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Abstract 

The purpose of this work is to investigate how teachers in the public music school community 

view improvisation and what goals the teachers expect their students to achieve through im-

provising. The methology of my essay partly consists of a questionnaire that I sent out to the 

various schools around Sweden and partly of two interviews that I have had with teachers in 

various instruments. These teachers teach/have taught in improvisation. The work deals with 

aspects such as different views on improvisation and how to use improvisation in different 

kinds of materials. My work concludes that the word improvisation (or the concept improvisa-

tion) has a certain significance and meaning all by itself. This gives teachers a certain view on 

improvising. It also shows how teachers view improvisation more as a tool then a concept. 

Using improvisation, teachers believe their students musical abilities to grow in various ways. 

They believe one will get more self-confidence through improvisation as well as increased 

capacities in musical fields such as composing or connecting with one’s instrument. There are 

also teachers who believe that their students have achieved a better musical ear after working 

with improvisation. In the last chapter of this work I discuss how the use of improvisation as a 

tool and how it may make learning easier as improvisation often appear in a playful manner. 

Improvisation can be a way to view music itself but it can also be an easier way to reach the 

goal that the teacher has set for her/his student. 

 

Keywords: Improvisation, free improvisation, improvising methods, music school, culture 

school 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare inom musik- och kulturskolevärlden har 

för syn på improvisation samt vilka mål lärarna förväntar sig att deras elever uppnår genom 

att improvisera. Min metod till detta har bestått dels av en enkät som jag har skickat ut till 

musik- och kulturskolor runt om i Sverige dels två intervjuer som jag har haft med lärare 

inom olika instrument. Dessa lärare undervisar/har undervisat inom improvisation. Arbetet tar 

upp aspekter som olika syner på improvisation samt hur man kopplar improvisation till olika 

sorters material som man vill använda sig av. Mitt arbete visar att ordet improvisation (eller 

begreppet improvisation) har en viss betydelse och mening i sig själv. Detta ger läraren en 



 

 

viss syn på hur man improviserar. Mitt arbete visar också på att lärare ser på improvisation 

mer som ett verktyg än som ett koncept i sig självt. Genom att använda sig av improvisation 

så tror många lärare på att elevernas musikaliska färdigheter utvecklas på olika vis. De tror 

bland annat att eleverna får ett ökat självförtroende av att improvisera likaväl som de utveck-

lar färdigheter inom komposition såväl som instrumentkännedom. Det finns även lärare som 

tror att deras elever förbättrar sitt gehör genom att improvisera. I sista kapitlet så diskuterar 

jag om användningen av improvisation som ett verktyg och hur det kan få lärandet att blir 

lättare eftersom det oftast tillför ett roligt och avslappnat plan i undervisningen. Improvisation 

kan vara ett sätt att se på musik men det kan även vara ett lättare sätt för en elev att nå de mål 

som läraren har satt för sin elev. 

 

Sökord: Improvisation, fri improvisation, improvisationsmetod, musikskola, kulturskola 
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1. Inledning 

På musikhögskolan i Malmö har jag under nästan fem års tid studerat ämnet improvisation. 

Även före min tid på musikhögskola har jag blivit undervisad i detta ämne. Detta innefattar 

min tid på folkhögskola, gymnasium, högstadiet och musikskola. I runda drag så kan man 

säga att jag har studerat improvisation i 12 år, strax under hälften av mitt liv då jag nyligen 

har fyllt 25 när jag skriver detta arbete. Så efter att jag i halva mitt liv har ägnat mig åt att stu-

dera, utöva och även undervisa i improvisation blir jag ändå ställd när jag får frågan: ”Så vad 

är improvisation, vad är det bra för?”. Jag är nära att bli utexaminerad i pedagogik med im-

provisation som profilering och jag kan ärligt inte säga att jag vet vad det är. Detta behöver 

jag undersöka vidare.  

1.1 Hur jag började improvisera 

Jag spelar saxofon och det har jag gjort sedan jag var 10 år gammal. Min ingång i improvisa-

tionens värld började vid ungefär 12 års ålder när jag spelade i Kristinehamns musikskolas 

blåsorkester för nybörjare Bli Blåst. Det dök där upp ett parti i ett av musikstyckena vi spelade 

där det stod ”Solo ad lib.”. Här var det alltså tänkt att någon av orkesterns medlemmar skulle 

improvisera fram ett solo. Orkesterläraren förklarade att man helt enkelt ”hittar på” något att 

spela under en bestämd tid och sedan fortsätter låten som vanligt. Detta fick vi i läxa att prata 

om med våra instrumentlärare. I och med det så hade jag min första improvisationslektion. 

1.1.1 Bluesskalan kommer först 

Vad min lektion gick ut på var att improvisera över en blues. En bestämd ackordföljd som 

sträcker sig över 12 takter i en 4/4 taktindelning. Jag fick lära mig en skala som jag blev in-

formerad hette ”bluesskalan” (se bilaga 1) och med hjälp av denna skulle jag då kunna börja 

improvisera. Från denna dag fortsatte jag att lära mig knep och tricks för improvisation och 

det bestod oftast av liknande skalor som den första bluesskalan jag lärde mig. Variationer 

kunde vara sådana som nya tonarter eller tillägg och bortag av toner ifrån olika skalor. Detta 

sattes senare in i ett teoretiskt sammanhang som har sammanställts av en svensk gitarrist vid 

namn Ola Bengtsson (1994). Bengtssons bok berättar om steganalys i jazzharmoni och dess 

förhållande till tonarter i den standardiserade jazzrepertoaren. På denna väg fortsatte det för 

mig. Jag fortsatte att improvisera i jazz och blues och lärde mig under årens gång mer olika 

teoretiska begrepp och regler om detta. Det blev också därigenom den enda uppfattningen av 

improvisation som fanns för mig. Improvisation är kopplat direkt och enbart till jazz. Detta 



 

2 

var min uppfattning under en väldigt lång tid framöver. Det var inte förrän under min tid på 

folkhögskola som jag började ifrågasätta min egen syn på vad improvisation var. Min musika-

liska bakgrund är starkt delad med många av mina skolkamrater, kollegor inom läraryrket 

såväl som musikbranschen. När jag var ungefär 20 år gammal kom jag i kontakt med en trum-

slagare som ville spela ”fri improvisation”.  

Samtal med musikkamrat (hösten 2006): 

Vad är det? var min första fråga när han sa detta till mig. Jag hade aldrig tidigare i 

mitt liv stött på begreppet.  

Det är improvisation fast man försöker spela med ett friare förhållningssätt till alla 

regler om harmonik, rytmik och tonalitet. Man får använda sig av de om man vill men 

tanken är att man bara spelar det man hör, vill och kan spela och sen ser vi vart vi 

hamnar i musiken. 

Efter detta möte började jag att spela och lyssna till fri improviserad musik. Jag upptäckte 

snabbt att det fanns en mängd olika sätt att ta sig an detta med att försöka frångå reglerna (om 

harmonik och så vidare) inom detta område. Precis som rocken har genregrenar som rock n’ 

roll, hard rock, metal, heavy metal, RnB, trash metal, death metal så har också fri improvisa-

tionsgenren grenar som fri form jazz, free jazz, pointilistic music, soundscape arcitecture, 

Berlin-impro och så vidare. Jag upptäckte också nu att improvisation inte alls behövde vara 

anknutet till genrer som jazz. Jag fann det i västerländsk konstmusik, musik från östvärlden, 

Sydamerika och europeisk folkmusik.  

 

När jag väl upptäckte alla dessa olika sätt att förhålla sig till improvisation blev jag fascine-

rad. Jag fick en helt ny passion och glöd till min musik och framför allt till mitt instrument. 

Jag ville ta till mig min saxofon på ett helt annat sätt än tidigare. Det var inte längre en plåt-

burk framför mig som hade i uppgift att göra en notbild till en musikalisk produkt. Jag börja-

de granska mitt instrument, undersöka det i hopp om att hitta nya ljud eller sounds. Genom 

det märkte jag att det inte handlade om vad jag spelade utan vem jag spelade med som kom 

att karaktärisera musiken som skapades. 

Genom mina senare år inom musikutbildningar jag har gått på har jag kommit djupare och 

djupare in i denna domän men frågan hos mig består: Varför har jag inte hört om detta tidiga-

re? Det verkar finnas en generell uppfattning om att improvisation har en stark anknytning till 

jazz. Detta är inte fel, det finns ett visst tankesätt kring improvisation gällande hur man ska 
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uppföra sig i jazzmusiken som instrumentalist oavsett om du är vokalist, saxofonist eller pia-

nist, som starkt påverkar hur just den musiken formas (Bailey, 1980).  

 

Ett väldigt starkt tankesätt har att göra med tonmaterialet man improviserar över. Varje 

sång/låt består av tonarter och ackord som har tillhörande skalor. Skalorna används sedan i 

ens improvisation för att skapa melodier och fraser som känns tillhörande till just den sång/låt 

man spelar (Bengtsson, 1994). Det är dock bara ETT sätt att tänka kring improvisation. Efter-

som jag inte fullt fann mitt ”rätta jag” i jazzens tankar om improvisation så kanske det finns 

fler och kommer att finnas fler som känner likadant. Så hur tänker lärare på musik- och kul-

turskolor om improvisation egentligen? Vad lär de ut när de undervisar inom det området? 

Finns det bättre sätt att undervisa i improvisation än just jazzvägen eller går det inte att göra 

på något annat sätt? Är detta ett musikaliskt medvetandegörande som inte ”går att uppnå” i 

ung ålder och i så fall varför inte?  

 

1.2 Syfte 

Denna del kommer att beskriva för läsaren vad det är som denna studie kommer att undersö-

ka. Först och främst vill jag presentera mina frågeställningar: 

1. Vad uppnår eleven av att improvisera utifrån en lärares perspektiv? 

2. Vad använder läraren sig av när hon/han lär ut improvisation? 

3. Vad innebär egentligen begreppet improvisation för dessa lärare? 

Jag vill börja med att förtydliga varför jag har satt den ordning jag har. Anledningen till att jag 

har valt att skriva om just improvisation beror på min nyfikenhet kring användningen av den. 

Hur arbetar lärare med improvisation och varför gör de detta? Det är alltså arbetssättet som 

jag vill ha i fokus och inte innebörden. Därför har jag presenterat mina frågor i den ordning ni 

ser ovan. Frågan ”vad innebär egentligen begreppet improvisation för dessa lärare?” är fortfa-

rande något av stor innebörd för mitt arbete men de första två vill jag ändå behålla överst ef-

tersom det är det som arbetet grundar sig i.  

 

Sveriges musik- och kulturskolor är inte obligatoriska skolor. De har därför inga statliga styr-

dokument som säger vad de egentligen ska förmedla till sina elever. Eftersom jag själv kom-

mer ifrån musikskolevärlden och lärde mig de grunder jag har för improvisation där vill jag 

undersöka varför man egentligen lär ut improvisation på musik- och kulturskolan. Det verkar 

inte vara ovanligt att improvisation förekommer i olika former på väldigt många musik- och 
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kulturskolor, så det måste ju finnas en anledning till att lärare insisterar att lära ut det. Därför 

har jag valt och undersöka vad lärarna tänker att deras elever uppnår genom improvisation. 

Jag vill också undersöka om det kan vara så att de här lärarna har olika förväntningar beroen-

de på vilken genre de vanligtvis spelar eller ”kommer ifrån”. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskriver jag vad begreppet improvisation är. Jag visar er som läsare vilken 

litteratur jag har använt som grund till min undersökning. Det är detta jag senare kommer att 

jämföra mina resultat emot i diskussionskapitlet.  

2.1 Vad betyder ordet improvisation? 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver ordet improvisation på följande sätt: ”Improvisation, till 

improvisera, av italienska improv(v)isare 'improvisera', av latin improvi´sus 'oförutsedd', 

'oförmodad', i musiksammanhang en ofta använd benämning på det oförutsedda, oplanerade 

och spontana i ett musikaliskt framförande” (Kjellberg. u.å.). Här beskrivs ordet som något 

som är spontant och oförberett. Det är något som uppstår i stunden och är oplanerat. National-

encyklopedin beskriver även ordet som något som: ”förknippas i den västerländska musiken 

gärna med det fria solistiska spelet inom jazzen, där den utgör en fast beståndsdel i musice-

randet” (Kjellberg. u.å.).  

 

Improvisation kan delas upp i två delar. Det finns en del av improvisation som syftar till det 

helt och hållet nyskapande och oförutsedda. Sedan finns det även en annan del, som man ser 

mer utav inom jazzmusiken, som syftar till det spontana tilläggandet av musik. Att man fort-

sätter att fylla på musikens innehåll medan man framför den. I dessa fall är det vanligt att man 

som musiker fyller på med till exempel toner ifrån låtens ackord eller rytmer ifrån låtens me-

lodi. Inom jazzmusiken kan väldigt mycket struktureras upp för att sedan omformas och inte 

förrän då kliver den improvisatoriska delen fram. ”Det är ett melodiskt språk som vi använder 

för att bygga upp ett solo. Och en del av den processen är att ta toner ut ur ackordstrukturen 

för att sedan göra melodier utan det” (Miller, 2010). I en intervju berättar Miller hur en 

låts/sångs ackordstruktur innehåller mycket av det tonmaterial som en jazzimprovisatör kan 

använda sig av när hen skapar sitt improviserade solo.  

2.1.1 Hur improvisation används idag 

Improvisationen går den fantastiska balansgången mellan att vara den mest praktiserade for-

men av musikskapande och att vara den minst bekräftade och förstådda (Bailey, 1980). Inom 

nästan all typ av musik utgör improvisation en del. Om det är jazzmusik såväl som väster-

ländsk konstmusik eller singer/songwritermusik så finns det nästan alltid ett moment av spon-

tan uppkomst. Improvisation lärs ut i skolor världen över bland alla nivåer idag, från musik- 
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och kulturskolor till högskoleutbildningar. I den utbildning jag går just nu, på musikhögskolan 

i Malmö, så bedöms jag och betygsätts baserat på mina improvisatoriska färdigheter och det 

förväntas av mig att jag ska fortsätta att sprida budskapet om denna tradition till de elever jag 

kommer att möta i min yrkeskarriär. Jag tar examen i saxofon och ensemble med jazzprofile-

ring.  

 

I min kursplan för IE-Jazz (Instrument och Ensemble) under delen: Ensembleblock - Jazzmu-

sik står följande: ”Efter genomgången kurs ska den studerande ha ett högt utvecklat improvi-

sationsspråk” (Lunds Universitet, 2010). Det säger kanske sig självt lite att eftersom jag stu-

derar vid en jazzutbildning så ska jag efter min utbildning ha utvecklat mitt improvisations-

språk. I skolverkets nya läroplan för gymnasieskolan i ämnet musik står det däremot endast 

att: ”Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att 

improvisera” (skolverket, 2011). Här specificeras det inte om vilka genrer eleven på en gym-

nasieskola ska ha en förmåga att improvisera inom. Detta lämnas till tolkning.  

2.2 Tidigare forskning 

Nedan följer en kort presentation om de böcker och tidigare skrivna examensarbeten som jag 

har valt att använda mig av till min undersökning samt en förklaring till varför jag har valt att 

använda mig av just dessa böcker och arbeten. 

2.2.1 Jazzen dominerar improvisationen 

Derek Bailey är gitarrist och har spelat in ett 90-tal skivor med en mängd olika musiker ge-

nom tiderna. I hans bok improvisation, its Nature and Practice in Music understryker Bailey 

(1980) väldigt starkt att det är näst intill omöjligt att sätta namn och etikett på vad improvisa-

tion faktiskt är och låter därför så många människor som möjligt säga sitt. Han för många 

samtal med verksamma musiker, främst i U.S.A. London och Canada, inom en mängd olika 

genrer som använder sig av improvisation. Han samtalar med musiker som spelar rock, fla-

menco, orgelmusik, barock, jazz, fri impro med flera. Baileys verk om improvisation är väl 

känt bland improvisationsmusiker runtom i världen och används mycket både som källittera-

tur såväl som diskussionsunderlag bland skolor som jobbar med improvisation. Jag tycker 

också att det är värt att påpeka att Bailey (1980) beskriver jazzen som den mest standardisera-

de genren inom improvisationskulturen. I ingen annan improvisationsbaserad genre finns det 

idag så mycket litteratur med syfte att lära ut hur man improviserar. En flod av ”how to böck-

er” som han beskriver det har fyllt musikskolor, högskolor, bibliotek och musikaffärer sedan 
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jazzens blomstertid mellan 20- och 50-talet (Bailey, 1980). Han beskriver även hur många av 

de han samtalat med tycker att det finns starka kopplingar mellan improvisation och komposi-

tion.  

2.2.2 Improvisationen står för sig själv och kan omvandlas 

Chris Johnstons (2006) bok The Improvising Game inleds med det berömda citatet av trumpe-

taren Miles Davis ”Play what you hear, not what you know” som är en passande beskrivning 

av hans bok. Boken är, likt Baileys (1980), en samling tankar och åsikter kring improvisation 

av ett 40-tal människor som arbetar inom området. Vad Johnston (2006) gör annorlunda än 

Bailey (1980) är att han samtalar inte endast med människor om improvisationen i musik utan 

även inom dans och teater. Då jag själv endast skriver om improvisationen i musikens värld 

har jag valt att endast använda mig av de delar i denna bok som berör just musik och därmed 

musiker som han har pratat med. Det gör jag endast för att avgränsa min egen studie och för 

att härleda mina resultat till uttalanden och åsikter som finns i boken med helt musikaliska 

perspektiv.  

 

Då Johnston (2005) försöker reda ut vilka strukturer och metoder människor använder sig av 

för att fortsätta göda sin produktivitet och kreativitet så finns det mycket som går att slå sam-

man och överföra mellan konstformerna. Boken tar upp konkreta exempel på övningar inom 

improvisation och visar på hur man som improvisatör eller improvisationslärare kan hitta 

knep för att sträcka ut improvisationen över genrer såväl som olika konstformer (Johnston, 

2006). Han fokuserar mer på att se improvisationen som en egen arbetsform, denna arbets-

form är sedan enkel att förflytta till den konstart man vill jobba med. 

2.2.3 Fri improvisation fokuserar på skapande 

Vid musikhögskolan i Piteå 2005 skrev Sundberg sitt examensarbete om fri improvisation. 

Arbetet fick därmed titeln fri improvisation, undervisningsmetoder och tankar kring dessa. 

Sundberg (2005) intervjuade tre verksamma musiker inom området som dessutom undervisa-

de. Han letade efter vilka metoder dessa musiker/lärare använde sig av för att förmedla och 

lära ut fri improvisation. I denna uppsats lyfts det fram att en lärares egen syn på vad improvi-

sation faktiskt är direkt påverkar ens undervisningsformer och tekniker. Sundberg (2005) 

skriver även om att inom fri improvisation så arbetas det väldigt mycket med reaktionsförmå-

ga ihop med att öva konventionella och icke konventionella speltekniker (Sundberg, 2005). 
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Tonalitet och rytm är nödvändigtvis inte något som behöver ta någon plats inom fri improvi-

sation, menar Sundberg (2005).  

 

Det handlar mer om associativa förmågor och att så snabbt och lätt som möjligt kunna agera 

på det man hör eller ser inom sig. Detta arbete förhåller sig inte till jazzmusiken utan enbart 

till musiken i sig självt. Fri improvisation syftar mer till den spontana och nyskapande synen 

på improvisation även om det finns konkreta övningar och speltekniker. Ändå är skapandet av 

musikens helhet i största fokus i denna spelgenre medan det i jazz mer handlar om att impro-

visera fram en del av låten som till exempel ett soloparti. 

2.2.4 Undervisning med koppling till aktuell musik 

Andreas Andersson skrev sitt examensarbete 2007 under sin tid på musikhögskolan i Göte-

borg. Han gjorde en jämförande studie över vilket material som används bland musik- och 

kulturskolor runtom i Sverige vid gehörsinlärning och improvisation. Andersson (2007) är 

saxofonist och valde därför att fokusera sin studie på saxofonlärare. I hans resultat lyfter han 

fram två saxofonskolor/böcker och ställer de emot varandra. Han diskuterar det aktuella i var-

je bok och vad som han tycker fattas i vardera såväl som vad det är som är bra i de båda sko-

lorna/böckerna.  

 

Hans diskussion kretsar kring hur dessa skolor/böcker uppnår att lära ut improvisation till 

saxofonelever på musik- och kulturskolor. Improvisationsdelen i dessa böcker har en stadig 

botten i västerländska jazzens improvisationskultur. Andersson (2007) påpekar starkt att det 

är en fördel att använda sig utav material som har en koppling till aktuell musik. I den ena 

skolan/boken byggs materialet på originalmusik av skaparen till skolan/boken. Dessa orig-

analstycken är anpassade för en saxofonelevs utveckling och tekniska kunskaper. Dessa 

stycken brister dock i att de saknar förankring till elevernas vardagsliv och allmänna musik-

kunskaper. I den andra skolan/boken som Andersson (2007) skriver om så finns det där istäl-

let enbart redan existerande låter som är skrivna av olika artister, kompositörer och låtskriva-

re. Denna musik menar han på blir lättare mottaglig för eleverna då de redan har en anknyt-

ning till musiken. Om de redan har hört låten innan blir den lättare att lära sig spela på saxo-

fon (Andersson, 2007). 



 

9 

2.2.5 Improvisationen varierar sig mellan genrerna 

Mikael Gökinan (2008) studerade vid Malmö musikhögskola där han tog sin examen våren 

2008. I sitt examensarbete undersöker han hur lärare inom fyra olika genrer arbetar och un-

dervisar i improvisation. Han har där valt ut en jazz-, en blues-, en orgelmusik- och en folk-

musikpedagog för sin undersökning. Dessa pedagoger intervjuas om deras syn på improvisa-

tion och vilka metoder de använder sig av. Han gör detta för att försöka hitta vilka karaktäris-

tiska drag varje enskild genre har i sitt förhållande till improvisation. Gökinan beskriver i sitt 

reslutat hur de olika pedagogerna arbetar på olika sätt när de lär ut improvisation. Där be-

skrivs metoder som ”legometoden” och ”Dave Liebman-konceptet” (Gökinan, 2008) som 

båda har starkt fokus på improvisation men som sinsemellan skiljer sig i tillvägagångssätt. 

”Legometoden” är en väldigt stegbaserad undervisningsform där eleven successivt lär sig mer 

och mer om improvisationens möjligheter. ”Dave Liebman-konceptet” däremot handlar mer 

om att leva upp till en tradition och därmed använda sig av material såsom inspelningar och 

böcker för att återskapa något som redan finns.  

 

Dessa texter och böcker är vad jag kommer att använda mig av när jag senare analyserar mina 

data för att få fram mina resultat. Det som jag får reda på ifrån de som har besvarat min enkät 

och de som jag har intervjuat kan jämföras med vad dessa texter och böcker säger.  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver hur jag har gått tillväga i mitt undersökande kring lärares tankar om 

improvisation och vad lärarna känner att deras elever uppnår genom att improvisera. Jag be-

rättar också här om de två koncepten kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Förklaringen 

om dessa två begrepp är vad jag kommer att börja med för att förhindra förvirring hos läsaren. 

Sedan berättar jag också om hur hela mitt arbete och min insamling av data har sett ut.  

3.1 Kort om kvantitativ forskning 

Den större delen av metodkapitlet kommer att kretsa kring kvalitativ forskning. Lite längre 

ner i texten kommer jag förklara mera utförligt vad det innebär. Detta begrepp sätts oftast i 

förhållande till kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning handlar mer om att så precist som 

möjligt mäta graden eller frekvensen av en viss egenskap (Langemar, 2008). För att kvantita-

tiv forskning ska kunna genomföras trovärdigt behövs därmed mätbara frågeställningar som 

lätt går att ställa mot varandra och jämföras på det viset. ”Att samtliga brukare får exakt sam-

ma frågor och svarsalternativ gör det möjligt att dra generella slutsatser utifrån resultaten” 

(Edelegationen. u.å.). Kvalitativ forskning riktar mer in sig på det tolkningsbara i vad en indi-

vid säger och tycker i en intervju (Silverman, 2008).  

 

Den enkät jag skickade ut kommer delvis att analyseras på ett kvantitativt vis. I enkäten fanns 

även två ”öppna” frågor där personerna som svarade på enkäten fick skriva med egna ord vad 

de trodde att deras elever uppnådde och vann utav att improvisera. Den delen av enkäten 

kommer att analyseras lite mera öppet då jag själv går in och bedömer hur jag ska kategorise-

ra dessa svar. Samtidigt som jag tolkar svaren jag har fått in kan jag också jämföra hur många 

det är, av de som svarat, som tänker likadant. Om ett visst antal av de som har svarat nämner 

samma sak kan jag därmed räkna ut en procent över hur många de är. Den delen av analysen 

blir det som kallas för kvantitativ forskning.  

3.2 Kvalitativ forskning 

Till skillnad från kvantitativ forskning (se ovan) analyseras den data jag har fått in av de jag 

har intervjuat på ett kvalitativt vis. Dessa informanter är som jag tidigare har nämnt två peda-

goger på två olika kulturskolor. Anledningen till att man använder sig utav kvalitativ forsk-

ning är för att man vill komma åt tankar och synpunkter som särskilda människor har om oli-

ka saker (Langemar, 2008). Det vanligaste sättet man använder detta på är via en intervju eller 
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ett samtal. Intervjuer kan också vara kvantitativa. Vad som skiljer de två metoderna åt är frå-

gorna man använder sig utav vid sin intervju (Langemar, 2008). Det som gör att mina inter-

vjufrågor faller under kategorin kvalitativ är formen och strukturen kring dem.  

 

Jag använder mig av frågor som är öppna att både besvaras samt ställas på olika sätt. Det är 

samtalet med min informant jag är ute efter och ur vad som sägs där tolkar jag vad som sedan 

blir del av mina resultat. Detta innebär att jag tittar på vad mina informanter har berättat för 

mig och förhåller mig till deras svar i mina frågeställningar. I kvalitativ forskning finns det 

ökade möjligheter att låta den som svarar tala ut och beskriva med egna ord vad den tycker 

och tänker. Med tanke på att frågorna behöver vara så öppna som möjligt kan det bli svårt att 

använda sig av helt förutbestämda frågor. För att kunna få ut så utförliga svar som möjligt 

ifrån informanten så är det viktigt att låta personen prata fritt samtidigt som jag avgränsar 

mina frågor för att inte få för omfattande och svårhanterliga svar. Därefter använder jag mig 

av följdfrågor för att leda vidare personen jag intervjuar för få ut svaren på mina forsknings-

frågor. Man kallar detta för att använda sig av halvstrukturerade eller semistrukturerade in-

tervjufrågor (Langemar, 2008).  

 

Jag har valt att som intervjuare använda mig av en mall eller intervjuguide med frågor som 

jag vill ställa men det betyder inte nödvändigtvis att jag betar av dessa frågor i just den följd 

jag har skrivit dem i. Det är inte heller tanken. Jag försöker låta mig själv följa med i samtalet 

jag har med personen jag intervjuar så att dessa följdfrågor känns naturliga i samtalsflödet. 

Sedan använder jag mig av min mall för att se till att jag inte har förbisett någonting. ”Inter-

vjuguiden bör stå i logiskt samband med frågeställningen för undersökningen, så att den är en 

konkret tillämpning av frågeställningen och kan ge svar på denna”(Langemar, 2008. s. 70). 

Jag har alltså med mig en guide med frågor när jag bedriver mina intervjuer, även om det inte 

är nödvändigt att jag följer den till punkt och pricka.  

 

Mina forskningsfrågor är alltid i fokus och vägen dit kan varieras beroende på vem jag samta-

lar med. För att summera vill jag förtydliga att jag själv har använt mig av en halvstrukturerad 

intervjuform för att undersöka vad lärare tänker om vad deras elever uppnår genom att impro-

visera.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka dessa tre aspekter så skrev jag först en enkät. Enkäten skickades ut till mu-

sik- och kulturskolor runt om i Sverige. Tillsammans med mina enkätsvar valde jag dessutom 

att komplettera mitt kommande resultat genom att intervjua två pedagoger som jobbar eller 

har jobbat inom musik- och kulturskolan.  

3.3.1 Enkäten 

Denna enkät (Bilaga 2) får fungera som en förstudie till mina senare kommande intervjuer 

och slutligen mitt resultat. Ni som läser detta kommer alltså få gå igenom processen som jag 

själv gick igenom när jag skrev detta arbete. Min första tanke var att göra en heltäckande stu-

die över hur många lärare som undervisar i improvisation på musik- och kulturskolor i Sveri-

ge. Ta reda på vad de använde sig av för material, inom vilka genrer de spelade och så vidare. 

Detta försök hann nå ungefär lika långt som Apollo 1 hann nå månen. Jag kom i kontakt med 

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) och lyckades via dem skicka iväg min enkät till 

Sveriges alla musik- och kulturskolor.  

 

Antalet musik- och kulturskolor i Sverige är idag 279 stycken utspridda över landets 290 

kommuner (SMoK, 2012). Hur många lärare som sedan arbetar på alla dessa skolor är en siff-

ra som är väldigt svår att uppskatta och som heller inte finns undersökt hos SMoK. Problemet 

här låg i att jag kunde därmed omöjligen veta hur många lärare som faktiskt fick min enkät 

vilket ledde till att jag inte kunde räkna ut någon svarsfrekvens. Jag började då överväga att 

byta spår helt men när jag satte mig ner och läste igenom de svar jag redan fått tändes en liten 

låga inom mig på nytt. Det fanns redan svar inlagda där många hade väldigt utförligt beskrivit 

vad deras syn på improvisation var och vad de ansåg att deras elever lärde sig av det. Så även 

om min svarsfrekvens var för evigt förlorad så kunde jag ändå genom detta hitta svar på vissa 

av mina frågor och även hitta vissa luckor som jag måste fylla igen.  

 

Min enkät inleddes med en presenterande text om vad mitt arbete handlande om. Där förtydli-

gades det att deras deltagande var helt anonymt och att mitt arbete skulle komma att publice-

ras (Kvale, 1997). Den innehöll dels frågor med svarsalternativ dels frågor med öppna svars-

rutor där läraren som svarade på frågorna fick skriva med egna ord vad de tyckte deras elever 

uppnådde genom att improvisera. Enkäten använder jag för att samla mig en övergripande 

bild av vad lärare har för åsikter om mina forskningsfrågor, sedan djupdyker jag med de lärare 

jag intervjuar vilket i detta fall är mina två informanter. Enkäten och intervjuerna skapar till-
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sammans en stark och mångfaldig bild som hjälper mig att få fram ett resultat i denna under-

sökning. 

3.3.2 Intervjuandets tillvägagångssätt och etiken kring det. 

Eftersom detta är mitt examensarbete kommer det att publiceras på internet. Det kommer att 

läggas upp musikhögskolan i Malmö och finnas tillgängligt för andra studenter som senare 

kommer att skriva sina examensarbeten, ett litet smakprov på livets cirkel helt enkelt. Det är 

därför viktigt att vara tydlig med detta för alla som deltar i min studie (Kvale, 1997) . De lära-

re som har besvarat min enkät har gjort det helt anonymt men eftersom jag dessutom valde att 

intervjua två lärare måste jag här fråga om de också vill vara det. Dessa två lärare blev båda 

kontaktade via e-post av mig där jag frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en inter-

vju som skulle handla om improvisation och undervisning.  

 

Jag förklarade för de båda att mitt arbete kommer att publiceras på Malmö musikhögskolas 

hemsida och att det kommer att vara tillgängligt för andra att läsa. Båda tillfrågades om de 

ville vara anonyma i denna uppsats men gick med på att låta deras namn synas. Intervjufrå-

gorna formulerades utifrån de frågeställningar mitt arbete handlade om och smältes in i samta-

len jag hade med både David Hovstadius och Ann-Krestin Vernersson (Silverman, 2010). Jag 

började båda intervjuerna med att be informanterna att berätta lite om sig själva. Detta har jag 

använt mig av i min presentation om de båda vilket hjälper läsaren att förstå vad de har för 

bakgrund och förhållande till musik och musikundervisning.    

3.4 Urval 

När jag påbörjade mitt arbete ville jag egentligen först skapa mig en uppfattning om vad lära-

re på musik- och kulturskolor i Sverige som jobbar med improvisation i sin undervisning har 

för tankar och föreställningar om improvisation. Därför utformade jag först en enkät som jag 

ville skicka ut för att få svar på detta. I den enkäten tog jag även med mina två första fråge-

ställningar (se ovan). Jag försökte då skapa mig en bild av hur stor del av alla lärare, som 

finns inom musik- och kulturskolevärlden, som arbetade med improvisation i sin undervisning 

och vad de trodde att deras elever fick ut av att improvisera. I samband med detta ville jag 

även fördjupa mig i min tredje frågeställning (se ovan). Därför tog jag kontakt med en fiollä-

rare på kulturskolan i Malmö och en rytmiklärare på musikhögskolan i Malmö som tidigare i 

livet har jobbat på kulturskola.  
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Fiolläraren kommer ifrån en västerländsk konstmusiktradition medan rytmikpedagogen har 

haft en friare ingång i improvisationens värld. De var villiga att ställa upp på en intervju med 

mig. Anledningen till att jag kontaktade just en fiolpedagog och en rytmikpedagog spelar en 

särskild roll i detta arbete. Jag har tidigare beskrivit min egen uppväxt inom jazzens värld och 

improvisationstänket som hör därtill. Det var av just den anledningen som jag valde dessa två 

pedagoger att intervjua. Deras syn på improvisation kommer ifrån ett annat håll och sättet de 

har lärt sig att improvisera har även det skett på ett annat sätt än det har gjort för mig. Detta 

har också påverkat hur de själva tänker kring improvisation när de undervisar. Deras syner 

anser jag kommer att berika detta arbeta i form av andra perspektiv och synsätt på mina fråge-

ställningar. Genom att intervjua just dessa två kan jag dessutom få ut så mycket som möjligt 

om vad improvisation har för betydelse för barn och unga som blir undervisade i det.  

3.4.1 Informanterna 

Ann-Krestin Vernersson 

Vernersson jobbar idag som kursledare för rytmikutbildningen på musikhögskolan i Malmö 

och har tidigare utbildat sig till kyrkokantor vid Sköndalsinstitutet och sedan dess har hon 

tagit musikpedagogisk examen i rytmik och piano vid musikhögskolan i Malmö. Ovan på det 

har hon tagit del av en rad kurser inom drama, afro-cubanskt slagverk, musikterapi, rörelse 

och koreografi. Hon började spela piano vid sju års ålder på sitt eget sätt då hon hade tillgång 

till ett piano i en kyrka i hennes hemort. Där lekte hon tillsammans med en kompis vid pianot 

och improviserade i rörelse till vad den andra spelade. Även utan rörelser så kunde Verners-

son uttrycka sig med hjälp av improvisation. Hon berättar att hon brukade spela klanger och i 

olika register eller i olika hastigheter på pianot för att likna vid känslor med hjälp av pianot. 

Vid nio års ålder började hon ta lektioner i piano vilket senare ledde till hennes kantorsutbild-

ning och tjänst vid musikhögskolan i Malmö. Improvisationen som verktyg och tänk i största 

allmänhet genomsyrar Vernerssons pedagogiska förhållande idag i hur hon jobbar med sina 

elever inom rytmik. 

David Hovstadius 

Hovstadius föll för fiolens vackra form och toner vid 9 års ålder när hans mor som var skåde-

spelare repeterade tillsammans med en stråkkvartett i deras hem. Efter det tog han sin första 

fiollektion på kulturskolan i Bara, Skåne. Efter en musikerutbildning vid Kungliga Musikhög-

skolan med lärarpåbyggnad och ett extra års lärarpåbyggnad vis musikhögskolan i Örebro 
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började Hovstadius att jobba som vikarie på olika kulturskolor i Skåne. För två år sedan bör-

jade han jobba som fiollärare vid kulturskolan Mazetti i Malmö.  

 

Hovstadius utbildning har helt och hållet bestått utav musik ifrån den västerländska konstmu-

siktraditionen. För ungefär tio år sedan började han att improvisera med sin svåger som är 

låtskrivare. Där fick Hovstadius improvisera fram stämmor till sin svågers musik. Efter det 

fortsatte han med att improvisera fram stämmor till diverse kyrkomusiker i södra Sverige och 

har då spelat med bland annat organister, körer, sångsolister och övriga stråkmusiker. Idag lär 

han ut detta koncept till sina elever på kulturskolan i Malmö i hopp om att utveckla deras fri-

hetskänsla till musiken.  

3.5 Studiens Validitet 

Innan vi går vidare och börjar titta på de resultat jag har fått ut av min undersökning finns det 

en sista viktig sak vi bör ha med oss i åtanke. Jag vill, som tidigare förklarat, ta reda på vad 

lärare tänker och tror att deras elever får ut av att improvisera. Jag vill dessutom ta reda på om 

lärares tankesätt skiljer sig beroende på vilken genre de spelar och kommer ifrån. Eftersom 

det är lärarnas tankar jag vill ta reda på så har jag vänt mig till just lärarna. Detta kan verka 

ganska logiskt för de flesta men det finns också därmed en allvarlig fallgrop. Letar jag efter de 

svar jag vill ha? Kan det vara så att jag har en förutfattad mening om hur lärares synsätt på 

dessa aspekter kommer att vara och kommer jag därför att försöka leta fram det och belysa 

just det i mina resultat? Här är det oerhört viktigt att jag håller mig så öppen som möjligt för 

så många olika svar som möjligt. Jag vill veta vad dessa personer tänker för att jag inte vet 

vad dessa personer tänker. Därmed behöver jag vara beredd på så mycket som möjligt när jag 

sedan arbetar med min analys som sedan kommer att bli mina resultat.  

 

David Silverman (2010) skriver att: ”forskare sätter samman en specifik forskningsgrupp – 

vars medlemmar endast förenas av det faktum att de har valts ut för att besvara en på förhand 

fastställd forskningsfråga – och man kan därmed säga att forskarna i detta avseende föredrar 

att ”fabricera” sina data framför att ”finna” dem på ”fältet” (s. 54). Silverman ställer sig alltså 

lite kritisk till vad en forskare har för avsikter med sitt arbete. Han menar att det kan väldigt 

enkelt hända att man som forskare får problem med att hålla sig så pass öppen som man 

egentligen behöver.  
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En intervju ska berika en forskares arbete och därför bör forskaren ha så öppet sinne som möj-

ligt. Om man ska ge ett exempel på hur detta skulle kunna gå till så kan vi ju tänka oss att vi 

vill ta reda på hur människor tycker att det känns att prata skånska. Ja då går vi helt enkelt och 

intervjuar en rad med skåningar. Detta kan ju väldigt enkelt ge ett resultat som visar på att 

skånska är en väldigt enkel dialekt att tala, kanske till och med rolig. Validiteten här är ju då 

redan lite skev. Vi kanske också hade behövt fråga i alla fall en norrlänning. En parallell kan 

enkelt göras här till mitt arbete. Det kan ju faktiskt finnas till exempel musiker (som inte un-

dervisar) som har tankar och åsikter om just de frågor jag har. Även frågorna i sig måste få 

lite kritiska ögon på sig. Silverman (2010) ser detta som en potentiell fallgrop mer än något 

återkomma faktiskt problem.  

 

Det är menat som en extra uppmaning att fortsätta vara nyfiken på nya svar, idéer eller lös-

ningar på olika frågor som man kan ha. Tidigare beskrev jag begreppet kvalitativ forskning. 

Jag måste i min intervju fortsätta att hålla mina frågor öppna för alla möjligheters svar. Därför 

behöver jag i min analys av data jag samlar in vara kritisk på samma sätt som jag måste vara 

välkomnande. I resultatkapitlet nedan kommer jag därför att presentera både det som skiljer 

sig och det som förenar de olika lärarnas tankar om improvisationsundervisning.  

3.6 Problematik med enkäten 

Jag har tidigare förklarat att jag skickade ut min enkät via SMoK (se ovan). Detta innebar att 

alla musik- och kulturskolor i Sverige som är medlem hos SMoK fick enkäten utskickad via 

e-post. I vissa fall kom detta brev till respektive skolas rektor/konstnärlig ledare och i andra 

fall kom enkäten direkt till skolans samtliga anställda lärare. När lärarna på alla dessa skolor 

tog emot min enkät uppmanades de dessutom att dela med sig av enkäten med sina kollegor 

om det var så att de visste att de inte redan fått ta del av den. Detta gjordes för att maximera 

antalet svar som jag sedan skulle kunna använda mig av till min studie. Problemet med detta 

blev då min förmåga att övervaka antalet lärare som i verkliga fallet tog del av enkäten.  

 

Vid en fullständig analys behöver man ta in i beräkningen antalet som inte väljer att svara. 

Detta för att det kan tyda på att de inte använder sig av improvisation i sin undervisning eller 

att de helt enkelt har valt att avstå från att lägga tid på att besvara enkäten. Ju fler som inte 

svarar ju luddigare blir därmed resultaten av enkäten i fråga. I Sverige finns det totalt 290 

kommuner och 279 av dem har en musik– eller kulturskola. Ponerar vi då att samtliga 279 

skolors lärare skulle ha fått enkäten och endast ett hundratal svarar så blir resultatet därmed 
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minst sagt ifrågasättbart. Med det sagt finns det endast de svar jag har fått in att titta på och 

nedan i resultatkapitlet kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga med att tolka det. 

 

Ett annat problem är att i vissa av frågorna har ”för många” lärare svarat på enkäten. Var detta 

problem uppstår kommer att visas i resultatdelen. Kontentan av problemet är att jag har bett 

lärare svara om de undervisar i improvisation eller inte. De som svarade ”ja” fick sedan några 

följdfrågor. Därmed bör det vara antalet lärare som undervisar i improvisation som svarar på 

de övriga frågorna. Så är dock inte fallet. I vissa av frågorna har vissa lärare som inte undervi-

sar i improvisation svarat vidare på följdfrågorna som är ämnade åt de lärare som undervisar i 

improvisation. Vad jag reder ut av detta ändå kommer att förtydligas nedan.  
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4 Resultat 

Här kommer jag att redogöra för de resultat jag har fått utav dels min enkätundersökning, dels 

mina intervjuer. Kapitlet kommer att börja med att visa vad enkäten pekar på och sedan visar 

jag vad jag har sammanställt utav de svar jag fått in ifrån de personer jag har intervjuat. Slut-

ligen sammanställs dessa två delar (enkäten och intervjumaterialet) och redovisas med och 

eventuellt mot varandra, det vill säga i kontrast till varandra för att få ett bredare perspektiv. I 

diskussionskapitlet kommer jag att ta upp den litteratur som presenterats i bakgrundskapitlet 

samt metodkapitlet för att jämföra och se, även där, vilka synpunkter som går åt olika håll och 

vilka delar som fortsätter att gå tillsammans. Resultaten kommer att kretsa kring mina forsk-

ningsfrågor: 

1. Vad uppnår eleven av att improvisera utifrån en lärares perspektiv? 

2. Vad använder läraren sig av när hon/han lär ut improvisation? 

3. Vad innebär egentligen begreppet improvisation för dessa lärare? 

4.1 Enkäten 

I slutet av förgående kapitel förklarade jag att jag stötte på vissa farthinder med denna enkät. 

Jag fick problem med att räkna ut hur många lärare som faktiskt fått enkäten och hur många 

som därmed svarat på den. Därför berättar jag nu att jag nedan i min analys av enkäten kom-

mer att redovisa mina resultat på följande vis:  

• Jag kommer att analysera svaren på enkäten i förhållande till hur många som fak-

tiskt har svarat. 

• Av de som har svarat finns även ett antal som har svarat vare sig de använder sig 

av improvisation i sin undervisning eller inte – därmed kan jag ställa dessa två 

grupper mot varandra för att få fram en frekvens.  

• Vissa lärare kan ha uppgett flera svar på frågan ”vilka kunskaper anser du att dina 

elever får av att improvisera?”. Därför kan alltså samma lärare sättas i flera olika 

grupper 

4.1.1 Enkätens mätning i siffror 

Av alla enkäter som skickades ut så tog jag emot 92 svar. Dessa lärare består av 51 män och 

41 kvinnor. Nedan kommer jag att ge en grafisk visning på vad dessa lärare svarade på de tre 

första frågorna (se bilaga 2). 
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Figur	  1.	  

 

Figur 1:  

Denna figur syftar till den första frågan i enkäten som löd: ”Undervisar du i improvisation?” 

(bilaga 2). Här svarade dryga hälften av de 92 lärarna att de undervisade i improvisation. 52 

stycken medan 40 svarade att de inte gjorde detta alls. 

 
Figur 2. 

 

Figur 2: 

I denna figur besvaras enkätfråga nummer 2 som lyder: ”Hur stor del av din undervisning 

skulle du säga består av improvisation?” (bilaga 2). Här gav jag lärarna flera alternativ att 

välja mellan. Jag gav dem uppskattningsramar och bad dem välja den procentdel som passade 

deras undervisningsupplägg mest. De olika alternativen var:  

• Mellan 0-25 % av undervisningstiden består av improvisation. 
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• Mellan 25-50 % av undervisningstiden består av improvisation. 

• Mellan 50-75 % av undervisningstiden består av improvisation. 

• Mellan 75-100 % av undervisningstiden består av improvisation. 

Det första alternativet visade sig vara det mest populära (mellan 0-25 %). Här var det 54 lära-

re som kände att det närmast beskrev hur deras undervisning gick till. Det minst valda alterna-

tivet var det sista och mest omfattande (mellan 75-100 %) då det inte var någon alls som valde 

det. I mitten har vi sedan 25-50:delen samt 50-75:delen. I 25-50:delen var det 12 stycken som 

valde det alternativet medan det i 50-75:delen var 2. 

 

Vad resultatet av den här frågan visar är att flest lärare arbetar med improvisation med sina 

elever i en utsträckning mellan 0-25 %. Det finns däremot en aspekt i detta resultat som är 

problematisk. Om vi tittar det totala värdet av antalet svar på frågan så ser vi att det faktiskt är 

68 lärare som har svarat. Samtidigt vet vi sedan innan att det bara är 52 lärare som har sagt att 

de arbetar med improvisation i sin undervisning. Här finns alltså 16 lärare som har svarat på 

en fråga som är kopplad till improvisation samtidigt som de själva uppger att de inte alls arbe-

tar med det. Dessa 16 överskridande svar som nu finns med går inte att bedöma vart de har 

lagts. Vissa av de 16 kan ha valt ett svarsalternativ medan andra kan ha valt något annat. Detta 

skapar en oklarhet i vad det faktiska resultat är bland de lärare som arbetar med improvisa-

tion. Fortfarande är det dock en stor majoritet av svarsfrekvensen som har valt svarsalternativ 

1 vilket förklarar varför jag har valt att lämna kvar mitt ursprungliga resultat om att den större 

delen av lärarna väljer att undervisa i improvisation mellan 0-25 % av sin undervisningstid 

med sina elever.  

 
Figur 3 
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Figur 3: Denna figur visar vilka svar jag fick på en tredje frågan i enkäten som löd: ”När du 

under visar i improvisation, sker den då i grupp (flera elever inom samma instrument), en-

semble eller enskilt?” (bilaga 2). Eftersom jag har riktat mig till lärare på musik- och kul-

turskolor så ville jag dessutom veta i vilken utformning deras undervisning ägde rum. De 

former jag gav de att välja mellan var alltså antingen gruppundervisning (där flera elever spe-

lar samma instrument), ensemble (där flera elever spela olika instrument) eller slutligen ifall 

undervisningen skedde helt enskilt (mellan lärare och elev). Här gav jag även läraren möjlig-

heten att välja flera av svarsalternativen ifall de kände att det passade in i deras verkligenhet 

att de faktiskt inte arbete enbart i en undervisningsform. Därför har mitt resultat här blivit 

något som överskrider en hundraprocentig skala.  

• 35 lärare svarade att de undervisade i improvisation i grupp. 

• 23 lärare sa att de undervisade i improvisation i ensemble. 

• 56 lärare svarade att de undervisade i improvisation genom enskild undervisning. 

Resultatet utav den här frågan visar tydligt på att en större del av lärarna undervisar i improvi-

sation enskilt med sina elever, även om de också undervisar i grupp och ensemble.  

4.1.2 Jazzens böcker mot eget material 

Redogörelse av enkätens 4:e fråga 

I dessa två sista frågor utav min enkät har jag låtit de som svarat skriva med egna ord. Det 

handlar alltså om frågor med öppna svarsalternativ. Jag nämnde tidigare att det var 52 lärare 

som sa att de undervisade i improvisation. Därför har jag fått in 52 svar på denna fråga. Sva-

ren har sedan tolkats utav mig och delats in i 4 kategorier (se nedan). När jag tolkar dessa svar 

(och även de svar jag har fått i fråga 5) har jag försökt att hålla mig så öppen som möjligt för 

alla möjliga sorters svar (Silverman: 2010). Nedan visar jag vilka kategorier jag har funnit 

som förenar olika lärares svar. Jag vill understryka än en gång att här kan jag ha hittat svar 

ifrån en lärare som passar in i fler än en kategori så det totala antalet svar som har blivit här 

kommer att överstiga antalet lärare som har svarat på frågan. Innan jag presenterar mina resul-

tat på dessa två frågor vill jag först förklara lite kort hur jag har gått tillväga i när jag har kate-

goriserat svaren. 

Kategori 1 – Eget material 

Denna kategori är hämtad direkt från mina enkätsvar. Det var många lärare som enbart svara-

de just ”eget material” så därför valde jag att sätta de i en egen kategori. Vad just eget materi-
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al innebär är ingenting som detta arbete fokuserar kring. Därför lämnar jag tolkningen av in-

nebörden av eget material öppet till läsaren. Detta är endast ett resultat av hur många lärare 

som har svarat med just dessa två ord. I vissa fall är det här lärare ifrån enkäten som skrivit att 

de inte arbetar med improvisation inom jazzgenren och att de har haft svårt att hitta material 

och att de därför har skapat sitt egna.  

Kategori 2 – Böcker, andras material 

Denna kategori är en sammanställning av alla de lärare som har uppgett undervisningsmateri-

al skrivet av olika lärare och pedagoger (både svenska och utländska). Jag har samlat dessa 

lärare under en egen kategori utan att ta hänsyn till vilka genrer eller instrument deras material 

riktar sig till. Kategorin finns enbart i syfte att visa hur många lärare det är som använder sig 

av redan skrivet material som innefattar improvisation. 

Kategori 3 – Jazz/Blues, jazz/bluesskalor, standardlåtar/jazzstandards  

Här visar jag antalet lärare som har uppgett att de använder sig enbart av material som kretsar 

kring jazzen och bluesen och dess regler och skolor inom improvisation. Här blandas lärare 

som dels har svarat att enbart använder sig av specifika låtar inom jazzen såväl som böcker av 

jazzmusiker. Det är därmed vissa av dessa lärare som även finnes i kategori 2 (Böcker, andras 

material) 

Kategori 4 – Inget, inget konkret material 

Den här kategorin är utformad efter samma princip som kategori 1 (Eget material). Här visar 

jag lärare som har svarat med inget annat än just orden ”inget material” och ”inget konkret 

material”. Som i kategori 1 lämnar jag även här tolkningen av dess innebörd öppen för läsaren 

själv att avgöra vad ”inget material” ändå kan eller inte kan betyda.   

• Eget	  material	   	   	   	   	   20	  

• Böcker,	  andras	  material	  	   	   	   	   17	  

• Jazz/Blues,	  jazz/bluesskalor,	  standardlåtar/jazzstandards	   15	  

• Inget,	  inget	  konkret	  material	   	   	   	   9	  

Resultatet utav fråga 4 visar tydligt på att de flesta lärare som undervisar i improvisation an-

vänder sig gärna av skrivit/noterat material. De lärare som har svarat att de använder sig av 

eget material har dessutom förklarat att materialet grundar sig i blues & jazz teorin men häv-

dar ändå att det är eget material eftersom de själva skriver till exempel noterna de använder 
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sig av i sådana fall. Räknar man deras svar till den särskilda kategorin som jag har döpt till 

Jazz/Blues/Standards så får jag där fram att det är 35 som säger att de använder sig utav jazz-

läran i sitt utlärande av improvisation. Detta var en stark riktlinje som jag gick efter när jag 

bestämde mig för att även intervjua två lärare som inte kände sig lika hemmastadda i jazz-

världen. Det var även vissa lärare som har tydliggjort att de inte arbetar utifrån ett jazzper-

spektiv men säger då att materialutbudet är snävt. Dessa lärare har därför svarat att de inte 

använder något konkret material. 

4.1.3 Spellust och orädsla, instrumentkännedom och gehör 

Redogörelse av enkätens 5:e fråga 

Även här utformades följande kategorier utifrån de svar jag har fått in genom min enkät. Även 

här redogör jag först hur jag har tänkt i min kategorisering och sedan följer resultaten för re-

spektive kategori. Jag vill dessutom tillägga att även i denna fråga kan antalet svar överskrida 

antalet lärare som har svarat på enkäten eftersom vissa lärare har svarat med flera aspekter 

som sedan har gjort att de satts i flera kategorier. 

Kategori 1 – Glädje, spellust, njuta 

Lärare som har uppgett att deras elever känner och får en utökad glädje, spellust och känsla av 

njutning har hamnat i en egen kategori. Den skiljer sig från kategori 3 och 4 (se nedan) efter-

som dessa kommentarer har varit allmänna och inte kopplats direkt till elevernas instrument- 

och musikutövande.  

Kategori 2 – Orädsla, våga, kravlöst 

Av samma orsak som den första kategorin (glädje, spellust, njuta) är de lärare som har hamnat 

i denna kategori placerade här eftersom även dessa kommentarer om vad deras elever uppnår 

genom improvisation innefattar känslor som inte nödvändigtvis har med musik att göra. 

Kategori 3 - Kreativitet, frihet, personlig stil/uttryck 

I denna kategori har lärare hamnat när de har påpekat att eleverna har utvecklats inom områ-

den som har en tydligare koppling till musikutövande. I dessa lärares kommentarer har det 

beskrivits mer med musiktermer hur eleverna spelar på ett mer kreativt sätt eller på ett friare 

sätt. Därför har dessa svar hamnat i en egen kategori.  
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Kategori 4 – Instrumentkännedom, instrumentfrihet 

Denna kategori är till för att visa hur många lärare det är som har svarat med just dessa två 

orden. En utvecklad instrumentfrihet eller en utvecklad instrumentkännedom.  

Kategori 5 – Gehör, lyssna, använda öronen 

Även den sista kategorin i denna fråga är till för att visa hur många lärare det är som har skri-

vit att deras elever fått ett bättre gehör utav att improvisera eller att de har blivit bättre på att 

använda öronen och lyssna på musiken.  

• Glädje, spellust, njuta   9 

• Orädsla, våga, kravlöst   16 

• Kreativitet, frihet, personlig stil/uttryck  31 

• Instrumentkännedom, instrumentfrihet  15 

• Gehör, Lyssna, använda öronen   21 

Här förenas många lärare i ett tycke om att eleven uppnår ett personligt uttryck väldigt lätt 

genom att improvisera. Många lärare som inte har nämnt orden Kreativitet, frihet eller person-

lig stil har istället använt sig av ord som att våga eller orädsla. Förutom det så nämns det även 

att eleverna utvecklar sin förmåga inom gehörslära, att spela musik utantill och känna en fri-

het med sitt instrument.  

4.1.4 Jazzens improvisation och olika erfarenheter 

Vad enkäten visar är att de flesta lärare verkar använda sig av läran ifrån blues & jazzmusiken 

när de själva lär ut improvisation till sina elever. Det finns även vissa lärare som uttryckligen 

säger att de inte arbetar inom andra genrer än jazz och blues men att de ofta stöter på problem 

med att hitta material att använda sig av. Det är många lärare som tycker att det finns många 

olika erfarenheter som eleverna uppnår genom improvisation. De verkar tycka att eleverna får 

alltifrån ett utvecklat gehör till utökad spelglädje och en bättre instrumentkännedom. Lärarna 

verkar dessutom tro att deras elever vågar mer och känner sig mer självsäkra i sitt uttryck. 

4.2 Intervjuerna med Vernersson och Hovstadius 

Som jag beskrev i resultaten ifrån enkäten så var det en större del av lärarna som svarade att 

de arbetade med improvisation ifrån ett blues- och jazzperspektiv. Detta blev sedan anled-

ningen till att jag valde att intervjua just Vernersson (rytmikpedagog på musikhögskolan i 

Malmö) och Hovstadius (fiolpedagog på Malmö kulturskola) som båda har lärt sig att impro-

visera på ett annat sätt än genom jazzens väg. I den här delen av mitt resultat kommer jag visa 
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vad både mina informanter svarade på mina frågeställningar. Jag beskrev innan att jag har 

använt mig av en intervjuguide som stöd för att genomföra mina intervjuer (se metod).  

 

Syftet har fortfarande alltid varit att komma åt svar på mina tre frågeställningar. Därför har 

jag valt att i texten nedan visa vad både mina informanter har svarat på var fråga för sig. Jag 

kommer att börja med min första frågeställning och sedan redogöra både Vernerssons och 

Hovstadius svar på den innan jag går vidare till min andra respektive tredje frågeställning. 

Kapitlet avslutas därefter med en kort sammanställning av dessa två svar samt slutligen en 

större sammanställning mellan enkätsvaren och intervjuerna. 

4.2.1 Vad uppnår eleven av att improvisera? 

Vernersson: 

När jag intervjuade Vernersson och undrade över vad man uppnår genom att improvisera be-

rättade hon att improvisation är ett verktyg som används nästan hela tiden. Om det så handlar 

om en lektionsplanering eller om ett arbete med en komposition så improviserar man. Man får 

idéer som man bygger vidare på och använder sig sedan av nya idéer för att föra sin tanke 

vidare. Hon säger att: ”Man arbetar ju utifrån en form, man bygger upp en modell, en rumslig 

modell. Sedan omformar man den när man lyssnar till musiken och försöker hitta nya rörel-

ser”. Mycket handlar om att hitta vad som faktiskt är improvisation i det man gör när man 

spelar eller komponerar och så vidare. Det kan vara väldigt många delar av något man gör 

som faktiskt innehåller improvisation. Vernersson säger även att man vågar mer när improvi-

serar, eller åtminstone att man jobbar med att våga mer:  

Man vågar ju mera. Men det måste ju då finnas en uppgift, har jag ingen uppgift så 

vet jag inte vad jag är ute efter. Men har jag uppgiften kan man som lärare välja vil-

ken uppgift som får eleven att gå mer och mer utanför formen, att tänja mer och mer 

på gränserna. 

Elever kan lära sig, genom att improvisera, våga mer och utmana fler aspekter av det man gör 

men det bygger på att läraren har skapat ett passande uppgift för att komma åt just detta. 

Hovstadius:  

Hovstadius, som jag tidigare har beskrivit är fiolpedagog, improviserar med sina elever för att 

väcka spelglädjen hos dem. Han säger: 

Jag tycker att lite yngre elever behöver inspireras till att fortsätta spela på sina instru-

ment. Det är väldigt vanligt att man slutar att spela i yngre åldrar så improvisationen 
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tycker jag är bra lockbete eftersom eleverna tycker att det är så kul. Det är väldigt 

självförtroendestärkande för dem när de får känna att de har skapat nånting själva. 

Hovstadius berättar vidare om att elevernas självförtroende stärks när de själva skapar stäm-

mor ihop och hittar nya ljud på sina fioler. Han säger även: 

Man släpper ju hämningarna och man vågar mer och man upptäcker nya sätt att styra 

sin egen musikaliska upplevelse av nånting med, att testa hur det är att spela på fro-

schen (Den del man håller stråken i) till exempel eller om man spelar flasheletter kan 

ju vara jätteroligt. 

En annan positiv egenskap man får utav improvisation är en förmåga att släppa notbilden vil-

ket leder till ett stärkt gehör, tycker han.  

4.2.2 Vad använder läraren sig av när hon/han lär ut improvisation? 

Vernersson:  

Vernersson är rytmikpedagog och jobbar mycket med rörelser. Mycket kretsar här kring att 

hitta rörelser som känns rätt och att utöka sin förmåga i hur man uppfattar någonting. Det im-

provisatoriska momentet blir då att hitta nya rörelser och förhållningssätt. 

Man utforskar olika musikstycken och undersöker hur man kan sätta det i kroppen, 

det här skulle jag vilja att kroppen gjorde nu… för nu hörde vi detta, hur många 

stämmor var det där? Var det starkt? Var det svagt? Vad är det för rytmiska mönster? 

Kan du sätta det i kroppen? Det bygger på naturlig rörelse alltså.  

Här använder sig Vernersson av inspelad musik som eleverna får tolka fritt hur de uppfattar 

vad som sker i den. Sedan improviseras naturliga rörelser fram för att förstärka och illustrera 

vad musiken återger. 

Hovstadius: 

”Det finns inget utbrett material inom detta specifikt för fiol så jag jobbar mer med att spela 

till musik som eleverna lyssnar till, musik som är aktuell idag” (Hovstadius). Vad gäller mate-

rialet som används till Hovstadius improvisationsundervisning tycker han själv att det är ett 

lite klent utbud men att han använder sig mycket utav aktuell populärmusik. Sedan säger han 

även att han ibland använder sig av jazzböcker som tar upp improvisation. Han berättar även 

att han brukar ge eleverna läxor i att skriva egna låtar eller leta fram låtar som eleverna själva 

kan tänka sig att jobba med.  
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De får skriva egna låtar eller hitta på rytmer och så har jag satt lite ackord till det 

ibland och så. Sedan kan de ha fått spela upp detta för varandra. Också det här med 

låtval kan ju vara en läxa, att de hemma får leta efter låtar som kan vara bra och roliga 

att jobba med här. 

Hovstadius låter improvisationsmöjligheter utvecklas även utanför lektionssalen, alltså när 

eleverna är hemma. Genom att komponera egna melodier och egen musik fortsätter eleverna 

att utveckla sitt tänk kring improvisation.  

4.2.3 Hur informanterna ser på improvisation 

Vernersson:  

Improvisation är ett verktyg man använder sig av för att leka med sina erfarenheter. Man an-

vänder sig utav den kunskap man redan har och försöker med hjälp utav det skapa rörelser till 

musiken.  

Improvisation är ju ett verktyg för att söka efter saker, efter nya rörelser. Då måste 

man laborera med olika idéer. Passar det bäst att jag använder händerna eller ska jag 

ha hela kroppen eller ska vi sätta det i fötterna eller ska vi göra något annat. Man sö-

ker efter att hitta det som man trivs bäst med i rörelsen, efter rörelseidéerna genom 

improvisationen. 

Att sökandet är i fokus och improvisationen är verktyget är arbetssättet som används i Ver-

nerssons undervisning. Hon sammanfattar vårt samtal med att säga. ”Om man pratar om jazz-

improvisation eller om dansimprovisation så kan det ju inte vara någon särskilt stor skillnad, 

det är ju bara att leka med sina erfarenheter” (Vernersson). 

Hovstadius: 

Hovstadius hade en väldigt klar bild av vad improvisation handlar om och detta vill han för-

medla till sina elever. ”Improvisation är skapande, att göra nåt i nuet. Det är en upplevelse. De 

skapar en musikalisk upplevelse för sig själva” (Hovstadius). Hovstadius nämnde även vid de 

andra frågorna jag ställde till honom att han lade stor vikt vid att inspirera sina elever. Detta 

förenar sig väldigt gott med vad han säger är ett bra mål inom improvisation. ”Att må bra! Det 

är ju det som är det fina med improvisation att det behöver ju inte vara alls svårt” (Hovstadi-

us). 
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4.2.4 Verktyget improvisation tänjer på gränserna 

Det finns två saker som förenar både Vernerssons och Hovstadius tankar om improvisation 

och undervisning kring det. Den ena aspekten är tankar kring improvisation som begrepp. Där 

säger båda två att improvisation är något som strävar efter att vara nytt. Att hitta nya ljud, nya 

rörelser, nya klanger eller nya kompositioner och så vidare. Den andra aspekten är kring vad 

de tänker att eleverna uppnår när de improviserar. Det är att eleverna får en bättre förmåga att 

tänja på gränserna, vågar mer eller blir nyfikna på att hitta nya sätt att utrycka sig på. Vad som 

delar mina två informanter åt är deras syn på materialet de använder sig av. Medan Verners-

son strävar mer åt att hitta nya idéer ifrån musik från vilken musikepok som helst så har Hov-

stadius en starkare strävan på att använda sig utav den aktuella populärmusiken vilket i hans 

fall är något som skapar ett sammanhang mellan hans elevers instrumentutövande och deras 

vardag. Hovstadius undervisar mera med yngre elever som han säger kräver ett större entusi-

asmerande än elever i högre ålder som Vernersson undervisar.  

4.3 Att komma åt problem och öka spelglädje 

Detta är den slutliga delen av mitt resultatkapitel. Här kommer jag att visa vad mina resultat 

har gemensamt och vad som delar de båda åt. Inte förrän i mitt diskussionskapitel kommer jag 

att börja gå in på vad orsakerna som delar eller förenar dessa resultat kan vara. Jag kommer 

nedan att rada upp resultaten i sina förhållanden till varandra. Dessa punkter kommer att delas 

upp baserat på mina frågeställningar: 

4.3.1 Vad uppnår eleven av att improvisera utifrån en lärares perspektiv? 

• Eleven får en starkare känsla för våga tänja på gränser och testa nya idéer samt att hit-

ta nya idéer. 

• En ökad spelglädje och nyfikenhet till sitt eget instrument/sin egen kropp. 

4.3.2 Vad använder läraren sig av när hon/han lär ut improvisation? 

• Materialet handlar mer om vad lärarna gör med sina elever än vilka noter de delar ut 

till dem. Fokus ligger mera på att uppnå mål och se på improvisation som ett verktyg 

att använda sig av. 

• Att ge eleverna delar att arbeta med är också något som många lärare berättar att de 

använder sig av. Eleverna kan få en eller ett par toner eller rytmer eller rörelser och 

målet kan då vara att jobba fram en egen sammansättning av just de delarna. 
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4.3.3 Vad innebär egentligen begreppet improvisation för dessa lärare? 

• Improvisation är ett verktyg mer än ett ämne i sig.  

• Improvisation är ett sätt att komma åt vissa problem. 

• Improvisation är skapande och finns i små likaväl som stora delar av elevers musice-

rande. Improvisationen kan finnas i en fras som en elev spelar likaväl som det kan fin-

nas i ett helt kompositionstänk.  
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5. Resultatdiskussion, slutsatser och rekommendationer 

Detta är den sista och avrundande delen av mitt arbete. Här kommer jag att jämföra mina re-

sultat med vad som sägs i de arbeten/böcker jag har presenterat i mitt bakgrundskapitel.  

5.1 Improvisationens olika definitioner 

En sak som direkt kommer till tanke är många lärares direkta svar på vad improvisation fak-

tiskt innebär eller betyder. Tittar vi i vad som står i nationalencyklopedin (NE) så skriver de 

att improvisation är någonting oförutsägbart och nyskapande (Kjellberg, u.å.). Det liknar väl-

digt vad lärarna själva säger att improvisation är. I båda mina intervjuer dök ord som skapan-

de, oförutsägbart eller spontant upp. När vi sedan kom längre in i våra samtal börjades det 

mer pratas om att improvisation var någonting som lärarna använde sig utav för komma åt 

något specifikt mål.  

 

Det verkar finnas olika syner på vad improvisation egentligen är. Det verkar kunna vara det 

spontana och oförutsägbara medan det även kan vara någonting man använder sig av och bru-

kar mer i ett verktygssyfte vilket då blir lite mera konstruerat och motsägelsefullt mot natio-

nalencyklopedins (NE:s) förklaring till ordet. Fler definitioner än de två jag just nämnde lär 

även finnas. Improvisation är ett så pass komplext tema så det kanske till och med saknar de-

finition. Det är kanske det som är poängen? Hela konceptet att försöka definiera improvisa-

tion kanske är, rent ut sagt, lönlöst. Vi vill så gärna hitta några grundläggande element i be-

greppet improvisation men ju mer vi letar ju mer variabler hittar vi. Johnston (2006) skriver: 

I would admit that I’ve been hopefully looking down the microscope for an image of 

something distinct. A worm perhaps. Then I can run from the lab shouting: `A worm! 

A Worm! The Secret of Impro is a worm!’ But in fact should I ever see a worm, I find 

it pretty soon becomes a piece of string and then a barracuda. (s. 217) 

 

[Jag erkänner att gärna skulle vilja titta i ett mikroskop för att se någonting distinkt, 

en mask kanske. Då kan jag springa ut ur labbet skrikandes: `En mask! En Mask! 

Hemligheten till improvisation är en mask!’ Men ser jag en mask så blir ändå fallet att 

jag börjar se en linje som sedan blir en barracuda.] (egen översättning) 
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5.2 Material och mål att uppnå. 

Vad gäller material så kan vi dra en koppling mellan många lärares syn på improvisation och 

deras användande av det. I mitt enkätresultat såg vi att en stor del lärare svarade att de under-

visade i improvisation under en mindre del av deras lektionsspann. Jag tror att detta beror på 

att de har en syn på improvisation som mer lutar åt verktygshållet mer än åt skapandehållet. 

När de använder sig utav improvisation som ett verktyg jobbar läraren med sina elever för att 

uppnå ett förutbestämt mål till exempel att lära sig en skala eller ett tekniskt moment (Sund-

berg, 2005). Här improviserar eleven med hjälp av skalan, så improvisation tar en uppenbar 

plats i lektionssalen men fokuset ligger fortfarande på att lära sig skalan i sig. ”Improvisatio-

nen är vägen till målet” (Vernersson, 2012 i intervju).  

 

Denna balans verkar passa bra i många lärares sätt att undervisa. Genom att de öppnar upp en 

övning med hjälp av improvisation får de även eleven att slappna av mer vilken dessutom får 

de att känna sig väl till mods. Eleverna får en känsla av att de har gjort någonting själva eller 

skapat någonting själva. Vad gäller material som lärare använder sig av finns det även väldigt 

många som låter improvisationen följa med eleven hem. De ger sina elever läxor. Hovstadius 

som jag intervjuade nämnde detta som ett bra sätt att sporra sina elever till att improvisera 

även utanför lektionssalen. Hovstadius hade dessutom en väldigt stark tro om att det är viktigt 

att förhålla sig till material som är aktuellt (Andersson, 2007) och att han genom musik från 

populärmusiken så kunde han använda sig av improvisation till den musiken för att sedan 

komma åt elevernas kompositionsmöjligheter.  

 

Kopplingen mellan improvisation och komposition är något som verkar vara väldigt individu-

ellt mellan lärare som har deltagit i min undersökning. Man kan både föra ihop de två delarna 

likaväl som man kan förena de väldigt enkelt. I resultatdelen fann jag många olika typer av 

beskrivningar på begreppet improvisation samtidigt som jag fann exempel på vad som för-

enade de. För att citera vad Bailey (1980) skrev att Steve Lacy svarade honom när han bad 

Lacy att förklara vad skillnaden mellan improvisation och komposition är, på femton sekun-

der. Hans svar blev.  

In fifteen seconds the only difference between composition and improvisation is that 

in composition, you have all the time in the world to decide what you want to say in 

fifteen seconds, in improvisation you have fifteen seconds (Lacy ur Bailey, 1980 s. 

141). 
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[På femton sekunder är den enda skillnaden mellan komposition och improvisation att 

i komposition så har du all tid i världen att bestämma dig för vad du vill säga på fem-

ton sekunder, i improvisation har du femton sekunder på dig] (egen översättning). 

När jag läser detta några gånger på nytt börja jag att ana en lite kanske överpretentiös ton i 

Lacys citat. Det kan uppfattas som att improvisation på något vis skulle ha högre status för att 

det, enligt honom, utförs på snabbare tid än komposition. Jag väljer dock att bortse från den 

tanken jag får och ser istället hellre kopplingen han också framtonar att komposition och im-

provisation är precis samma sak förutom att du själv väljer i vilken takt du vill göra någon-

ting. I komposition finns alltid en del av improvisation och i improvisation finns alltid en del 

av komposition och uppbyggnadstänk. Det handlar fortfarande om uttryck.  

5.3 Slutord 

I början av detta arbete skrev jag om hur improvisation började ta plats i mitt liv. Jag blev 

väldigt snabbt inföst i en värld som verkade vara starkt anknuten till improvisation och i den 

världen verkade det som att improvisation bara existerade just där. Det var inte förrän långt 

senare som jag upptäckte nya världar där improvisation också fanns. Först där så märkte jag 

att jag kunde använda mig av improvisation på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort innan. 

Nu efter att jag har skrivit detta arbete så förstår jag mycket bättre vad det var som hände mig.  

 

Jag lärde mig först då att improvisation kan användas som ett verktyg. När jag började göra 

det så öppnades plötsligt många dörrar för mitt eget spel och min egen konstärlighet. I sam-

band med att jag fick en klarare bild över hur jag kunde och ville uttrycka mig så stärktes 

även mitt självförtroende som saxofonist och jag hade för första gången något ärligt att lära 

till mina elever. Improvisation har olika påverkan på olika människor och den kan finnas i så 

många olika sammanhang (Gökinan, 2008). Det har varit en väldigt spännande upplevelse att 

få undersöka om hur lärare idag inom musik- och kulturskolor i Sverige arbetar och undervi-

sar i improvisation. En stor bonus har varit att se att så många lärare verkar ha en så enormt 

öppen syn på improvisation. Jag tror att hela tankesättet att se improvisation som ett verktyg 

att uppnå saker är passande till elever som går på musik- och kulturskolor. Det blir så pass 

anpassningsbart på det sättet och lektionerna kan ändå ha samma övergripande mål men ändå 

blir personliga gentemot eleverna man undervisar.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

I mitt arbete har jag lyft fram vissa aspekter som jag gärna skulle vilja läsa mer om. Tankesät-

tet att improvisationen kan vara så anpassningsbar tycker jag borde befästas mer i lärares tänk 

både inom musik- och kulturskolevärlden såväl som i övrig musikundervisning på grundsko-

la. Hur kan man väva in improvisationen mer i elevers musikutveckling? Hur kan man jobba 

med sambanden mellan improvisation och komposition? En annan aspekt som jag har i åtanke 

är vad skolverket skriver om improvisationsundervisning. ”Undervisningen i ämnet musik ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att improvisera” (skolverket, 2011). Här spe-

cificeras det inte om vilka genrer eleven på en gymnasieskola ska ha en förmåga att improvi-

sera inom. Detta lämnas till tolkning. Det får mig också att vilja veta mer om hur de olika 

genrer som finns delar sig. Är det lättare att improvisera inom en viss genre och skulle man då 

kunna betygsätta de olika kunskaperna beroende på vilken genre man spelar och improviserar 

i? Hur improvisationen påverkar elever på så många olika sätt fascinerar mig och det är spän-

nande att tänka på hur lärare i framtiden kan optimera sitt användande av improvisation för att 

uppnå specifika mål i elevens utveckling eller kursplan.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Bluesskalan 
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Bilaga 2: Enkäten 

 


