men känner också själv att om man övar durskalor i samtliga tonar-
ter så har man en bra grund. 
Vi samtalar vidare om att improvisera med elever då Nour nämner elevens "safety 
zone". 
 

Om man börjar spelar med någon som vill, men inte gjort det förut kan man hålla på 
ganska länge utan att händer något för de tycker inte att de kan. De vet inte om de gör 
rätt eller fel alltså kan de alltså inte göra det. Man borde ha en förmåga att locka fram det 
där. Mattias, den tredje milstolpen i mitt liv hade en fantastisk förmåga att få en att tro på 
sig själv. 

 
Jag ställde frågan om han lär ut hans gehörsövning att sjunga fyrklanger varpå han 
svarade att han absolut gör det. Vidare berättar han att Alvaro kunde stoppa honom 
mitt i en låt och be honom sjunga ackordet han var på. Detta för att alltid ha med det 
man spelar i gehöret, så att man hör och att det blir befäst och att man på så sätt får en 
medvetenhet om det man gör gehörsmässigt. Nour anser att detta givit honom mycket 
så det är något han för vidare till sina elever. 
 

För mig blir det en sorts närhet till mig själv, syftet är att man ska kunna sjunga sina sa-
ker, för att sedan sjunga det genom sitt instrument. 

 
Nour fortsätter att berätta om improvisation och sång och informerar att det är många 
som sjunger med i sina solon, för att någon lärare någon gång har sagt att det är bra att 
göra det. Han menar att eleverna egentligen sjunger efter att de spelat, att det handlar 
om mikrosekunder efter. "Men tanken är att man ska kunna använda örat och reagera 
på det man hör, och sedan spela det före man sjunger". Här understryker informanten 
"reagera" och "före". Nour anser att det är väldigt få som kan sjunga före, speciellt om 
det blir en avancerad harmonik. 
        Informanten berättar att mycket av det här vi pratar om är hur vår bild av hur 
ett jazzsolo ska låta, att det ska vara en viss rytmik och med ett visst sound. Men vad 
Nour anser att det handlar om är att man ska sjunga dessa övningar och melodier 
mycket grundligt och i väldigt långsamma tempi. Vidare menar han att steget till att få 
det att svänga rent rytmiskt är att det måste få väldigt mycket övningstid. Nour berät-
tar att det gäller att träna denna förmåga, att låta det komma nära ens inre men ställer 
sig frågan hur man gör det till en tio-åring. Han berättar att vi idag lär barn att vara 
aktiva och inte avslappnade, och att vara avslappnad är en grundförutsättning för att 
spela. 
 

Alla barn är fostrade till att säga rätt saker, och så ber man elever spela vad som helst, det 
är inte lätt. 

 

Robin 
Jag ställde frågan om Robin anser att man kan lära ut improvisation till unga eller ny-
börjare. Informantens svar blev en liknelse med ett barn som lär sig simma. Som en 
inledning till historien berättade Robin:   
 

Innan jag kunde improvisera, eller innan jag kunde en skala, eller någonting så var jag 
rädd för att spela. Det var därför jag inte improvisera, jag visste ingenting. 
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Vidare berättar informanten att istället för att kasta ut ett barn ute på det öppna havet, 
så kan man sätta barnet i en pool med grunt vatten, barnet ska kunna hålla i kanterna 
och se allt som händer. Till slut kommer barnet att börja leka med vattnet och bygga 
upp ett självförtroende, släppa kanterna och våga utmana sig själv. Robin delar med 
sig av en historia som han påstår sig uppleva ofta då han har en clinic eller workshop. 
 

Jag gillar att ta en elev som påstår sig aldrig improviserat. Jag ber honom eller henne 
spela de vita tangenterna på pianot, totalt fritt. Här kompar jag honom med någonting 
som jag vet kommer låta vackert. Efter ett tag ser jag hos eleven att rädslan och osäker-
heten är borta och ersatt med ett leende. Och det är därifrån man måste fortsätta bygga. 

 
Robin återkom till diskussionen att bygga upp ett ordförråd och menade att det är det 
svåraste att förmedla till en elev. Det finns alltid en fara att eleven förlorar sin sponta-
nitet och upptäckarglädje om man ber dem att lära sig licks. Den gränsen är svår att se 
och svår för eleven att gå över. 
 

Vissa elever lär sig massa licks och tänker att det här är allt som behövs för att kunna 
improvisera. Men det är bara fina ord, men andemeningen i det du säger kommer inte 
fram. Det finns ingen röd tråd. Så detta är jag väldigt försiktig med när jag tar upp det 
med mina studenter. Att samtidigt samla vokabulär men att man inte får förlora sin spon-
tanitet. 

 

Jona 
På min fråga om Jona anser att man kan börja med improvisation i tidig ålder svarar 
han att det kan och bör man göra, men att det finns olika tillvägagångssätt. Jona in-
formerar att det enklaste sättet är att…”få eleven att uppfatta en ton, att uppfatta 
någonting utan att det är noter, att uppfatta och sen försöka hitta den på sitt instru-
ment.” Jona anser att man bör börja med en ton i taget och ta det på den nivå eleven 
är, informanten ger vidare exempel på låtar med få toner såsom ”Lille katt” och 
”Björnen sover”. Vidare berättar Jona att när eleven lärt sig de tonerna, kan man göra 
egna låtar av dem. ”Detta för att förstärka att de kan skapa någonting och inte bara 
göra någonting som de blir tillsagda att göra”. 
        Jona förmedlar att man måste ta sig tid och främja leken och ha olika tillväga-
gångssätt för att få elever att improvisera. Informanten ger ett praktiskt exempel: 
 

Man säger till eleven att de ska härma, sedan får de spela någonting så härmar jag. Rytm 
eller melodi, det spelar ingen roll. Här har eleven hittat på någonting, utan att reflektera 
att de improviserat. 
 

Vidare förtydligar han att det är viktigt att locka ur detta hos eleverna. Att få dem att 
spela något utan att ha någon mall för det och genom att göra det så upplever de det, 
men de måste våga göra det. 
 

Det måste få bli lite knasigt ibland, att man spelar fel, om man nu kan det. Men det kan 
man uppleva, att man själv spelar fel. Då är det viktigt att visa att det är okej och visa att 
det är viktigt att våga. 
 

Under intervjun fortsatte vi samtala om praktiska tips om hur man får elever att im-
provisera men nu i ensemblegrupper. Jona berättar: 
 

Ibland skriver jag en mening på en lapp där eleverna ska spela ”nu snöar det jättemyck-
et”. Man säger ingen tonart eller någonting utan de bara gör det, och utan att reflektera 
över det så lyssnar de på varandra och använder sig av de musikaliska parametrarna, de 
hittar en gemensam ton eller rytm utan att man behöver säga någonting. 
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Jag ställde frågan om informanten, i egenskap av trumpetare, använder sig av sång 
som inlärningsmetod varpå han svarade att han inte lagt mycket vikt vid det under 
åren. Inte för egen del och inte i sin utlärning. Vidare menar han att det är nu under 
senare år han utövat, samt lärt ut det till elever som hunnit komma en bit i utveckling-
en på instrumentet. Han nämner att det har med instrumentet att göra. 
 

Vi blåsare har så mycket att göra med tonen. Tekniken att bilda en ton och få den att låta 
bra. Det är när man arbetat med detta en lång tid som man kan börja med sång och lite 
mer, musikaliska verktyg. 

 

Om spel med andra: 
Nour 
 

Jag är väldigt noga med vilka jag spelar med, inte i den betydelsen att personerna i fråga 
ska vara tillräckligt bra utan i frågan om att jag spelar med människor som jag känner 
mig avslappnad och trygg med. Det är också då jag kan känna mig bekväm och uttrycka 
någonting vilket är syftet med musikens, konstens eller kulturens grundmening. 

 
Nour berättar vidare att han vill känna en musikalisk trygghet att man drar åt samma 
håll och berättar även sin åsikt om attityden hos människor. Han menar att han inte 
har ett behov att vara den som fixar varje spelning, om det är någon i bandet som för-
dömer musiker, musikstilar eller har negativa åsikter om repertoar så känner Nour: 
“att jag lika gärna kan gå hem”. 
 

Robin 
Jag ställde frågan hur Robin ser på sitt spel med andra varpå han svarade att han har 
två öron och en mun, han förklarar att han försöker lyssna dubbelt så mycket som han 
pratar och försöker även applicera detta i musiken och i sina solon. 
 

Jag är mer fokuserad på vad som pågår runt omkring mig än vad jag ska spela. Vad jag 
kommer spela är en reaktion på vad som händer i bandet. Jag kan ge impulser, och en re-
aktion kommer komma och det är från den reaktionen, den från mina musiker, som jag 
går igång på. 

 
Robin gör en liknelse att bandmedlemmarna samtalar med honom så som Robin 
och jag samtalar under intervjun. Då de föreslår något rytmiskt eller harmoniskt 
så reagerar Robin på liknande sätt då jag ställer en följdfråga i intervjun. Robin 
menar att det då kommer mest sanning ur honom och hans spel och berättar vi-
dare att detta händer på millisekunder utan att han tänker på det. 

 

Jona 
Jona berättar om tillfällen då han ska improvisera ett solo och menar att han då lyss-
nar mer på det som pågår runtomkring honom än sig själv, om han hör pianot tillräck-
ligt bra och att han jämför den ton han spelar med bandmedlemmarnas toner och ack-
ord. Jona nämner även att han kan bli helt blank efter en spelning. Vidare berättar 
Jona om att han gör skillnad på två olika sätt att spela, det ena är när han har full kon-
troll på repertoaren och det andra är när tonarterna eller arrangemangen nyligen är 
utbytta. Det kan kännas som en ständig jakt då Jona känner att han ligger efter undrar 
om den ton han spelar verkligen passar in. Jona menar att det handlar om vilken tonart 
det är och att de tonarter han är mer bekant med känns då inte som en jakt utan han 
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kommer in i musiken utan ansträngning. Vidare menar Jona att det bara är övning 
som bestämmer vad som känns ovant och inte.  
 Jag valde att fortsätta ämnet och frågade informanten hur han kände i kroppen 
då han ibland blir helt blank. 
 

Ja, då känner jag om det har gått bra eller dåligt, det känner man i stämningen i kroppen 
efteråt. Ibland känner jag mig mentalt utmattad, att jag är helt urlakad. Det har hänt mig 
någon gång att jag darrar efteråt, tagit ut mig fullständigt. Min hjärna är helt vidöppen. 

 
Jona menar att han efter denna anspänning kan bli väldigt lugn och berättar vi-
dare att han även spelat planlagda solon men att det då inte alls är samma känsla 
som infinner sig. 
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RESULTATANALYS 
I analysen av resultatet framkom följande teman: Konversationen, Undervisningen, 
Hantverket. Dessa teman är en vidareutveckling av de teman som presenteras i före-
gående kapitel, temana fick sina respektive namn då jag hittade gemensamma näm-
nare som informanterna talar om. Dessa knyter jag nu till litteraturen som återfinns i 
kapitlet Bakgrund. 

Konversationen 
Robin talar om att han försöker lyssna dubbelt så mycket som han pratar eller i musi-
kalisk mening; lyssna dubbelt så mycket som han spelar. Jag tolkar det som efter att i 
alla dessa år, efter att ha lärt sig fraser och licks under sin improvisationsprocess, har 
han nu lärt sig orden, grammatiken och vokabulären vilket gör att sitt egna flow inför-
livas. Detta är en förutsättning för att ha kunna genomföra och uppleva en menings-
full och givande konversation. Detta går i linje med Sawyer (2003) som menar att im-
provisatörer i en gruppsituation, måste vara beredda att förhandla bland sina påpekan-
den och uttalanden. Detta på grund av att resterande bandmedlemmar kan ha en an-
norlunda uppfattning vad som ska ske härnäst. Robin lyssnar dubbelt så mycket och 
förhandlar i sitt spel och i den konversation som sker i gruppen. Då Robin nämner att 
han är medveten om att hans medmusiker föreslår rytmiska eller harmoniska idéer 
samt Robins ord om att detta händer på millisekunder tolkar jag det som att Robin ge-
nomgått de två första faserna i Kratus modell. Detta innebär att improvisatören i fråga 
först studerat sitt material och studerat instrumentet och dess tekniker. Improvisatören 
kan i det första stadiet inte inneha en inre representation. Detta kommer först då man 
är väl bekant med materialet och hantverket. I denna andra fas i Kratus modell kan 
improvisatören utveckla en musikalisk mening och då höra  musiken inombords med 
avsikt. Jag drar även slutsatsen att Pressings (1988) expertstadie ligger i linje med 
Kratus andra modell och Robins nuvarande stadie. Det ser man då han utvecklat mo-
toriska färdigheter som fungerar automatiskt så han nu kan hålla koncentrationen i 
musiken och vara lyhörd för vilka idéer medmusikerna ger, samt det Robin själv vill 
förmedla. Denna automaticitet är möjlig då Robin genomgått en längre tid av övande 
vilket möjliggör konversationen med medmusikerna, det är i detta läge som Robin 
uttrycker sig att det kommer mest sanning ur honom och hans spel. 
 
Jona upplever konversationen med andra musiker på ett liknande sätt. Han lyssnar 
mer på vad som pågår runt honom och hittar toner därefter för att sedan förmedla mu-
siken genom sig och sitt instrument. Liknande gjorde han även i ung ålder då Jona 
kände på de “olika knappsystemen” vilket i hans fall betyder trumpetens ventilknap-
par. Jona analyserade inte vilka toner han spelade mot det specifika ackordet utan spe-
lade mer på känsla och vad öronen gillade. Sätten är slående lika men den stora skill-
naden är de inlärda fraserna eller licksen som är en metod för att “spela rätt” då man 
på förhand analyserat ackorden och därefter satt till toner i en följd som blir en fras 
eller lick.  
 
Nour berättar att han är noga med vilka han spelar med så att han kan känna ett lugn 
och på så sätt uttrycka sig via musiken. Detta kopplar jag till Sawyers (2003) som 
menar att gruppen måste ha en god kemi och att gruppflödet först då infinner sig. Jag 
kopplar även Nours tankar till Berliner (1994) som menar att när man är inne i flowet 
kan man känna sig avslappnad vilket ökar förmågan att uttrycka sig. Jag lyfter återi-
gen Nours ord om att han vill känna att han drar åt samma håll som sina medmusiker. 
Detta kopplar jag ihop med Sawyer (2003) som menar att kreativiten hänger på kemin 
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som uppstår i gruppen då musikerna ständigt utbyter idéer. Nour talar även om att han 
inte är den sortens musiker som känner att han måste fixa varje spelning. Här gör jag 
en koppling till det Stewe Howe (i Bailey 1980) säger om spel inför publik, nämligen 
att en kommunikation inte kan ske om det inte finns en publik. Om det finns en publik 
känner Howe en press att det ska vara bra. I kontrast till detta säger Sawyer (2003) att 
syftet med en jazzimprovisation är improvisationen i sig och den behöver inte säljas 
eller vara bra för att tillfredsställa en publik. Detta går i linje med samtliga informan-
ter som menar att de måste känna sig trygga med materialet och sina medmusiker. Det 
är faktorer som avgör om de kan uttrycka sig på ett personligt vis. Nour inträder i ett 
flow (Czikzentmihalyi 1985) med sina medmusiker, nu kan han uttrycka sig och för-
medla vad Nour menar är kulturens, konstens och musikens grundmening.  
 

Undervisningen 
Robin var rädd inför tanken på att improvisera då han inte kunde någon skala och han 
kände att han inte “visste någonting”. Han byggde sedan upp sin vokabulär med hjälp 
av licks, vilket nu är en metod han för vidare till sina elever. Gällande Robins elever 
verkar den största faran vara att de fastnar i de fraser med vilka de byggt upp ett eget 
ordförråd, detta gör att de förlorar sin spontanitet i sina improvisationer. Utifrån Ro-
bins berättelser om sin workshop då Robin låter elever spela tonmaterial de är bekanta 
med som Robin sedan ackompanjerar med ackord han vet kommer låta fint, gör att 
deras tro på dem själva i frågan om huruvida de kan improvisera eller inte, besvaras. 
Detta tillsammans med historien om barnet i bassängen som började hålla i kanterna 
på grunt vatten för att sedan släppa taget och utforska det djupare vattnet och på så 
sätt bygga upp ett självförtroende, tyder på att Robins elever får utforska spontanite-
ten.  
 
På liknande sätt undervisar Jona då han lockar fram improvisation ur eleverna. Fokus 
ligger på att uppleva att man skapar någonting genom att inte ha några mallar. Ett un-
dantag är den lilla mallen med lappen där Jona skriver en känsla som eleverna ska 
förmedla tillsammans med hjälp varandra och sitt respektive instrument. Jona ger här 
ut en känsla nedskriven på en lapp vilken eleverna ska förmedla. Eleverna får alltså 
inga noter, inga direktiv vilket taktart de ska spela utan de ska med hjälp av varandra 
söka efter känslan och förmedla känslan tillsammans. Detta kan ses som att eleverna 
är i Kratus andra fas där improvisatören inom sig utvecklar en musikalisk mening, en 
inre representation. Eleverna är bekanta med sitt respektive instrument och ska nu leta 
efter känslan och musiken inom sig själva för att tillsammans uttrycka något. Detta 
ligger i linje med Pressings (1995 i Sloboda 1988) och Johansens (2005) ord om när 
man utvecklat en förmåga av att släppa taget och ett flyt börjar uppstå. Johansens 
åsikt om att sången, genom solfége, för utövaren närmare musiken är något som fun-
gerar även för Nour då han uttrycker att sången blir en närhet till honom själv. Sången 
är något som är gemensamt för samtliga informanter, visserligen i olika grad men det 
är en viktig faktor då alla informanter för vidare det till sina elever. Nour för vidare 
metoden att man ska sjunga sina läxor, vilket är metoden han fick från sin milstolpe 
Alvaro. Jona nämner att han börjar med att sjunga tonerna med eleverna när de kom-
mit en bit på vägen och man kan börja med mer musikaliska verktyg. Robin lägger 
inte stor vikt vid denna metod utan nämner endast att eleverna kan sjunga det de övar 
och spelar.  
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Nour talar även om svårigheten att få eleverna avslappnade då han menar att det är en 
grundförutsättning för musicerande. Han menar att man kan öva på att vara avslapp-
nad men ger inga exempel. Utifrån Nours tankar om avslappning kompletterar Johan-
sen (2005) detta med sina exempel såsom solfége, ljuda tonnamn och räkna taktslag 
för att få en stabilitet och ett flöde i musiken. För att visa på likheten mellan Johan-
sens (2005) tankar om när elever tappar koncentrationen i musiken då de inte ser den i 
ett flöde utan tänker musiken not för not och de begrepp informanterna talar om, 
kommer jag nu likna, samt kalla hans uttryck ”not för not” för ”fras för fras”. Detta 
för att det är mer applicerbart till mina informanters svar. Då Robins elever fastnar i 
sina inlärda fraser och därmed förlorar sin spontanitet tolkar jag det som samma pro-
blem. De förlorar koncentrationen i musiken då de säger sin inlärda fras och har såle-
des ingen röd tråd i sin improvisation, varken i det de säger själva eller i gruppkreati-
viteten då de fokuserar på nästkommande fras. Jag kopplar detta till Ronnie Scott (i 
Bailey 1992) då han nämner känslan av att inte känna sig giltig i sitt spel om man inte 
låter som sina förebilder tillsammans med det häfte med Charlie Parkers licks Robin 
fick erhålla. Då Robin var rädd inför tanken att improvisera och gardera sig genom att 
lära sig dessa fraser.  
 

Hantverket 
Nedan följer inledningsvis informanternas inlärningsprocess vad gäller det musika-
liska hantverket. Ett hantverk som sker under improvisationsprocessen som jag även 
behandlar under denna rubrik.  
 
Nours första milstolpe, läraren Alvaro, delade samma åsikt som Nour i frågan om 
huruvida man skulle planka befintliga solon för att utveckla sin vokabulär. Åsikten 
var att man inte skulle planka då man endast kopierade deras meningar. Istället låg 
tonvikten på att sjunga för att skapa sitt egna språk. Om eleven alltid sjunger varje 
läxa, arpeggierar ackorden med rösten samtidigt som de spelar dem har eleverna en 
annan möjlighet att skapa sitt eget språk, enligt Nour. Han menar att ett vanligt före-
kommande tips från lärare är att sjunga med i det man spelar då det för musiken när-
mare sig själv då syftet är att man ska hitta sin egen musikaliska röst. I enlighet med 
Johansens (2005) tips om solfége och samtliga informanters utsagor kan detta ses som 
ett sätt att internalisera och på så sätt skapa en inre representation. Denna inre repre-
sentation skapas enligt Kratus modell (i Hertzman 1996 s 6) då man lärt sig hantver-
ket och är välbekant med materialet. Robin internaliserar sina fraser eller licks genom 
att sjunga dem. Då Robin nämner att han varken kunde repertoaren, spela med plekt-
rum eller spela en durskala kan det kopplas till Czikzentmihalyi (1985) och den stress 
och ångest som han menar framkallas av att utövarens kapacitet inte motsvarar utma-
ningen. Robins process, (i detta tidiga stadium) kan kopplas till den första fasen i Kra-
tus modell (i Hertzman 1996 s 6) där eleven fortfarande lär sig hantverket men saknar 
den inre representationen. 
 
Skillnaden mellan informanterna är tillvägagångsättet de använt då Robin lärt sig and-
ras språk så till den grad att han internaliserat språket och ut kommer hans variationer 
av de ord och meningar han en gång lärt sig. Märkbart är att Robin till en början, av 
en ännu okänd anledning var motstridig att lära sig licks men det skulle kunna ses 
som ett sätt att få kontroll då han kom från en kultur där dessa verktyg inte användes 
och han således kände stress och ångest. Genom att lära sig andras språk tolkar jag det 
som att Robin garderade sig för att slippa stressen och ångesten. Jag kopplar ihop 
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detta med Ronnie Scott (i Bailey 1992) som menar att han och hans vänner under en 
period kände sig ogiltiga i sitt spel om de inte lät som sina förebilder. Målet var då att 
spela så man lät som någon annan för att få bekräftelse. Jag gör kopplingen då Robin 
garderade sig genom att lära sig andras språk och därmed låta som sina förebilder, 
detta för att slippa stressen och ångesten. 
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DISKUSSION     
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre musiklärare som undervisar i im-
provisation och tillika musiker talar om sin utveckling som improvisatörer samt om 
metoder i undervisningen av improvisation. Utifrån mitt syfte och mina forsknings-
frågor diskuterar jag här vad studien visar på. Diskussionen avslutas med en samman-
fattande slutdiskussion, en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning. 

Undervisningen 
Undersökningen visar att Robin såg ett problem i att hans elever förlorade sin sponta-
nitet då han gav dem licks att öva på. Detta är ett sätt att arbeta upp motorik, förstå 
noternas funktion gentemot ackordet samt få in språket som brukas inom genren. 
Detta kopplar jag till Kratus (i Hertzman 1996) första modell som syftar till att eleven 
genomgår den första fasen och då lär sig materialet och hantverket. Det är även det 
tidiga stadiet av färdighetsutvecklingen Pressing (1988) beskriver då eleven lär sig 
vokabulär och en medvetenhet vad eleven i fråga utövar byggs upp. Syftet är säkerli-
gen gott då man ”lär ut språket” och dessutom är det lätt för läraren att ge ett häfte 
som läxa. Enligt mina erfarenheter så blir denna metod till en björntjänst. Min stånd-
punkt i detta är, likt Nours, att om man tar sin tid att sjunga de här skalorna i lång-
samma tempin och låta det ta tid gör att man har en större möjlighet att finna sin egen 
röst. Då jag själv övat med denna metod att lära mig licks och känt mig mer och mer 
kvävd efter varje nyinlärd fras, känner jag igen mig i situationen som Robin beskriver 
om hans elevers förlorade spontanitet. Man är inne i sig själv och ska plocka något 
som ska passa in i nästkommande ackord. Detta gör att man inte är närvarande i stun-
den och går istället not för not eller fras till fras enligt Johansens (2005) text. Studien 
visar på att informanterna är överens om att man ska lyssna på ljudbilden runt om-
kring sig och försöka spela det man hör inom sig för att komma närmare sig själv och 
sitt eget spel. Värt att diskutera är att Robin lärt sig otaliga fraser och nu omvandlat 
dessa inom sig och utvecklat sin vokabulär med hjälp av dessa. Robins övertygelse 
om att detta är det bästa sättet för att lära sig språket för att sedan utveckla sitt eget 
går emot Nours åsikt. Hans åsikt är, som tidigare nämnts, att eleven ska spela och 
sjunga ackordstoner, skalor och arpeggion för att skapa en egen vokabulär. 

Kanske kan elever slippa den ångesten som uppstår då de spelar ”fel” i stun-
den då försöker genomföra en inlärd fras? Kanske hör de ingenting inom sig själva 
och kan då heller inte improvisera fram något vilket kan leda till en känsla av skam 
och nakenhet? Här lyfter jag fram Johansen (2005) och hans ord att solfége odlar en 
inre musikalisk röst, gör en koppling från hjärnan, via örat och rösten till musiken. 
Detta med Nours ord om att övningar som att sjunga arpeggion och skalor i lång-
samma tempin, samt över lång tid, bidrar till en mer personlig röst. Detta kan tänkas 
vara en metod för elever då det kan frambringa ett inre lugn, så att de med större lätt-
het kan hitta sin personliga röst.  

Från mina egna erfarenheter som musikelev på Musicians Institute i Los Ang-
eles, var det mycket fokus på notläsning, skalor och att spela på sätt som tidigare ar-
tister spelat som blivit normerande. Jag hörde inte talas om personligt uttryck. När jag 
studerade på folkhögskola i Östersund låg fokus på personligt uttryck och med hjälp 
av solfége, metrik och ensemblelektioner lärde vi oss låtar. Till en början var jag fru-
strerad och stressad då jag i USA spelade 15 låtar per dag och kände att jag hann med 
mycket och därmed utvecklades. I Östersund tog vi upp till två veckor för att lära in 
en låt. Jag insåg att jag faktiskt lärde mig dessa låtar och att jag i USA endast spelade 
men glömde sedan bort vad jag gjort. Låtarna blev aldrig internaliserade och jag 
kunde inte frambringa något personligt. Skalorna måste sjungas och spelas på ett 
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medvetet vis för att internaliseras. Robin menar att om man har personlighet kan man 
utveckla fraserna och licksen till sina egna, så de måste också få avsevärt mycket tid. 
För att återknyta till det lugn jag som lärare vill få eleverna att känna tar jag återigen 
upp den flow-känsla Czikzentmihalyi (1985) samt Sawyer (2003) talar om när de me-
nar att varje individ måste ha en balans i förmåga, kontra utmaning för att med större 
sannolikhet inträda i flow-tillståndet. För att uppnå balans måste övningarna få myck-
et övningstid. Denna övningstid är något som informanterna som improvisatörer gi-
vetvis utnyttjat, detta möjliggör i sin tur en avslappning. Studien visar att informan-
terna talar om att en fullständigt avslappnad sinnesstämning kan ske vid improvisat-
ion, detta är det tillfälle de spelar och uttrycker de verkligen vill förmedla.  

Improvisationen 
Studien visar på att samtliga informanter kan uppleva en avslappnad sinnesstämning 
under en improvisation. Likt Berliner (1994) som menar att när improvisatörer är inne 
i flowet, upplever de en stor känsla av avspänning vilket ökar förmågan för uttryck 
och fantasi. Detta går i linje med informanternas utsagor. I synnerhet Jonas utsaga om 
när han har full koll på materialet. Värt att diskutera är Jonas ord om arrangemang 
och tonarter som nyligen blivit utbytta. Detta medförde en stress och känslan att han 
ständigt jagar musiken. Denna stress skriver Cziktzentmihalyi (1985) om då utövaren 
inte är i balans med utmaningen. Jag tolkar Jonas ord om jakten som ett stressmo-
ment. Jona berättar även att det bara är övning på de ovanliga tonarterna som är nyck-
eln till att känna sig mer bekväm, detta går även i linje med Pressing (1988) som skri-
ver om färdighetsutveckling. Jona är enligt mig i expertstadiet men det är viktigt att 
poängtera att det är ständigt framväxande parametrar för kontroll som utvecklas. Ex-
pertstadiet betyder alltså inte att man har full koll på alla plan utan det är ständigt un-
der utveckling. Om denna situation sker vid varje spelning så skulle Jona med stor 
sannolikhet utveckla större kontroll inför detta och således känna mindre stress. Möj-
ligtvis skulle en sådan situation också kunna bidra till att motivationen tryter och Jona 
byter riktning då stress och ångest tar över motivationen att spela.  
 Empirin visar att Jona jämför sin ton med sina medmusiker, detta gjorde han 
även i ung ålder i sina improvisationer. Att i stunden jämföra improviserade toner för 
att sedan korrigera med hjälp av öronen anser jag vara en ren form av improvisation. 
Studien visar även att Robin, med hjälp av licks, på förhand analyserat vilka ackord 
som spelas, sedan studerat licks och fraser för att applicera på de befintliga ackorden. 
Studien visar inte vad som är rätt eller fel i denna fråga utan att samtliga informanter, 
oavsett tillvägagångsätt, upplever den euforiska känslan som uppstår vid gruppkreati-
viteten och den ogripbara kemin som Sawyer (2003) menar uppstå mellan medlem-
marna. Dock kan man ställa sig frågan om att spela licks verkligen är improvisation i 
stunden. Jag anser att man med hjälp av licks garderar sig för mycket och uteblir från 
improvisationen som jag anser syftar till att saker ska ske i nuet. Det är enligt mig då 
det blir spontant, spännande och oförutsägbart. Jag tolkar Robins inlärning av fraser 
med den tredje fasen i Kratus modell (i Hertzman 1996) som menar att improvisatö-
ren skapar för en publik, en medvetenhet om att anpassa musikmaterialet till yttre ra-
mar. Detta för att man spelar normerande fraser som den stora massan kan ha hört och 
känner igen. Man kan tänka sig att det med större sannolikhet stimulerar fler personer 
än vad en mer utforskande improvisation skulle göra.  

Empirin visar att Nour numera utgår från en abstrakt känsla då han improvise-
rar till skillnad från föregående stadium då han utgått från en klang eller rytm. Han 
menar också att han måste känna sig avslappnad och trygg för att kunna förmedla nå-
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got som representerar han själv vilket även är Ronnie Scotts (i Bailey 1980) åsikt då 
han vill uttrycka sin personlighet genom sitt instrument. 

Slutdiskussion 
Studien visar exempel på hur informanterna arbetar med improvisation till sina elever. 
Många faktorer är lika såsom att ge nödvändigt hantverk för att kunna improvisera, 
användandet av den egna rösten genom sång samt vägar för att få eleverna mer trygga 
i sitt utforskande av improvisation. Det ska sägas att denna fråga var för mig, svårare 
att hitta litteratur till för att besvara frågan mer forskningsenligt.  
Studien visar även hur informanternas improvisationsprocess kan se ut. Jag fick med 
hjälp av tidigare forskning svar på hur Robins improvisationsprocess ser ut till den 
grad att han kommunicerar och agerar beroende på hur hans bandmedlemmar agerar 
men problematiserar om det är improvisation i stunden då han på förhand lärt sig fra-
ser. På frågan om hur hans improvisationsprocess sett ut över tid har kan man i stu-
dien även urskilja svaret men det är då invävt i hela processen med hantverk och till-
lika improvisationsprocess. Samma situation gäller för samtliga informanter. Detta 
kunde jag, med facit i hand kunnat preciserat på ett bättre vis för att tydligare på svar 
på frågan. 
 
Att improvisera är och förblir en resa i nuet hos varje individ då de ger sig in i impro-
visationen, att det finns lika många sätt att närma sig improvisation som det finns in-
divider kan mycket väl vara sanning. Dock har jag i min undersökning, både i skrift 
och i intervjuer, sett att det är mycket liknande faser olika människor går igenom. Det 
är därför viktigt i egenskap av lärare, att kunna identifiera elevernas olika faser i im-
provisationsutvecklingen så vi kan hjälpa dem ur de gropar som kan uppstå längs de-
ras vägar.   
 

Metoddiskussion 
	  
Eftersom min strävan med denna studie var att ta reda på enskilda individers tankar 
kring improvisation var min tanke med intervjuerna att på ett personligt plan komma 
åt dessa. Min egen förförståelse för improvisation låg som största grund för intervju-
erna, och jag har i efterhand letat och hittat litteratur att komplettera och förstärka 
mina informanters svar. För mig var detta sätt att arbeta givande då jag fick insyn i 
erfarna improvisatörers förhållningssätt till ämnet dels genom mina informanter och 
dels genom litteraturen som bidrog med bredd och variation i ämnet. Detta gav mig 
inspiration till min undervisning och en förstärkning till den metod jag använder som 
musiker i improvisationssammanhang. Det ska även sägas att det vuxit fram en större 
ödmjukhet gentemot andra synssätt på improvisation än vad jag haft innan studiens 
gång. Som människa och musiker kan jag inte önska något bättre.  
 
Intervjuer påverkas av att det är två individer som samtalar om ett ämne som den ena 
av dem har lagt mycket energi på att fundera kring, i det här fallet jag. Det finns alltid 
en möjlighet att informanten, trots tidigare information om vad intervjun kommer att 
behandla, inte är riktigt förbered och eftersom jag inte gav dem frågorna på förhand 
har ingen av informanterna haft tid att förbereda några svar. Detta ger intervjun en 
spontanitet som både kan ge ärliga och intressanta svar, men kan även sätta informan-
ten i en stressad situation. I likhet med Repstads (2007) resonemang om att det är vik-
tigt att…”få informanterna att prata om vad de anser viktigt hellre än att få dem att ta 
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ställning till [mina] egna mer eller mindre färdiga förhandsuppfattningar” (Repstad 
2007, s. 59) så hade jag som ambition att ha ett avslappnat samtal kring mitt ämne och 
att informanterna skulle känna att de hade tid att tänka efter och fundera i stunden. 

Fortsatt forskning 
	  
Då detta ett stort och brett ämne ser jag efter genomförandet av studien flera möjlig-
heter till fortsatt forskning inom detsamma som hade varit intressanta och viktiga som 
komplement. 
	  

• Samma studie fast utifrån ett elevperspektiv skulle kunna vara en intressants 
ansatsvinkel.  

• Två jämförande studier skulle exempelvis kunna göras. 
o En med ett genusperspektiv som ansats, exempelvis skillnader/likheter 

mellan improvisatörers förhållningssätt till improvisation utifrån kön. 
o Och en utifrån genrer/traditionen. Skiljer sig improvisatörers uppfatt-

ningar och förhållningssätt från/till improvisation om inom olika gen-
rer/traditioner? 
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