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Sammanfattning 

Vardag blir musik – en pedagogisk studie om improvisation i vardagen och i 

musiken 

Författare: Tim Carlstedt 

 

Är improvisation på gitarr liktydigt med att spela gitarrsolo? Bakgrunden till denna 

undersökning är att många gitarrelever tycks omfatta denna åsikt. Denna studie syftar till 

att förstå hur gymnasieelever uppfattar improvisation i vardagen och i musik samt att 

utveckla en pedagogik som bygger på elevens individuella förståelse av improvisation. 

Studien utfördes inom ramen för gitarrlektioner där jag använde en kombination av 

intervju, observation och videodokumentation som metod för datainsamling. 

Informanterna utgjordes av tre gitarrelever på en gymnasieskola som alla var relativt 

ovana vid att improvisera. I resultaten visar eleverna en nyanserad och bred förståelse av 

improvisation i deras vardag där spontanitet och kreativitet står i centrum. Däremot ser 

de musikalisk improvisation från ett mer teoretiskt perspektiv och beskriver sig som 

ovana och ibland rädda för att improvisera. Genom att tillämpa elevernas erfarenheter 

från improvisation i vardagen på instrumenten visade eleverna fördjupad en förståelse för 

hur improvisation fungerar i musikalisk kreativitet.    

Resultaten från studien visar att den traditionellt teoribaserade 

improvisationsundervisningen kan ifrågasättas och att improvisation i vardag och musik 

står i nära relation till varandra. Arbetet diskuterar också vad som orsakar elevers rädsla 

för att improvisera och hur denna rädsla kan motverkas genom undervisningens 

utformning.  

 

Nyckelord: Improvisation, Gitarrundervisning, Pedagogik, Elevperspektiv 

  



  



Abstract 

Everyday life transforms into music – A pedagogic study on improvisation in 

everyday life and music 
Author: Tim Carlstedt 

 

Is improvisation on the guitar synonymous to playing a guitar solo? A backdrop to this 

study is the observation that many guitar students seem to share this opinion. This study 

aims to contribute to a better understanding of how high school students perceive 

improvisation in music and in everyday life. It also seeks to find a way to teach 

improvisation based on the student’s individual understanding of improvisation. The 

study used a combination of interviews, observations, and video documentation to gather 

data from guitar lessons at a high school. 

The informants were three guitar students who were relatively new to improvising on 

the guitar. The results show that the students display a wide and nuanced understanding 

of improvisation in their everyday lives that embraces creativity and a spontaneous 

approach to improvising. Their understanding of musical improvisation is, however, 

derived from a more theoretical view and the students describe themselves as having a 

lack of experience and, to some extent, express fear of improvising. By examining the 

similarities between music and everyday situations the students conveyed a deeper 

understanding for how improvisation functions in musical creativity. 

This study also shows that improvisation in everyday life and in musical performance 

are closely related and that the traditional, and theoretically biased, teaching in 

improvisation is debatable. The study also discusses what might cause the feeling of 

anxiety that the students express and how these experiences can be addressed through the 

pedagogical design.  
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1. Inledning/bakgrund 

Det var under gymnasiet som jag för första gången började intressera mig för jazz och 

därigenom improvisation. Redan då var improviserandet något som jag tyckte var otroligt 

roligt och som nu blivit en viktig del i mitt musicerande. För mig som lärare är just 

improvisation något som jag vill presentera till mina elever med förhoppningen att de 

också ska finna det lika utmanande och utvecklande som jag har gjort. Men att introducera 

improvisation har ofta varit lättare sagt än gjort. Jag har länge försökt förstå vilka 

anledningar som finns till att många ryggar tillbaka när improvisation kommer på tal. 

 Jag tror att en förklaring kan finnas i hur man som gitarrist och gitarrpedagog alltid 

har bilden av gitarrsolot och, i förlängningen, rollen som gitarrhjälte hängandes över sitt 

huvud. Gitarrsolots roll har varit central i såväl rock som jazz ända sedan elgitarren 

etablerades under 50-talet. Den improviserande gitarristen har därigenom förknippats 

med en stjärnstatus framför andra instrumentalister.  

 För min egen del har idén om gitarrhjälten blivit mer och mer nedtonad allt eftersom 

jag har sett andra syften med mitt musicerande. Jag tror att mitt förhållningssätt till att 

spela ett solo är mycket mer mångfacetterat, eller att överhuvudtaget improvisera, idag 

än när jag började spela jazz. Men, föreställningar om gitarrhjälten lämnar fortfarande 

tydliga spår och ger många elever en onyanserad bild av vad improvisation är eller kan 

vara. Gitarrsolot är den tydligaste kopplingen många elever har till improvisation men 

genom min undervisning vill jag visa eleverna att det finns många andra 

tillämpningsområden. 

Genom mina erfarenheter som gitarrpedagog har jag både introducerat och arbetat med 

improvisation tillsammans med elever i olika skeden av deras utveckling. Om en elev inte 

tar upp gitarrsolot som ämne och ställer frågor är min erfarenhet att ingången till 

improviserandet blir svårare. De elever som är nybörjare i ämnet ser ofta frågande ut och 

undrar om man gjort ”rätt”, om det lät bra eller vad meningen med improvisation är? Det 

är inte ofta man hittar en naturlig väg till att improvisera.  

 Samtidigt är jag säker på att vi alla improviserar i vår vardag och att eleverna därför 

redan har tillgång till en individuell förståelse av improvisation. I allt som har med 

interaktion eller skapande att göra finns det ett mått av improvisation och jag är därför 

övertygad om att alla elever som jag möter kan improvisera. Jag tror också att de förstår 

användningsområdet för improvisation och att de vet hur de gör när de improviserar. Att 

exempelvis föra en vardaglig dialog kräver en stor dos av improvisation och kreativitet.  



 Min förhoppning är att övningar i improvisation, på elevens instrument, kan göras mer 

tillgängliga genom att likheter mellan improvisation i vardagen och i musiken lyfts fram. 

Genom denna text vill jag därför beskriva en elevorienterad undersökning som gjorts med 

tre gitarrelever på en gymnasieskola under hösten 2016. Med utgångspunkt i elevernas 

egna beskrivningar av improvisation i vardagen utformades gitarrlektioner där 

improvisation utforskades utan att gitarrhjälten stod i centrum. 

  



2. Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gitarrelever ser på improvisation, både i 

musik och i vardagslivet, samt att utforska om ett sammanförande av dessa två perspektiv 

kan bilda en pedagogisk utgångspunkt för undervisning i improvisation.  

  

2.1 Forskningsfrågor: 

1. Vilka svårigheter, möjligheter och utmaningar med improvisation beskriver eleverna? 

2. Hur förhåller sig elever till improvisation i vardagslivet och i musik? 

3. Hur kan metoder för undervisning i improvisation utvecklas utifrån en generell 

förståelse av elevens uppfattning av improvisation som företeelse?  

 

  



3. Tidigare Forskning 

3.1 Begreppsförklaring  

Enligt Nationalencyklopedins mest kortfattade definition är improvisation ”att hitta på 

samtidigt som man utför något” (NE, 2016a). För ändamålen med denna uppsats kan 

denna formulering, som inte avgränsar improvisation i musiken från improvisation i 

vardagslivet, utgöra en bra utgångspunkt.  

I denna studie kommer ordet musikalisk att användas med syftning på något som har 

med musik att göra (NE, 2016b). Det används alltså inte i en värderande bemärkelse som 

till exempel rörande en persons begåvning inom musik (musikalitet). 

Likaså används begreppet vardag som en generell beskrivning av allt som inte är i ett 

specifikt musikaliskt sammanhang. Enligt NE (2016c) är ordet vardaglig en beskrivning 

av någonting som ofta sker eller förekommer och som inte är speciellt högtidligt. 

 

3.2 Improvisation i vardagslivet 

I boken Spela fritt beskriver Stephen Nachmanovitch (1990) sina tankar kring 

improvisation där han menar att improviserandet sker kontinuerligt i vår vardag, oavsett 

om vi spelar musik, lagar mat eller konverserar: 

När vi talar, och lyssnar, nyttjar vi en uppsättning byggklossar (ett 

ordförråd) och regler för hur man kombinerar dem (en grammatik)... Varje 

konversation är en form av Jazz. Att skapa i ögonblicket är för oss lika 

vanligt som att andas. (Nachmanovitch 1990, s.25) 

Vad Nachmanovitch vidare pekar på är att improvisation i talet sker när vi genom vårt 

ordförråd konstruerar meningar utifrån ett givet regelverk och att improviserandet tar 

form genom att vi använder dessa strukturer. Men även om vi använder samma 

språksystem blir aldrig två konversationer identiska.  

Sven Bjerstedt diskuterar förhållandet mellan tal och improvisation i sin avhandling 

(2014) där han i intervjuer med jazzmusiker undersöker vad han kallar “Storytelling”. 

Saxofonisten Roland Keijser beskriver här hur han ser på förhållandet mellan musik och 

språk på ett sätt som vidare kan förklara det kreativa momentet i varje improvisatoriskt 

moment i en konversation. Han fortsätter med en reflektion om hur användandet av ett 

språksystem har en direkt likhet med att improvisera i en musikalisk stil, ett idiom: 



Språk består ju av byggstenar på olika nivåer. Det är ju också ljud. Och det 

är ord, och det är hela idiomatiska uttryck, fraser… Allt det där som man 

kan förstå som verbalt språk, såväl muntligt som skriftlig, det har ju någon 

sorts parallell i musikens värld. I så kallad jazzimprovisation. (Bjerstedt, 

2014, s. 226) 

Keijser beskriver i detta fall också talet som en konstruktion bestående av mindre element 

som bildar en helhet. Han påpekar även hur språket består av kombinationer av ljud och 

därigenom kan vara betydelsebärande bortom det språkliga innehållet. Detta utgör en 

förklaring till hur språket ger så rika möjligheter till kreativt användande. Men Keijser 

visar också på hur språkanvändaren också tar ”idiomatiska uttryck” och fraser i bruk och 

att detta har en parallell ”i så kallad jazzimprovisation” (ibid, s 226). 

Dessa två citat pekar på hur språk har en uppsättning mindre komponenter som sätts 

tillsammans för att uttrycka vad vi vill ha sagt. Improviserandet sker i sammanfogandet 

av dessa komponenter med hjälp av idiomatiska fraser men också generella ramar eller 

strukturer. Den språkliga improvisationen följer grammatiska regler som bestämmer 

språkets form. 

 Genom liknande resonemang beskriver Edinborough (2012) hur fotbollsspelare 

improviserar inom sportens regelverk och att denna typ av regelverk återfinns även i 

teaterns värld: 

Football players are judged on their mastery of a set of skills shaped in 

relation to the requirements of the game… While play demands 

improvisation and spontaneity, players are not free to do anything. The types 

of decisions that players make during play, and the tactical roles they are 

assigned, are shaped by the rules guiding the game. (Edinborough, 2012 

s.201) 

Edinborough beskriver att trots att du är fri att improvisera inom teatern är du, i likhet 

med fotbollsspelaren, tvungen att följa reglerna och att din frihet på så sätt begränsas av 

pjäsens förutsättningar. Precis som för fotbollsspelaren ligger skådespelarens 

improvisation i att behärska olika moment inom spelets ramar och sedan skapa en 

improvisation utifrån dessa förutsättningar. 

 Dessa tre referenser understryker att improvisation är sker inom en kontext. En 

improvisation kräver därför en struktur som ger människan förutsättningar för att skapa. 

Dessa strukturer kan förstås som byggstenar som vi använder för att kommunicera och 

skapa nytt. I vardaglig improvisation tar vi många olika strukturer i bruk, inte bara 

språkliga utan också i andra socialt och kulturellt strukturerade sammanhang, som till 

exempel en idrott som fotboll. Improvisation utgör en nödvändig faktor i vår interaktion 

med andra.  



 

3.3 Improvisation i musik 

Jag begränsar min framställning av forskning kring improvisation i musiken till 

jazzgenren som bildar utgångspunkt för en beskrivning av grundläggande koncept och 

olika teorier om musikalisk improvisation.  

 

3.3.1 Improvisationens struktur 

Bailey (1993) beskriver det konventionella jazzsolot som en konstruktion uppbyggd av 

skalor, melodier och arpeggion, vilka spelas över en harmonisk sekvens under en given 

tidsram: 

The simple mechanics are that the improvisation is derived from the melody, 

scales and arpeggios associated with a harmonic sequence of a set length 

played in regular time. As the essentials of improvisation have very little to 

do with mechanics, this type of description, as usual, gives absolutely no 

idea of how infinitely sophisticated this process can be.  (Bailey, 1993, s.48) 

Vidare fortsätter han med att konstatera att den process som äger rum när man 

improviserar är oändligt mycket mer sofistikerad än denna abstrakta sammanfattning. 

Han menar att alla försök att koka ner den i mindre beståndsdelar vanligen misslyckas 

med att definiera kärnan i improvisationens natur: den process som utövaren upplever 

kräver en annorlunda definition. 

I en intervjubaserad artikel med professionella jazzmusiker och pedagoger vid Berkley 

hävdar Susan Rogers informanter att de kreativa processerna är desamma i komposition 

och improvisation. Tonsättaren och cellisten Kari Juusela säger: ”the difference between 

composition and improvisation is the ability to edit” (Rogers, 2013, s.270).  Även 

gitarristen och professorn John Baboian intervjuas av Rogers och beskriver det på 

liknande sätt: "Improvisation is essentially spontaneous composition. Composition is 

essentially written-down improvisation. They are the same thing” (ibid, s.270).   

Rogers tar vidare upp relationen mellan teoretiska kunskaper, det improvisatören vet 

går att spela, och att komma på med helt nya fraser som en symbios där den ena inte 

utesluter den andra. Juusela beskriver det som en enorm låda med legobitar som går att 

pussla ihop hur som helst och att detta pusslande av legobitar är en del av 

improvisationen, helt i överenstämmelse med Nachmanovitch (1990) och Keijser 

(Bjerstedt, 2014) ovan. 



Inom jazzen finns det ett brett sortiment av böcker och metoder med instruktioner för 

hur improvisation kan utvecklas. En vanlig utgångspunkt är Jamey Aebersolds (2000) 

böcker med jazzlåtar, utskrivna skalor och inspelat ackompanjemang. I Aebersolds 

böcker, som i många andra, bryts improvisationen ned i mindre beståndsdelar som skalor, 

ackord och rytm, i likhet med Bailey’s definition ovan. Genom att öva på dessa separat 

med skalmönster, arpeggion och förutbestämda rytmer arbetas improviserandet fram för 

att sedan appliceras i en harmonisk kontext.  

För eleverna blir den harmoniska kontextens progression sällan olik den som 

Aebersold (2000) beskriver och rekommenderar. Det första steget blir att applicera en 

skala över en modal harmonik för att sedan fortsätta med en tolvtakters blues. I nästa fas 

appliceras skalmönster, arpeggion och andra material i en mer harmoniskt varierad 

kontext där det tonala centrumet skiftar flera gånger under en given tidsram. I detta skede 

är improvisatören i den typ av harmoniska struktur som ofta definieras som jazz. Men 

dessa metodböcker tycks bygga på just den abstraktion som Bailey ifrågasätter ovan och 

frågan anmäler sig, hur kan man förstå den process som musikern upplever i 

improvisationens nu? 

Den kanadensiska forskaren Augusto Monk (2012) har tittat på den kognitiva process 

som pågår när vi improviserar. Med referens till Bailey (1993) menar Monk att det är 

svårt att reducera musikalisk improvisation till dess strukturella komponenter och han 

väljer därför att istället bryta ned improvisationen i olika kognitiva processer. Han 

beskriver hjärnaktiviteten som ett antal processer som äger rum samtidigt och som länkas 

samman under loppet av en improvisation. Han delar upp dessa processer i fem kognitiva 

processer eller ”hjärnor”: 

 

1. Performance (Utförande) 

2. Creative (Kreativ) 

3. Continuation (Fortspinnande) 

4. Structural (Strukturell) 

5. Temporal (Tidsmässig) (Monk, 2012, s.91–93)  

Han menar att vi under loppet av en improvisation fattar en mängd olika beslut om hur, 

när eller vad vi ska spela baserat på hur dessa fem hjärnor arbetar. Monk liknar denna 

process vid en dator och menar att den första, utförande, hjärnan fungerar som ett 



operativsystem för alla efterföljande ”hjärnor”. Den kodar av intryck, utvärderar 

möjligheter och utför slutligen den slutgiltiga produkten på instrumentet baserat på de val 

improvisatören gör utifrån de andra hjärnorna. På så sätt blir den både starten och slutet 

av processen. 

 Nästa hjärna, den kreativa, ansvarar för att generera idéer som exempelvis att hitta ett 

motiv att bygga ett solo ifrån eller att utforma fraser utifrån till exempel harmoniska, 

stilistiska eller rytmiska ramar.  

 Den fortspinnande hjärnan bygger vidare på vad den kreativa hjärnan har skapat. 

Utvecklandet av den kreativa hjärnans idéer handlar om att dels utvärdera kvalitén på vad 

som skapats och hur detta kan tas vidare. Den fattar beslut kring om motivet eller frasen 

ska ignoreras eller fortsätta användas och i så fall hur den ska spelas och bearbetas vidare.  

När nästa, strukturella, hjärna arbetar samlar den in allt som redan har spelats, vad som 

kan spelas och organiserar detta. Den kan på så sätt hjälpa den tidigare, fortspinnande, 

hjärnan att fatta beslut om hur den ska bearbeta materialet från den kreativa hjärnan. Detta 

sker exempelvis genom att komma fram till nya idéer men som skiljer sig från vad som 

tidigare spelats. 

Slutligen arbetar den tidsmässiga hjärnan på ett liknande sätt som den fortspinnande 

hjärnan. Båda blickar framåt och bakåt över improvisationens gång men den tidsmässiga 

hjärnan arbetar mot uppbyggnaden av solot och relaterar viktiga händelser tidsmässigt. 

Monk tar upp ett exempel av en höjdpunkt, eller klimax, i ett solo där den tidsmässiga 

hjärnan väljer när detta ska ske och att utföra vad den strukturella hjärnan arbetat fram. 

Allt detta återkopplas tillbaka till den utförande hjärnan som just utför vad de andra 

hjärnorna utarbetat. 

 Monk använder denna modell som ett pedagogiskt hjälpmedel med syfte att synliggöra 

och konkretisera några av de mentala processer som pågår i ett improviserat framförande. 

Han menar att övandet kan struktureras så att dessa ”hjärnor” arbetar dels individuellt och 

dels sammanlänkat. Genom övningar där varje moment isoleras tvingas improvisatören 

granska sitt spelande och utforska vilka möjligheter den har att utveckla eller avbryta 

användandet av materialet. Men också att komma på nytt material samt utföra och anpassa 

materialet efter en form eller en tidsaspekt. Det bidrar på så sätt till en mer 

självreflekterande process där improvisatören själv medvetet kan arbeta med att ta beslut 

som påverkar improvisationens utförande. 

 



3.3.2 Att börja improvisera 

I en studie av vad yngre barn, i åldrarna fem till elva år, hade för tankar kring 

improvisation och kreativitet (Bourke et. al, 2013) visade resultaten på värdet av att 

inkorporera ett experimenterande element i undervisningen: ”In class, students were able 

to construct improvisations with greater confidence when given time to explore the 

possibilities of sound on their own” (Bourke. 2013. s.437). När eleverna arbetat med 

utforskandet och tog improvisationen vidare till nästa nivå såg Bourke att eleverna hade 

nytta av strukturella ramar, såsom melodiska motiv eller referensrytmer. I det 

experimenterande stadiet såg de däremot inte nödvändigtvis någon positiv effekt av att 

avgränsa hur improviserandet skulle ske. Lärarens roll var dock viktig för att hjälpa 

eleverna förstå hur improvisation kan gå till och för att inspirera dem. Med starka 

förebilder vågade eleverna ta större risker när de improviserade. 

Janine Riveire beskriver, i en empirisk studie av improvisation i 

klassrumsundervisning inom kammarmusik och körsång, att det är avgörande att läraren 

kan skapa ett tillåtande klimat. Trots att hon ser många fördelar med att integrera 

improvisation i klassrumsundervisning i musik påpekar hon att många elever känner 

rädsla eller ångest inför att improvisera och rädslan i sig måste elimineras för att det 

musikaliska sinnet ska kunna löpa fritt (Riveire, 2006). All hennes undervisning bygger 

på att man skapar en lekfull ingång för eleverna: ”be sure to call these exercises ‘games’, 

since games are usually perceived as nonthreatening activities” (Riveire, 2006, s.44). Hon 

fortsätter med att hävda: 

You can most effectively reduce anxiety by creating an encouraging 

environment. There must be trust in the room. Students must feel safe to 

experiment without being berated or belittled for what they perceive as 

wrong notes or bad sounds. Teachers and classmates must all agree to 

ground rules of behavior (e.g., no laughing or grimacing) […].  (Riveire, 

2006, s.44) 

Man kan utläsa ur dessa två studier att den rädsla som många elever upplever inför att 

improvisera behöver tas på allvar. En medveten pedagogik, som skapar lekfulla och 

förtroendeingivande miljöer, kan skapa förutsättningar för integrerandet av ett 

experimenterande förhållningssätt till musikalisk improvisation.  

 



3.3.2 Personlighet och perfektion  

Flera informanter i Bjerstedts avhandling (2014) ställer perfektion i ett 

motsatsförhållande till improvisation, eller snarare i relation till centrala estetiska 

värderingar inom jazzen. Nisse Sandström beskriver källan till sin egen uppskattning av 

Hank Mobleys spel såhär:  

Det lustiga är att det inte behöver vara perfekt. [...] Hank Mobley spelar 

mänskligt. Han är alltså inte överteknisk. Han spelar lite snubblande och lite 

slarvigt, men [...] det är fyllt av mänsklig värme. (Bjerstedt, 2014, s 230)  

Istället för teknisk perfektion framträder andra kvaliteter. Lennart Åberg beskriver det 

som att ”Man lyssnar på Miles och Dizzy och Clark Terry, och varför har de kommit så 

långt, jo, de hade en personlig röst” (Bjerstedt. 2014. s.261). Det individuella och 

personliga uttrycket blir alltså viktigare än att uppfylla normer av teknisk perfektion. En 

annan kvalitet som lyfts fram är risktagande, som för saxofonisten Jonas Kullhammar 

handlar om att ”komma vidare, jag vill ju bli bättre” (Bjerstedt, 2014. s.229).  

Kari Juusela (Rogers, 2013) lyfter den musikteoretiska aspekten av improvisation och 

ställer sig frågan om den är nödvändig för att bli en bra improvisatör eller om det är 

risktagandet som i slutändan är viktigare?  

Is a great ‘soloist a really good theorist because he can see the connections 

between all these things, like seeing the forest above the trees’ or ‘just 

someone who throws caution to the wind?’ The (rare) great improvisers who 

lack formal musical training are very intriguing. ‘How could they possibly 

be playing within the rules if they don't know what they are? (Rogers, 2013, 

s.271) 

Juusela syftar på att det kan vara bättre att helt strunta i försiktigheten (”throw caution to 

the wind”) och alla ramar som teorin skapar eftersom musiker utan formell 

musikundervisning mycket väl kan vara skickliga improvisatörer. Juusela hävdar också 

att: 

the personality trait of risk-taking, manifest in a willingness to not use 

phrases from the standard repertoire, or at least to do unusual things to these 

phrases, is on the list of qualities found in the best improvisers (Rogers 

2013, s. 270).  

Förmågan att vrida och vända på fraser som redan är bekanta för improvisatören blir 

också en egenskap som gynnar det musikaliska resultatet. Man kan förstå dessa faktorer 

som mer än estetiska värden, kanske är en strävan mot något annat än teknisk och 

teoretisk perfektion en förutsättning för improvisation? För en elev som drar sig för att 



improvisera med hänvisning till en rädsla för att ”spela fel” kan ett spelideal som lyfter 

fram ett personligt sound istället för teknisk perfektion utgöra en förlösande faktor. 

 

3.3 Pedagogiska perspektiv 

I Strandberg (2006) beskrivs Lev Vygotskijs teorier om vad en elev klarar av och vad den 

kan klara av med hjälp av någon annan, som ett spänningsfält. I detta spänningsfält 

skapas, vad Vygotskij kallar för, en proximal utvecklingszon och det är i denna zon som 

lärandet sker i störst utsträckning. Uppgiften som presenteras blir tillräckligt svår för att 

det med lite assistans från en vuxen eller kamrat går att lösa uppgiften. 

De vetenskapliga begreppen (som läraren, i samarbete med eleven, bidrar 

med) öppnar istället upp ett rum eller en zon där barnets vardagliga begrepp 

kan ta plats. Barnet får chans att lyfta in sina föreställningar i ett mer 

avancerat rum – och fortsätta sina aktiviteter där. De vetenskapliga 

begreppen banar sålunda väg för de vardagliga begreppens utveckling. 

(Strandberg 2006. s.153) 

Här beskriver Strandberg en process där läraren och eleven tillsammans kan placera 

elevens verklighet eller vardagliga begrepp i ett mer avancerat rum. Elevens uppfattningar 

om allmänna, vardagliga begrepp får prövas i ett annat sammanhang och att den nya 

kunskapen byggs vidare baserat på vad eleven redan kan. Strandberg menar att det är som 

att ”när elevens vardagliga, spontana och konkreta kunskaper sammanstrålar med 

vetenskapliga kan det ske ett kvalitativt språng”. 

 Den norske pedagogikprofessorn Kamil Z. Øzerk beskriver hur Vygotskij delade in 

våra språkliga begrepp i två kategorier: spontana (informella) och akademiska 

(vetenskapliga) (Bråten, red, 1996). I sin forskning om tvåspråkighet i Norge anser Øzerk, 

med referens till Vygotskijs teorier, att grunden för det akademiska språket måste baseras 

i det vardagliga och spontana språket. Øzerk menar att de spontana begreppen ”börjar 

med det konkreta och går vidare mot det generella” (Øzerk, 1996, s.86) medan de 

akademiska arbetar i motsatt riktning. Genom de båda begreppens transformation mellan 

konkret och generell samverkar och påverkar de varandra i utvecklingen.  

Idén med att elevens verklighet får utgöra grunden för varje nästföljande språng i 

utvecklingen menar Strandberg är en av förutsättningarna för att kunna arbeta inom den 

proximala utvecklingszonen. Lärarens roll i denna utveckling blir inte att föra över 

kunskap i en envägskommunikation utan att se till att elevens kunskap växer i relation till 

lärarens kompetens. 

    



4. Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för studiens datainsamling. Den första 

delen beskriver de metodologiska ansatserna kvantitativ och kvalitativ forskning för att 

sedan, i nästa del, förklara vilken metod som valts och varför. Vidare beskrivs studiens 

utformning med val av informanter, etiska förhållningar och hur analysen av data har 

skett. Slutligen diskuteras studiens validitet och reliabilitet i relation till teorier kring 

intervju och observation. 

 

4.1 Kvalitativ och Kvantitativ forskning 

Den kvalitativa forskningen har som grund att datainsamling får styra teoribildningen. 

Bryman (2011) beskriver processen med att generella frågeställningar utformar en studie 

och utifrån analysen av datainsamlingen skapas ett teoretiskt och begreppsligt arbete. På 

så sätt blir det teoretiska perspektivet en produkt av analyserade data. 

 Syftet med den kvalitativa forskningen beskrivs som ett försök ”att se världen genom 

deltagarens ögon” (Bryman, 2011, s.440) och ta del av informantens subjektiva 

uppfattning av verkligheten. Därför sker insamlingen av data vanligtvis genom metoder 

som deltagande observation, fokusgrupper eller intervjuer. Som följd av detta blir 

metoderna främst språkbaserade eftersom samtalet med informanterna är centralt i 

ovannämnda metoder (Bryman, 2011). 

Den kvantitativa forskningen baseras på mätningar för att pröva en teori. Forskaren 

härleder teorier eller hypoteser till kunskap som redan finns inom ett ämne eller område 

och samlar sedan in data för att undersöka hur väl teorin överensstämmer med 

verkligheten. Resultatet av studien leder sedan till att teorierna antingen förkastas eller 

bekräftas (Bryman, 2011).  

Om den kvalitativa forskningen försöker beskriva hur någonting uppfattas försöker 

den kvantitativa forskningen förklara varför det uppfattas så (Bryman, 2011). 

Detta arbete kan beskrivas som en mikroetnografisk studie (Bryman, 2011) då 

tidsramen inte tillät en fullständig etnografisk undersökning. En fullvärdig etnografisk 

studie hade inneburit månader av observation vilket inte varit möjlig inom det tidsspann 

som detta arbete tillät.  

 



4.2 Metodologiska överväganden 

Denna studie gjordes inom ramen för den kvalitativa forskningen då datainsamlingen 

bestod av intervjuer samt observationer och videodokumentation av 

instrumentallektioner. Dessa data analyserades med kvalitativa metoder. 

Forskningsfrågorna i denna studie berör elevernas uppfattning av, och deras tankar kring, 

ett fenomen och därför undersöktes hur informanterna skulle beskriva deras personliga 

erfarenheter av ämnet. 

I syfte att undersöka elevernas uppfattning om improvisation som fenomen valde jag 

att kombinera både intervju och observation som metod för studien. Med intervju-delen 

skapades förutsättningar för att förstå elevernas generella förhållningssätt till 

improvisation genom att samtala om ämnet i olika sammanhang, däribland musik. Genom 

att använda en kvalitativ metod kunde en djupare förståelse för elevernas personliga 

erfarenheter av ämnet skapas, vilket också synliggjorde de utmaningar och möjligheter 

som eleverna såg kring improvisation. 

En kvantitativ studie hade inte gett förutsättningar för en mer ingående undersökning 

av elevernas egen förståelse av fenomenet. Syftet med studien var heller inte att mäta 

någonting hos eleverna och deras förhållande till improvisation vilket annars hade 

motiverat en mer kvantitativ studie. 

Den observerande delen av studien syftade till att närmare undersöka den musikaliska 

interaktion som skedde vid intervjutillfället. I det musikaliska mötet blir en intervjumetod 

inte tillräckligt detaljerad och observationerna ger istället en bättre bild av det musikaliska 

samspelet mellan lärare och elev. Eftersom vi i en musikalisk interaktion inte alltid 

använder oss av ord och verbalt språk krävs en metod som sträcker sig bortom det 

språkliga för att fånga denna typ av interaktion. Likaså hade en kvantitativ studie inte 

gjort det möjligt att analysera musikaliska data lika detaljerat som observationerna 

eftersom sådana metoder också baseras på språkliga metoder som text och tal. 

Observationerna synliggjorde också den lärandeprocess som skedde i mötet mellan 

mig som lärare och eleverna. Den visade också progressionen i elevernas utveckling 

under lektionen genom deras musikaliska prestationer i olika övningar och gestaltningar. 

Denna process ligger till grund för utforskandet av att hitta metoder för att undervisa i 

improvisation. 

 



4.3 Intervju och deltagande observation 

Intervjudelen av lektion hölls i en semi-strukturerad form (Brinkman & Kvale, s.29) där 

spontaniteten i subjektets svar fick styra intervjuns riktning. Denna typ av intervjustruktur 

ger forskaren möjlighet att få en djupare förståelse för subjektets erfarenheter och 

kognitiva tydliggöranden av ett tema. Subjektets svar utforskas under friare ramar, utan 

manus, där subjektet bes förklara sig och förtydliga i hög utsträckning. Inför intervjuerna 

användes därför ett antal förberedda frågor (se bilaga 2) men följdfrågorna baserades 

istället på vad de olika informanterna svarade. 

Intervjuerna hade formen av en konceptuell intervju (Conceptual Interview) vilket 

beskrivs av Brinkman & Kvale (2015, s. 177–178) som en intervjuform där intervjuaren 

ämnar kartlägga subjektets uppfattning om ett fenomen. Genom intervjun vill forskaren 

förstå ytterligare dimensioner i subjektets förförståelse av en diskurs. Den kan också 

användas för att undersöka den essentiella naturen bakom ett fenomen eller skillnader i 

hur subjektet ser på fenomenet i teorin och praktik. 

Som forskare deltar jag i studien under rollen som ”deltagare-som-observatör” där jag 

deltar i miljön men samtidigt bibehåller en social status som forskare (Bryman, s.389). 

Däremot är min roll inte statisk utan jag växlar mellan att helt observera och att delta 

vilket Bryman beskriver som en naturlig del av balansgången mellan närhet och distans i 

rollen som deltagande forskare. 

 

4.4 Urval 

Studien genomfördes i form av gitarrlektioner på en gymnasieskola i Skåne. Eleverna 

som deltog i studien valdes ut i samråd med min handledare under den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen som är riktad mot gymnasiet. Urvalet 

grundades på att skapa en bredd i elevernas erfarenhet inom improvisation och 

informanterna utgjordes därför av en elev med viss vana att improvisera samt två stycken 

som jag ansåg var oerfarna. Anledning till detta var främst att få intervjuer med olika 

ingångsvinklar där olika perspektiv kunde synliggöras. 

I syftet att utforska elevernas uppfattningar i musikaliska och vardagliga situationer 

delades intervjufrågorna in i fyra kategorier (se bilaga 2). De två inledande kategorierna 

behandlar elevens generella förståelse för improvisation i musik och vardag samt 

strategier för att improvisera i allmänhet. Nästa kategori innefattade frågor om 

improvisation på gitarren och i andra konkreta musikaliska sammanhang. Den avslutande 



kategorin behandlade frågor som hör till att utforma improvisationsövningar och koncept 

där elevens föreställningar kring improvisation översätts till en musikalisk kontext. 

 I den sistnämnde kategorin är jag som lärare med och arbetar med eleven i syftet att 

utveckla specifika övningar med varje elev. Fram till denna punkt i processen står därför 

eleven för majoriteten av talutrymmet medan vi i efterföljande moment arbetar 

tillsammans och utforskar elevens föreställningar på gitarren och i musiken. Min roll som 

lärare blir på så sätt mer som en deltagare i större utsträckning än vad den varit innan.  

 För att synliggöra tankegångarna för eleverna, och för min egen del, användes en 

mindmap under varje lektion. Elevens olika teman och påståenden antecknades av mig så 

att både jag och eleven kunde se vad som sagts. Vad som skrevs på mindmapen 

formulerades av både mig och eleven så att det skulle vara representativt för elevens 

tankar. Den fungerade sedan som ett bollplank dit vi kontinuerligt återvände under 

lektionens gång vilket underlättade för mig och eleverna att knyta till an vad som sagts 

tidigare.  

 Elevernas tankar om relationen mellan improvisation i musik och i vardagliga 

situationer såg alla olika ut men övningarna som gjordes i syfte att utforska likheterna i 

improviserandet var snarlika. Övningarna var inte förberedda inför den första lektionen 

men på grund av att efterföljande lektioner tog en liknande riktning blev det naturligt att 

använda samma typ av övningar på de andra lektionerna. Min ambition inför den första 

lektionen var att använda deras beskrivningar av improvisation i vardagen som modeller 

för att skapa improvisationsövningar i musiken. Dessa övningar, och progressionerna som 

uppstod, beskrivs mer ingående i nästa kapitel. 

 

4.5 Etiska överväganden 

I denna studie användes de etiska riktlinjerna från vetenskapsrådet som utgångspunkt vid 

engagerandet av informanterna. Dessa riktlinjer utgörs av fyra punkter: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa krav har mötts genom att 

informanterna har signerat och godkänt en samtyckesblankett (bilaga 1) där samtliga 

punkter är med. Eftersom två av deltagarna i studien var under arton år har även en 

målsman för respektive elev skrivit under denna blankett. 

 Studien hade tre informanter. Två kvinnliga, som har fått namnen Britta (B) och 

Gunilla (G), samt en manlig som tilldelades namnet Mattias (M). Namnen på dessa elever 

är fingerade för att behålla informanternas anonymitet. 



  

4.6 Analys 

Analysen av videofilmerna gjordes i programmet HyperRESEARCH där jag arbetade med 

öppen kodning (Benaquisto, 2008). Denna metod har sitt ursprung i Grounded Theory 

(Strauss & Corbin, 1998) och syftar till att skapa en analytisk förståelse genom att bryta 

ner materialet i mindre beståndsdelar.  Genom att noga granska inspelningarna och 

markera varje signifikant avsnitt och ge det ett namn kan strukturer i materialet 

framträda.  Under varje avsnitt som kodats gjordes sedan anteckningar och transkriptioner 

som kom att utgöra ett grundläggande material för undersökningens resultat. Citat och 

transkriptioner har sedan summerats under olika teman och sammanställts i analytiska 

kategorier i resultatkapitlet.  

 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

Genom att välja metoder för datainsamling, i förhållande till forskningsfrågorna, som 

belyser elevernas subjektiva åsikter har en validitet uppnåtts i forma av att studiens metod 

överensstämmer med studien syfte (Krüger, 2008). Validiteten i en intervju har till stor 

del att göra med intervjuarens förståelse och tolkning av informantens svar under själva 

intervjun. Att bekräfta informantens svar kan göras genom att intervjuaren ställer 

kontrollfrågor genom exempelvis sammanfattningar av informantens svar (Brinkman & 

Kvale, 2015). Användandet av en mindmap där både intervjuare och informant 

tillsammans sammanfattat vad som sagts har därför bidragit till att studiens validitet. 

Parallellt med mindmapen användes även frågor, från mig som intervjuare, som syftade 

till att bekräfta vad informanten sagt.    

 I alla kvalitativa studier med intervju som metod finns problematiken med att ledande 

frågor kan påverka trovärdigheten eller reliabiliteten i studien. Brinkman och Kvale 

(2015) menar däremot att ledande frågor är ett verktyg för att skapa en högre grad av 

reliabilitet i studien. De hävdar att: ”the interview is a conversation in which the 

knowledge is constructed in and through an interpersonal relationship, co-authored and 

co-produced by interviewer and interviewee” (Brinkman & Kvale, 2015, s. 173). Kvale 

pekar här på att kunskapen som bildas i en intervju är ett samspel mellan intervjuaren och 

informanten där kunskap byggs upp gemensamt. Han menar vidare att en ledande fråga 

kan användas för att verifiera en åsikt och på så sätt agera som en kontrollfråga. 



Exempelvis genom att påstå något som är i motsats till vad informanten berättat. Därför 

är problematiken med denna typ av frågor väldigt liten då syftet är att skapa en gemensam 

förståelse för kunskap.  



5. Resultat 

Detta kapitel är indelat efter de två metoder som använts vid datainsamlingen. De första 

tre avsnitten (5.1 till 5.3) presenterar resultaten från intervjuerna med eleverna medan det 

sista avsnittet (5.4) beskriver den musikaliska interaktionen mellan mig och eleverna, 

baserad på analys av videodokumentation från lektionerna.  

 

5.1 Improvisation i språk 

Eleverna beskriver i våra samtal att improvisation utgör en nödvändig del av olika 

vardagssituationer. De är överens om att utan improvisation skulle de olika situationerna 

bli tråkiga och förutsägbara. En av eleverna, Britta, menar att improvisation ger inlevelse 

och jämför med konsten att hålla ett tal inför klassen: 

Tim (T): Hur hade det varit om man inte improviserade i talet? 

B: Väldigt så (gör hackiga rörelser med handen). Rakt. Typ att man vet vad 

man ska säga. Det kanske inte blir så mycket inlevelse. Om man håller sig till 

talet och man pratar om något annat. Man kommer på något just i den stunden 

och då kanske man säger det. Istället för att säga det som bara står på pappret. 

Britta berättar sedan att hon även ser improvisation som att utan förberedelse skapa något. 

Hon liknar det med att hålla ett oförberett tal inför klassen där improvisationen då 

fungerar som en problemlösare eller en nödlösning. "Om det är improvisation så är det 

bara: ’upp och håll ett tal!’ Du ska prata om det här.'" 

 När Britta jämför musikalisk improvisation med att hålla ett tal beskriver hon vikten 

av att ha ett ämne att utgå ifrån. Ämnet avgör vad vi vill prata om och bidrar till att vi 

håller en röd tråd genom samtalet. 

B: Då vet man vad man ska prata om. Om man ska hålla tal i skolan och inte 

har något ämne alls så blir det jättekonstigt. Man måste ju ha ett ämne. Då vet 

man nästan vad man ska prata om och man kan improvisera kring det. 

Vidare berättar Britta att hon har metoder som gör det enklare att improvisera när hon 

håller tal. Hon beskriver att hon brukar använda sig av stödord, ”för om det skiter sig kan 

man bara gå tillbaka till dem". 

Den andra kvinnliga informanten, Gunilla, gör en liknande jämförelse med språk. Hon 

talar om hur all konversation tar form genom improvisation:  

G: Det sker nästan hela tiden egentligen. Det här är ju improvisation! 

T: Du menar det vi gör nu när vi pratar? 

G: Ja precis. Det gör man ju dagligen, hela tiden. 



Precis som Britta refererar hon till vikten av att ha ett tydligt ämne i samtalet. Utan ett 

ämne kan konversationen tappa flödet och improvisationen kan mer få funktionen av att 

rädda en oförutsedd situation.  

Gunilla ser improvisationens betydelse på ett liknande sätt som Britta. Jag frågade 

henne hur hon tror att en konversation hade fungerat utan ett improviserat moment: 

T: Hur hade det blivit om man inte improviserar? 

G: Ja vet inte, det hade blivit jättekonstigt. 

T: Vad är motsatsen till att improvisera? 

G: Att allt är inövat. Som en robot" 

Gunillas förståelse av improvisationens betydelse i tal och språk sammanfaller här med 

Brittas beskrivning ovan. Improvisation tillför en spontanitet och oförutsägbarhet som ger 

liv till formell och informell språkanvändning. De menar båda att motsatsen till att 

improvisera är någonting stelt, ”rakt” och inövat. Samtidigt ger Britta exempel på hur 

man kan förbereda sig för att hålla tal genom att använda stödord. Med dessa till hands 

blir det lättare att improvisera fram en spontan framställning.  

 

5.2 Improvisation i fotboll 

Den tredje eleven, Mattias, använde sig av fotboll som exempel på en situation där 

improvisation är viktigt. 

T: Finns det något annat sammanhang än musik där man improviserar? 

L: Man gör det väl i allting 

T: Tänker du på något specifikt? 

L: När man spelar fotboll. Man improviserar om det inte blir som man tänkt 

sig. Man har tänkt köra en viss taktik så får man göra om det och hitta på 

själv.  

Mattias berättar vidare hur fotbollsspelaren improviserar på många olika sätt men att det 

samtidigt begränsas av sportens regler. Han ger exempel på hur fotbollsspelaren använder 

passningar eller dribblingar som verktyg att arbeta och improvisera med. Mattias betonar 

att varje fotbollsspelare har många olika verktyg och agerar olika beroende på vad 

situationen kräver och på vilka verktyg som kan användas.  

När vi samtalar om hur det hade varit om improvisation inte hade använts inom fotboll 

menar han att "då hade det varit lätt för andra laget att veta vad man ska göra". Han menar 

att improvisationen gör sporten lite mer oförutsägbar och därigenom hjälper den enskilde 

spelaren att bidra till lagets syfte, att vinna matchen.  



 Slutligen beskrev han hur han ser likheter mellan gruppens betydelse för fotbollslaget 

och hur det fungerar att spela i ett band. 

T: Skiljer sig samspelet i fotboll från att spela i band? 

M: Väldigt likt. Nästan samma sak. 

T: Har du något exempel? 

M: Om det är någon i laget som inte passar bollen utan bara dribblar på är det 

samma sak som att man ha en gitarrist som står och ...[illustrerar ett snabbt 

gitarrsolo långt upp på greppbrädan]. I fotboll improviserar man för att göra 

mål som lag och med gitarren vill du att det ska låta så bra som möjligt, som 

band. 

Mattias gör här en jämförelse mellan musik och fotboll genom att identifiera den 

improviserande musikern med en gitarrist som spelar solo. Om gitarristen förlorar sig i 

sitt eget spel blir effekten densamma som om en spelare glömmer bort att passa utan bara 

försöker dribbla sig vidare på egen hand. Kommunikation och lagspel är lika viktigt i 

musik som i fotboll menar Mattias. Vare sig i fotboll eller i musik är det tillräckligt att 

kunna hantera grundläggande material (”basic moves” se avsnitt 5.4.3) och improvisera 

med dem. Utfallet står alltid i relation till hur varje spelare kommunicerar med de andra i 

gruppen och improvisation beskrivs av Mattias som en viktig komponent i 

kommunikationen.  

 

5.3 Improvisation i musik 

5.3.1 Rädsla, ovana och teori 

Informanterna beskriver frihet som det mest karaktäristiska med improvisation. Denna 

frihet blir samtidigt det svåra med att improvisera. När jag frågar Britta hur hon associerar 

till improvisation blev svaret: ”Det är läskigt, man får helt fritt bestämma själv”. Gunilla 

ger en liknande beskrivning av hur hon känner inför att improvisera. Alla tre uttrycker 

också att ovana gör det svårt att improvisera. Mattias berättar att ovanan bidrar till en 

osäkerhet kring hur han ska göra när han improviserar.  

I samtalen kring improvisationens roll i musiken kommer gitarrsolot upp vid 

upprepade tillfällen. Lektionens tema går visserligen ut på att börja spela solo på en låt 

men redan innan vi hunnit komma dit har eleverna redan gjort kopplingen mellan 

improvisation och ett gitarrsolo. I våra samtal om solospel kommer däremot andra 

perspektiv fram som ger en vidare förståelse av hur de ser på improvisation. Här ger de 

uttryck för hur friheten i musikalisk improvisation också är begränsad av många regler. 

De beskriver att kunskaperna som behövs för att spela ett solo kan delas in i flera mindre 



beståndsdelar. Alla tre menar till exempel att en improvisatör måste ha ett teoretiskt 

kunnande och lära sig hur olika skalor spelas på gitarren för att spela ett bra solo. Britta 

beskriver improvisation på gitarr som att ”man gör vad man känner för. Fast då måste 

man kunna teori. Typ tonika, subdominant och dominant, så det låter bra”.  

Mattias ser en skillnad i hur konsekvenserna av en dålig improvisation eller en 

improvisation som inte går som man tänkt inte är så allvarliga i musiken som de kan vara 

i fotboll. Han menar att han har större spelrum när han improviserar i musiken: ”Det finns 

mindre dåliga grejor på gitarr. Vad som helst kan ju bli bra egentligen.”  

Här skiljer sig Mattias från Gunilla och Britta som berättar, var för sig, hur de är rädda 

för att det ska ”bli fel” eftersom det inte går att ändra på det som gjorts när man spelar. 

Britta säger ”det kanske inte låter bra eller kanske inte blir bra” och Gunilla poängterar 

att det ”går ju inte att rätta till om man tar en fel ton”. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att den frihet som alla tre associerar med musikalisk improvisation inte utgör 

en positiv kvalitet för dem. Det är snarare en faktor som gör att de krav som ställs på att 

behärska de musikaliska materialen upplevs som större och rentav skrämmande.  

 

5.3.2 Personlighet, inlevelse och eget skapande 

Även om informanterna beskriver ett flertal negativa faktorer i relation till de utmaningar 

som improvisation erbjuder lyfter de också fram positiva kvalitéer som de eftersträvar i 

sitt musicerande. Med Gunilla samtalar jag om de kvalitéer som improviserandet skänker 

till musiken. Hon menar då att det är improvisationen som ger ”feeling” och som gör det 

roligt att spela. ”Då blir det ju bättre. Man är med i musiken”. Britta berättar att hon ser 

inlevelsen, precis som i talet, som ett viktigt element i musiken och att det har sitt 

ursprung i improvisation. Hon beskriver att oavsett vilken roll hon har i sammanhanget 

måste inlevelsen finnas: ”När det gäller musik kan det vara inlevelse även om man håller 

sig till en melodi”.  

Mattias och Gunilla tar ett steg vidare och beskriver improvisation som eget skapande.  

Mattias menar att improvisation blir ett sätt att uttrycka den egna personligheten och att 

sätta sin egen prägel på någonting. Han beskriver det som att ”man försöker lägga in något 

eget… man försöker måla… man sätter sin egen färg.” Gunilla beskrev improvisation 

mer uttryckligen som eget skapande:  

T: Vad kan ett syfte med improvisation vara? 

G: Skapa musik 

T: Så improvisation är att komponera? 



G: Ja, alla låtar kommer ju från någonstans. Alla låtar är väl improviserade 

från början.  

I vår dialog kom tanken fram att improvisation och komposition är aspekter av samma 

slags kreativa processer. Eller, som Gunilla säger, att all komposition börjar som 

improvisation.  

 

5.4 Vardag blir musik 

I samtalen om improvisation som generell företeelse ville jag också försöka hitta 

paralleller mellan musiken och vardagssituationer där eleverna kände sig trygga eller 

säkra i att improvisera. Genom att göra eleverna medvetna om hur de improviserar i 

vardagen hoppades jag kunna tydliggöra likheter till musiken och att vi därigenom kunde 

hitta sätt att arbeta med improvisation på deras instrument.  

 Som tidigare nämnt beskrev eleverna sitt improviserande i vardagliga sammanhang 

med ett konkret exempel var: konversation, att hålla ett tal och fotboll. Det 

improvisatoriska elementet i alla företeelserna utforskade jag och eleverna gemensamt. 

Detta gjorde vi genom att jag bad eleverna bryta ned den vardagliga situationens 

improvisation till mindre beståndsdelar för att sedan hitta en ”översättning” till ett 

musikaliskt sammanhang. På så sätt ville jag att eleverna skulle se paralleller mellan de 

båda situationerna och överföra metoder och strategier från vardagen till musiken. 

I figur 5.1 visas hur processen att utforska parallellerna gick till i tre steg där de två 

första stegen är förankrade i den vardagliga situationen. Det sista steget, som jag kallar 

översättning till musik, genomfördes genom att ta det föregående stegets tematik och 

översätta dessa till ett musikaliskt sammanhang. Genom att utgå från elevens egna ord 

och tillsammans hitta en bro över till musiken kunde det samtal vi hade leda vidare till 

konkreta övningar på instrumentet. 

  



Fig 5.1 – Tabell över hur processen stegvis gick till när strategier för improvisation i 

vardagen översattes till ett musikaliskt sammanhang. 

 

Nedan beskriver jag den musikaliska interaktionen och övningar från varje enskild lektion 

kopplade till figur 5.1. mer i detalj.  

 

5.4.1 Britta 

Brittas exempel på improvisation i en vardaglig situation handlade om att hålla tal inför 

klassen och hon nämnde olika metoder hon använder sig av för att göra improviserandet 

lättare. Jag tog fasta på vad hon tidigare nämnt om att använda sig av stödord för att göra 

det enklare att improvisera kring det ämnet som talet handlar om. Hon beskrev här att 

stödorden kan fungera som en livlina att ta till när det inte går så bra (se 5.1). 

Idén med att använda sig av stödord applicerades på gitarren genom att hon och jag 

komponerade tre korta fraser. Dessa blev hennes musikaliska ”stödord” som hon kunde 

använda sig av i sina improvisationer, vilket hon gjorde med väldigt gott resultat. Efter 

ett försök att improvisera uttryckte hon att det ”kändes lite bättre” att improvisera när det 

fanns något att utgå ifrån. 

Under Brittas lektion arbetade vi också med att improvisera med andra parametrar än 

toner och melodier. Vi improviserade bland annat med tempot där vi turades om att leda 

och följa genom att i solot visa tempoväxlingarna så att den andra lätt kunde följa med i 

sitt ackompanjemang. I detta moment använde vi inte de förkomponerade fraserna. De 

melodiska idéer som utgjorde grunden för den första improvisationen ledde nu istället 

vidare till en personligt utformad musik som Britta komponerade spontant i stunden. 

 Gunilla Britta Mattias 

Vardaglig 

improvisation 

Konversation Hålla tal Fotboll 

Vad behövs för att 

improvisera? 

Ämne Ämne Teknik, rörelser 

Vad används i 

improvisationen? 

Återkommande 

uttryck, ord, punkter, 

Stödord, inövade fraser Springa, skjuta, 

passa, dribbla 

Översättning till 

musik 

Fraser, toner, paus, 

dynamik 

Toner inom skalan som 

känns säkra, inövade 

fraser 

Spela mycket, spela 

mindre, coola licks. 



Tillsammans utforskade vi slutligen en annan aspekt av att hålla tal framför klassen, 

vilket var att arbeta med dynamik. Vi pratade om att rösten blir ett kraftfullt verktyg och 

att talaren använder sig av röstens dynamik för att förstärka ett budskap. Detta kunde 

Britta omedelbart koppla till musik och hon fick i uppgift att styra dynamiken i sin 

improvisation och vi bestämde att jag skulle följa efter med ackompanjerandet. Övningen 

fick på så sätt en liknande struktur som när vi tidigare arbetade med tempot. Denna länk 

mellan vardag och musik gav störst resultat och efter två genomspelningar möts jag av 

ett stort leende och hon utbrast: "Det var nice! Det blev lite så här... nyanserat!". Genom 

alla tre övningarna kan man utläsa att dessa tillämpningar av vardagliga former av 

improvisation gav impulser till ett musicerande som upplevdes mycket positivt av eleven 

själv. 

 

5.4.2 Gunilla 

Gunilla identifierade kopplingar mellan vardagliga konversationer och musikalisk 

improvisation. Eftersom både hon och Britta refererade till improvisation med språket 

som redskap fick deras lektioner en liknande struktur. I Gunillas beskrivningar om 

improvisation i språket pratade vi om hur vissa mönster - i form av uttryck eller fraser - 

återanvänds eller förekommer ofta. Sättet vi kopplade detta till musik påminner om det 

tillvägagångssätt som användes på Brittas lektion när vi utarbetade förutbestämda fraser. 

Vi började denna gång med att enbart använda en fras vilket först inte ledde till något 

improviserande eftersom enbart denna fras användes och upprepades på samma ställe i 

perioden. När jag, efter en genomspelning, frågar henne om hon improviserade svarade 

hon att det inte blev någon improvisation med den frasen. 

Vi skapade sedan två fraser som hon kunde utgå ifrån och nu fick Gunilla hitta på den 

andra frasen själv. Med fler fraser att välja mellan började hon placera hon dem på olika 

ställen i perioden och detta resulterade i att ingen fyrtakters-period blev densamma. 

Fraserna försköts och blandades och hon började improvisera på denna strukturella nivå.   

Vidare pratade vi om att ord, punkter och utropstecken är några av de byggstenar som 

vi använder i språket, som när vi formulerar meningar. Genom att jämföra hur punkter 

vid slutet av en mening fungerar likadant som pauser i musiken kunde hon göra en konkret 

överföring till musikalisk form. När hon började använda punkter i sin improvisation 

resulterade det i att rytmiseringen blev mer varierad och att fraserna skiljde sig i större 

utsträckning från varandra än vad det gjort innan: det uppstod luckor i melodierna där jag 



som ackompanjatör kunde hitta en plats att interagera med eleven och försöka skapa en 

musikalisk dialog. Mitt intryck var att hon fick en tydlig föreställning av hur hon kunde 

lösa uppgiften och att det därför blev lättare att göra övningen. 

När lektionen led mot sitt slut beskrev Gunilla att hon, trots alla olika övningar, 

upplevde att skalan bara spelades fram och tillbaka. Jag presenterade då ett syfte, eller 

funktion, med solot och Gunillas nästa improvisation tog plötsligt en ny form. Syftet som 

presenterades var att skapa en ny melodi till låten vi spelade eller att spela en melodi som 

hon tyckte passade bättre. Detta syfte låste upp en ny dörr för Gunilla och den avslutande 

improvisationen resulterade i en väldigt melodiös och fin improvisation som fick mig att 

spärra upp ögonen. Jag upplevde att denna uppgift gjorde improviserandet naturligt eller 

självklart och i ljuset av att hon tidigare nämnt komposition som en följd av 

improvisation, är det möjligt att detta blev en tydligare ingång för henne till att spela solo. 

När lektionen var slut uttryckte hon att det kändes lite bättre att improvisera men att det 

fortfarande upplevdes som obehagligt. 

 

5.4.3 Mattias 

Mattias exempel på improvisation i vardagslivet var fotboll. Han påpekade att alla olika 

moment inom sporten kräver förberedelse vilket innebär att fotbollsspelaren måste arbeta 

med att öva in många specifika rörelsemönster. I fotboll är denna förberedelse av yttersta 

vikt för att en spelare ska kunna improvisera på planen. Han beskrev dessa förberedelser 

som att ”lära sig finter, lära sig att göra "basic moves" bättre, lära sig passa bättre”. Mattias 

lektion kom sedan att handla mycket om de byggstenar som improviserandet består av 

och som återfinns i fotboll samt hur liknande byggstenar kan identifieras i musiken.  

En av hans första övningar handlade om att gestalta en progression från någonting 

inom fotboll. Vi valde då att arbeta med ett spektrum från gång till löpning. Detta 

översatte vi gemensamt till musik genom olika grader av aktivitet eller täthet i 

musikaliska strukturer. Uppgiften blev att på ett överdrivet sätt gestalta detta spektrum 

genom att spela väldigt få toner till att spela många toner och så fort han kunde. Under 

fyra genomspelningar av låten (en 12-takters blues) gestaltade han stegvis en progression 

från att krypa, gå, jogga till att springa i musikalisk form. 

 Resultatet av Mattias improvisationer blev en musikalisk uppbyggnad med en tydlig 

progression, vilket gav mig som ackompanjatör och lyssnare en tydlig bild av vart vi var 

på väg. Det sätt han spelade på under dessa vändor skiljde sig också från tidigare och 



senare improvisationer genom att hans fraser framstod som mer artikulerade och 

dynamiska.  

 Jag och Mattias samtalade sedan om vad en fotbollsspelare kan öva på för att bli en 

bättre improvisatör. Han beskriver hur en fotbollsspelare har inövade dribblingar eller 

finter som ett ess i rockärmen och att en gitarrist, på samma sätt, kan ha inövade ”coola 

licks” att ta till i ett solo. Detta spår ledde oss till att även här arbeta med förutbestämda 

fraser, precis som i Gunillas och Brittas lektioner. Denna övning var också lyckad och 

eftersom Mattias såg de inövade dribblingarna som självklara i fotbollens värld, föreföll 

det naturligt och nödvändigt att ha inövade fraser till hands.   



6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag hur mina resultat från studien och de teorier som presenterats 

i kapitel tre kan hjälpa eleverna med en väg in i att börja improvisera. 

 

6.1 Elevernas syn på improvisation 

6.1.1 Kvalitetsaspekt 

Att improvisera i vardagen och i musiken beskrevs av eleverna som två skilda saker. 

Däremot pekar deras beskrivningar på att improvisation som företeelse ger liknande 

kvaliteter i både musik och vardag. Till exempel menar Britta att det tillför inlevelse vilket 

är något som de alla vill eftersträva i både musik och vardag.  

En av de mest positiva effekterna av att improvisera beskrevs som att personligheten 

hos den som improviserar kom fram. Detta liknar hur informanterna i Bjerstedts (2014) 

avhandling beskriver att aspekter av personlighet och inlevelse tilltalar dem på ett djupare 

plan. Bevisligen delar de oerfarna eleverna i min studie en snarlik syn på kvalité med 

erfarna jazzmusiker. Samtidigt beskriver eleverna hur improvisation ses som den 

uttrycksform där detta framhävs mest. Om eleverna ser en koppling mellan improvisation 

och kvalité kan man undra varför eleverna inte söker sig till att improvisera mer och varför 

improvisation ses som ett separat moment i musicerandet? Eleverna beskriver själva hur 

improvisation ingår i deras vardagliga liv som en integrerad process där det förefaller 

självklart att improvisera.  

 

6.1.2 Byggstenar 

Gemensamt för alla elever är också att de beskriver improvisation som en kreativ process 

där det kreativa används för att pussla ihop en uppsättning byggstenar. Detta blev 

tydligast under arbetet med att översätta de vardagliga parallellerna till en musikalisk 

kontext. Exempelvis beskrev Mattias att fotbollsspelaren använder sig av byggstenar i 

form av rörelser som dribblingar eller passningar vilket överensstämmer med 

Edinborough (2012). Han beskriver på ett snarlikt sätt hur fotbollsspelaren har en 

uppsättning färdigheter som står i relation till spelets regler (”set of skills shaped in 

relation to the requirements of the game” Edinborough, 2012, s. 201). Britta menade att 

hon utgår från ett ämne och stödord när hon improviserar i talet inför klassen och både 



Nachmanovitch (1990), och Keijser (Bjerstedt, 2014) har en liknande syn med byggstenar 

och ramar när de beskriver hur vi improviserar i språket likväl som i musiken.  

 Den intressanta skillnaden uppstår när eleverna riktar ljuset mot musikalisk 

improvisation. Här gör eleverna en beskrivning av vad byggstenarna kan vara som för 

mig tycks vara forcerad eller inlärd. Britta beskriver hur improvisatören ”[…] måste 

kunna teori. Typ Tonika, Subdominant och Dominant så det låter bra". Detta skiljer sig 

från hur informanterna beskriver ”byggstenarna” för improvisation i deras vardagliga 

situationer. I musiken blir det mer teoretiskt och de beskrivningar om spontanitet och 

skapande som tidigare gjorts i vardagliga sammanhang, saknas helt. Det hade kunnat 

likställas med att de nämnt grammatik som en byggsten i språket: en byggsten som 

eleverna inte verkar reflektera över. Cellisten Kari Juusela (Rogers, 2013) menar istället 

att spontaniteten är en viktigare byggsten än den teoretiska kunskapen i musikalisk 

improvisation vilket återfinns i elevernas syn på improvisation i vardagen.  

När eleverna inte ser teoretisk kunskap som viktig för improvisation i vardagen kan 

det ifrågasättas varför vi lägger vikt på det i musikundervisningen? Teorins roll i språklig 

improvisation går däremot inte att åsidosätta (Nachmanovitch, 1990) och vi uppnår 

troligtvis en automatisering av teori, exempelvis grammatik, som vi inte nödvändigtvis 

reflekterar över. Därigenom kan avsaknaden av ett teoretiskt perspektiv på elevernas 

beskrivningar förklaras. Även om teori är en viktig byggsten pekar elevernas utsagor på 

att det är något de inte associerar med improvisation och jag ser att introduktionen till att 

börja improvisera bör ha detta i åtanke, något som även uppdagades i studien av Bourke 

(et al, 2013) där ramar som begränsade skapandet inte sågs ge en positiv effekt i de 

tidigare stadierna av improvisationsundervisningen. 

Skillnaden i elevernas beskrivningar mellan vardag och musik kan givetvis ha många 

orsaker men de påpekar själva att de saknar rutin eller vana med musikalisk 

improvisation. De har självklart avsevärt mindre erfarenhet av att improvisera i musik än 

att improvisera med språket. Oundvikligen leder det till att deras beskrivningar är mindre 

nyanserade och outvecklade inom musikalisk improvisation. Däremot kan Brittas 

uttalande om synen på musikaliska byggstenar tolkas som att det inte är hennes egen utan 

snarare en beskrivning som hon fått av någon annan. 

I likhet med hur elevernas beskrivningar av vardagliga byggstenar ser Bailey (1993), 

Rogers (2013) och Aebersold (2000) att de musikaliska byggstenarna består av 

exempelvis skalor, arpeggion och andra musikaliska mönster. Eleverna visar en förståelse 

för denna typ av byggstenar först senare i lektionen när vi börjar arbeta med att översätta 



deras vardagliga parallell till musik. I detta skede av lektionen går de teoretiska 

färdigheterna, som eleverna beskrivit tidigare, inte att skymta och de är snarare inne på 

mer praktiska byggstenar så som pauser och dynamik. De byggstenar som eleverna 

översatte från vardag till musik visade sig också vara till stor hjälp för eleverna när de 

skulle improvisera och utföra övningar. Övningarna ställde inga stora krav på teknik eller 

teori och min uppfattning är att lektionens fokus hamnade på att musicera vilket skapade 

mer tid att vara i musiken och faktiskt spela med varandra. Det får mig att undra om inte 

dessa byggstenar borde ges större utrymme i improvisationsundervisning idag? De 

musikaliska byggstenar som beskrivs, av exempelvis Aebersold (2000), verkar inte ligga 

nära elevernas relation till att improvisera vilket får mig att ifrågasätta varför vi håller 

kvar vid denna typ av metodik? Min studie har gett mig uppfattningen att 

improvisationsundervisningen, traditionellt sätt, verkar lägga störst vikt på något som 

elever har svårt att relatera till. Ingången till att börja improvisera blir onaturlig och det 

blir svårare att arbeta med improvisation när modeller används som eleverna har svårt att 

ta till sig. 

 

6.2 Elevernas utmaningar och möjligheter 

Även om förhållningssättet till improvisation och fördelarna med att improvisera beskrivs 

på relativt liknande sätt blir känslan inför att improvisera i musiken olika hos eleverna. 

Det finns likheter men också olikheter i vad de ser som utmanande och vilken funktion 

improvisation fyller i deras musicerande. Ur intervjuerna kan jag se hur eleverna 

beskriver två perspektiv inför utmaningarna med improvisation.  

 

6.2.1 Ångest och rädsla 

Det första perspektiv som kommer fram i studien är att det upplevs skrämmande, 

ångestladdat eller olustigt att improvisera. Dessa känslor visar både Gunilla och Britta 

under lektionerna och effekten blir att de får tvinga fram improviserandet. Riveire (2006) 

diskuterar detta problem och hävdar att det är upp till läraren att skapa en inkluderande 

och lekfull miljö för att neutralisera denna oro. Ångesten som finns hos Gunilla och Britta 

påverkar hur de arbetar med improvisation och sin kreativitet under lektionerna. Men är 

lektionsklimatet den enda faktor som spelar in här?  

 Jag tror att Bjerstedts diskussion av perfektion och personlighet har en stark bäring på 

Brittas och Gunillas problematik. De beskriver att de är rädda för att ”ta fel ton” (Gunilla) 



eller att deras improvisationer ”inte blir bra” (Britta) vilket antyder att det också går att ta 

rätt ton och att improvisationen måste bli bra. En pedagogisk ansats för att lösa detta 

problem kunde vara att introducera andra sätt att se på musikalisk improvisation, i linje 

med de musiker som Bjerstedt intervjuar (2014).  

Brittas och Gunillas förhållningssätt till improvisation skapar en orealistisk målbild 

där perfektionen står i centrum och spontaniteten försätts i skuggan. Likväl beskriver 

Britta, när det gäller att hålla ett tal, en attityd av att vara ”just i den stunden” och sedan 

uttrycka sig spontant. Detta sätt att tackla improvisation har mer samklang med hur 

Bjerstedts informanter uttrycker sig (2014) men resultatet visar att Britta ser annorlunda 

på improvisation i vardagen och i musiken. I förlängningen kan alltså en lösning också 

ligga i att föra de två närmare varandra.  

Bourke (et al, 2013) ger ytterligare en vinkel på problemet och menar att eleverna 

behöver utforska improvisation på egen hand och skapa sina egna uppfattningar av vad 

som låter bra respektive mindre bra. För Gunilla och Britta blir improvisationen ”läskig” 

och skrämmande eftersom de inte tror sig kunna leva upp till de normer som de uppfattar. 

Liknande normer återfinns inte i deras vardag och de beskriver inte heller samma rädsla 

för att göra fel. Detta antyder att idealen inte nödvändigtvis är skapade av dem själva och 

att eleverna inte heller fått tid att bilda sig en egen uppfattning. Jag kan därför se hur 

Bourkes perspektiv, där en mer personligt utformad bild av hur en ”bra” improvisation 

ser ut är i fokus, skulle kunna hjälpa dem att börja improvisera i större utsträckning. 

Elevernas beskrivningar av improvisation i vardagliga sammanhang visar hur det 

risktagande som spontaniteten kräver, upplevs som mer accepterat. Om improviserandet 

bäst utforskas på egen hand, som Bourkes resultat visar, kan lärarens traditionella roll i 

sammanhanget ifrågasättas. Ett enskilt utforskande av improvisationens möjligheter 

genom att experimentera och reflektera utanför lektionstid utgör ett ytterligare redskap 

för att hantera elevers olust inför musikalisk improvisation.  

 

6.2.2 Risktagande 

Det andra perspektivet som framgår i studien står i direkt motsats till vad Gunilla och 

Britta beskriver. Mattias ser istället att det, inom musiken, finns en hög tolerans för 

risktagande. Denna inställning bidrar till att Mattias vågar chansa, ta risker och utforska 

improviserandet på ett mer lättsamt sätt eftersom han inte ser så allvarligt på 

konsekvenserna av att ”spela fel”. På samma sätt beskriver jazzmusikerna i Bjerstedt 



(2014) hur deras risktagande är nödvändigt för att utvecklas och inte återupprepa sig. 

Även om återupprepningar inom improvisation är omöjlig att komma bort från är det i 

musikernas intresse att förnya sig och utforska nya möjligheter vilket gör risktagandet till 

en viktig del av den processen.  

Rogers (2013) ser också risktagandet som en egenskap vilken många framgångsrika 

improvisatörer har en öppen inställning till. En liknande inställning återfinns hos Mattias, 

som är mer benägen att ta risker, vilket återspeglas i hans mer positiva uttalanden om 

improvisation på sitt instrument. En inställning där risktagande är frånvarande leder 

följaktligen till en miljö där improviserandet har en sämre chans att utvecklas, något som 

vi också kan observera hos de andra eleverna. Bourke (et al, 2013) menar att läraren spelar 

en viktig roll för elevernas attityd till risktagande. De menar att läraren bör vara en 

inspiratör och förebild för eleverna i hur improvisation går till. I deras studie såg de en 

ökning av risktagandet när eleverna hade en inspirerande förebild. Detta visar på vikten 

av att, exempelvis, improvisera tillsammans med eleven och att lärarens improviserande 

under lektionen sätter normen för hur improvisation går till. Om läraren förmedlar en 

attityd som tonar ned strävan efter perfektion samt uppmuntrar spontanitet, risktagande 

och chansningar visar Bourkes resultat att detta har en tydlig positiv inverkan på eleverna.  

 

6.2.3 Moment 22 

Gunilla och Britta beskriver även att deras rädsla för att improvisera till viss del har med 

ovana att göra. Vana är något som alla eleverna ser som en bidragande faktor till att bli 

en bättre improvisatör. Gunilla uttrycker att hon i en vardaglig konversation, till skillnad 

från musiken, har vana att improvisera. Hon beskriver att hon gör det ”…dagligen, hela 

tiden. Så man är ju van vid det”. Gunilla menar vidare att eftersom hon är mer van vid det 

så är det inte lika obehagligt att improvisera i dessa situationer.  

Detta bidrar till ett moment 22 för deras utveckling på instrumentet där eleverna menar 

att man måste ha vana för att våga improvisera samtidigt som du måste våga improvisera 

för att få vana. En intressant kontrast är den pedagogik som förespråkas av Bourke där 

det enskilda experimenterandet och utforskandet av instrumenten genom improvisation 

ledde till att elevernas självförtroende att improvisera ökade (Bourke et al, 2013. Bourke 

menar att improvisation inledningsvis bör utforskas utan rytmisk eller harmonisk kontext 

vilket är en metod som sällan skådas i situationer med elever som upplever det jobbigt att 

börja improvisera.  



 

6.3 Elevernas vardag som pedagogiskt verktyg 

Grundidén till denna studie bygger på min tolkning av Vygotskijs teorier om den 

proximala utvecklingszonen som ett spänningsfält mellan vad vi redan vet och vad vi 

klarar av med assistans av någon annan. Att arbeta med det vardagliga perspektivet 

baseras på hur Strandberg (2006) och Øzerk (1996) beskriver Vygotskijs teorier kring 

utvecklingens progression från det vardagliga till det vetenskapliga. Strandberg beskriver 

det som att elevens vardagliga begrepp får prövas i ett nytt rum.  

De vetenskapliga begreppen (som läraren, i samarbete med eleven, bidrar 

med) öppnar istället upp ett rum eller en zon där barnets vardagliga begrepp 

kan ta plats. Barnet får chans att lyfta in sina föreställningar i ett mer 

avancerat rum – och fortsätta sina aktiviteter där. De vetenskapliga 

begreppen banar sålunda väg för de vardagliga begreppens utveckling. 

(Strandberg, 2006. s.153) 

För att leda in en elev i ”rummet” eller ”zonen” anser jag att läraren först behöver utforska 

elevens vardagliga föreställningar så att dessa kan lyftas in i ett nytt sammanhang. Jag ser 

det som att dörren till rummet först måste lokaliseras. Det betyder att den ena sidan av 

dörren består av elevens vardagliga kunskap och den andra sidan är zonen där jag kan 

undervisa och hjälpa eleven på bästa sätt. Genom en utgångspunkt i vardagen borde därför 

undervisningen underlätta för eleven att kliva in i zonen/rummet och för mig som lärare 

att skapa bäst förutsättningar för lärandet. 

Øzerk (1996) lyfter också hur vår utveckling av vardagliga och vetenskapliga begrepp 

rör sig mot varandra vilket också gör att de påverkar varandra i utvecklingen. I denna 

studie ser jag begreppens transformation som extra relevant. Øzerk beskriver att de 

vetenskapliga begreppen går från att vara generella till konkreta och menar att det 

vardagliga står för någonting konkret. Om begreppen påverkar varandra ser jag att den 

vardagliga kunskapen skapar förutsättningar, i likhet med Strandberg (2006), för att förstå 

någonting nytt och vetenskapligt eller att transformera något vardagligt till vetenskapligt. 

 

6.3.1 Musikrummet 

Det sätt på vilket vi utforskade improvisation kan ses i ljuset av Monks (2012) teori med 

fem hjärnor som utgör en metafor för de interna processer som äger rum när vi 

improviserar i musiken. Samtalen kring elevernas vardagliga paralleller ledde till att vi 

kunde översätta byggstenarna till musik och därigenom skapa övningar att utveckla 



improviserandet med. Övningarna syftade till att dela upp improvisationen i mindre delar 

och sedan isolera enskilda improvisatoriska processer vilket eleverna också använde för 

att beskriva improvisationen i vardagen. Lektionerna skapade även ett utforskande eller 

experimenterande klimat (Bourke et al, 2013; Riveire, 2006) där eleven kunde vrida och 

vända på varje byggsten. 

Ett tydligt exempel på isolering av de improvisatoriska processerna (Monk, 2012) kan 

ses i övningen med de färdigkomponerade fraserna som samtliga elever gjorde. Det kan 

liknas med vad Monk kallar den fortspinnande hjärnan (continuation). Han beskriver en 

process som granskar fraser som redan skapats och sedan bearbetar hur de fortsatt ska 

användas i improvisationen. Genom att vi skapade fraser innan improvisationen började 

skedde den processen i lugn och ro. Det gav utrymme för en process som istället innebar 

komponerande där det var möjligt att ändra och göra om (Rogers, 2013) vilket i Monks 

teori beskrivs som den kreativa hjärnan.  

En inversion av denna övning skedde under Brittas lektion när tempo och dynamik 

utforskades som byggstenar och en annan improvisatorisk process isolerades. Detta 

moment kan förstås utifrån Monks (2012) beskrivning av den kreativa hjärnan (creative). 

Här arbetade Britta enbart med att styra dynamiken, respektive tempot, vilket ledde till 

att det melodiska i fraserna hamnade i andra hand. Hon fokuserade enbart på att vara 

kreativ med en bestämd byggsten i taget och eliminerade mycket av hennes ideal med att 

en improvisation måste låta bra. Det var efter denna övning som hon fick en positiv känsla 

av att improvisera och utbrast: "Det var nice!” Som tidigare nämnts upplevde jag 

elevernas föreställningar om improvisation i musiken som ett arv från någon annan där 

improvisation på gitarr är nästintill synonymt med ett gitarrsolo och den emblematiska 

rollen av gitarrhjälte. Jag ser därför denna övning som det mest lyckade försöket att vidga 

elevernas perspektiv kring vad musikalisk improvisation kan vara.  

Dessa övningar kom fram genom samtalet kring de metoder eleverna använder i syfte 

att underlätta improvisationerna i deras vardag. Därför kunde vi översätta deras metoder 

från vardag till musik och eleverna fick en naturligare ingång till att improvisera. Det 

Strandberg (2006) kallar för vetenskapligt ser jag, i detta sammanhang, istället som det 

musikaliska. Elevens vardagliga föreställningar banade på så sätt väg för ny kunskap om 

musikalisk improvisation och eleverna fick chansen ”[…]att lyfta in sina föreställningar 

i ett mer avancerat rum – och fortsätta sina aktiviteter där” (Strandberg, 2006. s.153). 

 



6.3.2 Att vara i rummet 

Ovan har utforskandet och användandet av elevernas vardagliga föreställningar 

diskuterats men det finns en annan pedagogisk aspekt som framgick av studien. 

Strandberg (2006) menar att läraren och eleven tillsammans ska gå mot det vetenskapliga, 

som det är tänkt att eleven ska lära sig, i det nya rummet. Det betyder att läraren bistår 

och hjälper eleven förstå den nya kunskapen som presenteras. Just denna process sågs 

väldigt tydligt under lektionen med Gunilla då hon i slutet av lektionen upplevde att hon, 

trots övningarna vi gjort under lektionen, enbart spelade skalan fram och tillbaka. När jag 

bistår med en pedagogisk idé om improvisationens mening eller syfte och ger henne en 

enkel övning tar hennes improviserande en helt ny riktning. Detta hjälpte henne att kliva 

över en tröskel och utveckla ett spel som var på en betydligt högre nivå än innan. 

Övningen blev en ny ingång till att improvisera och interaktionen mellan oss kan ses som 

ett exempel på hur en elev kan sträcka sig mot ny kunskap i interaktion med en lärare.   

I diskussionen om hur lärarens roll i improvisationsundervisningen kan se ut pekar 

detta resultat på vikten av lärarens närvaro i elevers utforskning av improvisation. 

Strandberg (2006) menar att läraren har en roll att spela i form av en hjälpande hand som 

kan få eleven att prestera på en högre nivå, vilket situationen med Gunilla bekräftar. På 

så sätt tror jag att läraren definitivt har en viktig roll men att den behöver distanseras från 

det traditionella sättet att undervisa improvisation. Inte minst i introducerandet av 

improvisation till elever som aldrig utforskat ämnet och för elever, som Gunilla, där rädsla 

eller obehag sätter käppar i hjulet för improviserandet. Återigen, en pedagogik som utgår 

mer från elevens egna utforskningar av vad improvisation kan vara istället för en 

fokusering på att lära ut teoretiska färdigheter kan här vara en första vändpunkt.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I sammanställningen av resultaten kan man se hur Mattias perspektiv på improvisation i 

musik skiljer sig från Gunillas och Brittas. Även om ett så begränsat underlag naturligtvis 

inte kan ge några generaliserbara slutsatser så har det fått mig att fundera på om det finns 

ett genusperspektiv på improvisation att undersöka här? Är flickor mer rädda för att 

improvisera och finns det ytterligare faktorer som påverkar rädslan? En större upplagd 

intervjustudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag skulle kunna ge ökad kunskap 

om eventuella skillnader i genusstyrda inställningar till improvisation. 



 Ett annat intressant musikpedagogiskt forskningsområde ser jag i metoder som lyfter 

fram det enskilda experimenterandet i enlighet med resultaten från Bourkes studie (2013). 

Kan deras metoder användas för att stärka elevers vilja och självförtroende att 

improvisera? Kan man se en modell för en ändrad lärarroll i undervisning i improvisation, 

med mindre fokus på teori och istället mer fokus på individuellt experimenterande? En 

bättre förståelse av de processer som pågår i ett improviserat framförande kan här utgöra 

en vidare källa till fördjupning. En studie som undersöker dessa processer hos elever eller 

professionella musiker skulle kunna bidra väsentligt till den modell som Monk (2012) 

presenterar.  

Denna studie ger för handen att en koppling mellan improvisation i vardagen och i 

musiken kan utgöra ett användbart pedagogiskt redskap men studiens omfattning var så 

begränsad att en mer omfattande studie hade varit önskvärd. Resultatet av applicerandet 

av Vygotskijs teorier var positivt vilket gör att det förmodligen finns mer frukt att skörda 

av fortsatt applicering av denna sorts didaktik.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett angående medverkan i forskningsstudie 

 

Mitt namn är Tim Carlstedt och jag studerar till ämneslärare vid musikhögskolan i 

Malmö, Lunds Universitet. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur gitarrelever ser 

på musikalisk improvisation. Min förhoppning är att kunna erhålla en bättre förståelse för 

hur den enskilda eleven uppfattar improvisation som företeelse och begrepp och att 

därigenom hitta nya metoder som kan leda till bättre kvalitet i min undervisning på 

instrumentet. 

 

Studien kommer att ske genom observationer av lektionstillfällen där jag och eleven 

samtalar och reflekterar kring ämnet improvisation. Jag är också särskilt intresserad i att 

observera den musikaliska tillämpningen och de inommusikaliska uttrycken för denna 

förståelse. Observationerna kan sedan bli underlag för en intervju. Dessa träffar kommer 

att spelas in med video (lektion) och ljud (intervju), i analyssyfte och enbart vara 

tillgängligt för mig och min handledare på musikhögskolan. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och den medverkande har rätt att närsomhelst avbryta 

sin medverkan i studien. Ett deltagande och/eller avbrytande sker helt fritt från 

påtryckningar eller påverkan från forskaren. 

 

Jag som forskare och min handledare behandlar all information om känsliga uppgifter 

(namn, kön etc.) med tystnadsplikt. Alla uppgifter som kan identifiera en person kommer 

antecknas, lagras och avrapporteras (publiceras) på ett sådant sätt att enskilda människor 

inte kan identifieras av utomstående. De uppgifter som samlas in kommer inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Här med godkänner jag medverkan i studien 

Elev 

Underskrift Namnförtydligande 

 

 

 

  

 

 

Målsman (om yngre än 18 år) 

  

Underskrift Namnförtydligande 

 

 

  



Bilaga 2 

Frågor inför lektionerna 

 

1. Försöka förstå Elevens tankar om vad improvisation är. 

Vad är improvisation för dig?  

Vad tänker du på när du hör ordet improvisation, vad betyder ordet?  

Vad gör man när man inproviserar? 

2. Hitta elevens strategier för improvisation i vardagen 

I vilka sammanhang kan du se att du improviserar? Andra än musik?  

När är improvisation lätt, eller mer självklart, att använda?  

I vilket sammanhang tycker du att du är bra på att improvisera?  

Hur gör du för att improvisera då?  

Varför behövs improvisationen i sammanhanget?  

Hur hade det blivit om man inte improviserade i det sammanhanget?   

Kan man träna sig i att improvisera? 

3. Koppla elevens tankar kring improvisation i allmänhet till att spela gitarr 

och improvisera i musik. 

Hur kan man improvisera i musik med gitarren?  

Skiljer sig improvisationen i sammanhang (som tidigare nämnts) från musik?  

– Har improvisationen samma funktion?  

När improviserar man inte i musik?  

4. Utarbeta strategier för att improvisera baserat på vad eleven sagt. 

Går det att översätta några av punkterna från mindmapen till musik? 

Spinna vidare på något och få eleven att utveckla mer? 

Konstruera en övning/spela utifrån elevens punkter? 

 


