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Sammanfattning

Författare: Oskar Melander

Titel: Planerad spontanitet – komposition och plankning som metod för att lära ut improvisation till  

trummisar. 

Den här studien undersöker hur egenskrivna och/eller lånade idéer kan användas som metod för att 

utveckla improvisationsförmågan hos elever på estetiska programmet med trumset som 

huvudinstrument. Studiens deltagare har efter givna ramar fått i uppgift att planera och sedan 

framföra egna trumsolo-sekvenser, i syfte att fylla på den egna musikaliska verktygslådan med 

solistiska verktyg. Den här studien är baserad på kvalitativa intervjuer och på aktionsforskning 

genom ett undervisningsprojekt, där forskaren själv varit aktiv i processen och utförandet. 

Resultatet visar att improvisation är möjligt att konkretisera och går att lära ut på ett strukturerat  

sätt. Informanternas svar indikerar att improvisation som undervisningsämne behövs och att den här 

specifika metoden var uppskattad. Resultatdiskussionen väcker frågor om förbättringsområden och 

nya idéer om hur improvisationsundervisning kan bedrivas i det framtida yrkesutövandet. 
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Abstract

Author: Oskar Melander

Titel: Planned spontaneity – composing and borrowing as a method for teaching improvisation to 

drummers.

This study examines how original and/or borrowed ideas can be used as a method for high school 

students with drum profile to develop and improve their ability to improvise. The students of this 

study have been instructed to prepare and to play drum solo sequences based on certain limitations, 

in order to fill their musical toolbox with new solistic tools. This study is based on qualitative 

interviews and action research, where the researcher has been active in the process and 

implementation. The result shows that improvisation is possible to deconstruct and that it is possible 



to teach like any other exercise. The answers received indicate that improvisation education is  

necessary and that this method for teaching improvisation was appreciated. The concluding 

discussion raises questions and ideas regarding improvement and new methods for teaching 

improvisation.
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1. Inledning

En gång på gymnasiet blev jag under ett lektionstillfälle ombedd att improvisera. Det gick helt åt  

skogen, jag frös ihop och visste inte alls vad eller hur jag skulle spela. Det var hemskt! Efter det här 

bestämde jag mig för att om ingen lärare tänkte tala om hur jag skulle tänka eller komma med 

förslag på vad jag kunde spela, så fick jag väl göra det själv. Jag skulle aldrig mer inte veta hur man 

hanterar ett trumsolo oavsett om det var swing, shuffle eller en rak rocklåt. Jag hade idéer i huvudet 

men jag fick inte ut dem i fingrarna och i slutändan är det precis vad det hela handlar om. För att  

kunna realisera en idé måste man ha verktygen, för att kunna uttrycka sig måste man kunna språket. 

Jag har i skrivande stund spelat trummor i sexton år för sammanlagt åtta olika lärare. Även om jag 

är tacksam för allt de lärt mig känner jag idag att ingen av dem prioriterade eller praktiserade 

genomtänkta metoder för att lära ut improvisation. När gitarrister, pianister och basister tidigt får  

skalor som verktyg för improvisation får en trummis egentligen ingenting som kan fungera i 

motsvarande syfte. Vi kan få höra: ”Där har du solo i fyra takter!” utan att ha fått så mycket som en 

minuts undervisning i hur man gör. Ingen har någonsin sagt till mig: ”tänk så här när du 

improviserar” eller ”en bra idé innan du spelar solo kan vara att” etc. Jag har alltså upplevt en 

outtalad förväntan på att vi trumslagare ska kunna improvisera av oss själva och inte behöver bli 

undervisade i ämnet, därför vänder sig föreliggande studie främst till blivande och redan utbildade 

slagverks- och musiklärare. Jag hoppas kunna inspirera dem till att inte bortse från improvisation i 

sin undervisning eller ta för givet att eleven redan behärskar det. Jag ser det som både mitt uppdrag 

och mitt ansvar att förse mina framtida elever med vad jag tror är bra verktyg, sådant de verkligen 

kan ha nytta av och som förhoppningsvis fyller ett tomrum.

1.1 Undervisningsmodell

Metoden som det här arbetet är baserat på växte fram då jag själv kände att jag aldrig blev en bättre  

improvisatör. Jag lyckades alltså inte utveckla förmågan att komma på saker i stunden när jag 

spelade. Jag började fundera över varför och frågade mig själv: Hur skulle jag vilja att någon annan 

lärde ut improvisation till mig? Jag insåg då att det kanske vore bra att skriva ned och förbereda 

olika idéer för olika stilar. På så sätt skulle jag ju alltid ha ett utgångsläge eller något att ”ta till” när  

situationen krävde det. Det här arbetets utgångsläge är att det i dagsläget fattas verktyg för att  
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utvecklas improvisatoriskt som trumslagare. Söker man på ”drums improvisation” på nätet får man 

massor av träffar med trummisar vars tips ofta liknar varandra. Det handlar om att bara spela, känna 

sig fri, att aldrig spela samma sak två gånger utan att fokusera på flytet och tänka framåt. För egen 

del har jag landat i en motsatt filosofi: Upprepning, inövade mönster, fokus på muskelminne och 

framför allt att tänka i sjok snarare än en takt i taget. Man kan beskriva min metod som ett  

trestegskoncept där steg 1 är planera, steg 2 är orkestrera och steg 3 är uttryck. Min teori är som 

sagt att flyt först kan uppnås när du kan språket och på förhand vet vad du vill säga och detta vill 

jag pröva i undervisning. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Mot bakgrund av det jag beskrivit ovan är syftet med den här undersökningen att utforska och 

praktisera en metod för improvisationsundervisning baserad på skapande och planering. Jag tror det 

finns mycket att vinna på i att fördjupa sig i det här ämnet och de slagverkslärare jag pratat med har  

varit eniga om detta. Nu återstår att se vad eleverna tycker.

De forskningsfrågor jag valt att undersöka är: 

– Hur upplever eleverna det att lära sig improvisation genom komposition, plankning och 

planering?

– Vad uppfattar de att de lär sig av processen? 

– Vilka förbättringsområden och nackdelar har undervisningsmodellen och arbetssättet?
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2. Begrepp och litteratur

I det här kapitlet redogörs för hur improvisation som begrepp kan förklaras, vad tidigare forskning 

säger om improvisation och improvisationsundervisning samt vilket utrymme den har i skolan idag. 

Inledningsvis benas vissa begrepp ut som kan vara svåra att förstå för den som inte jobbar med 

musik. 

2.1 Terminologi

I texten förekommer en hel del musikaliska uttryck som en musiker eller musikpedagog använder i 

dagligt tal, men som kan behöva en närmare förklaring för utomstående. 

Trumfill, fill in eller fill kallas oftast det som avviker från det huvudsakliga trumkompet i en låt. 

Fillen används i regel för att överlappa olika partier i låtar, till exempel spelas de gärna när en låt  

går över från vers till refräng. Trumfill är också själva byggstenen i ett trumsolo, en improviserande 

trummis spelar i huvudsak olika sorters fill, det vill säga går ifrån grundrytmer och gör 

utsvävningar. 

  

Swing och shuffle är två musikstilar som bygger på trioler. Trioler kan förklaras som en typ av 

underdelning, det vill säga ett sätt att dela upp pulsslagen i mindre beståndsdelar. I triolernas fall 

blir det då tre lika långa slag per pulsslag. Rakt använder jag för att beskriva musik som i motsats 

till swing och shuffle bygger på jämna underdelningar, till exempel fyra, åtta och sexton.

   

Plankning eller att planka är ett uttryck för att lära sig tidigare inspelad musik genom att lyssna och 

sedan härma eller skriva ner, med andra ord att lära sig eller att ta ut en låt på gehör.  
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2.2 Improvisation – ett svårdefinierat begrepp

Termen improvisation som den används i den här studien kan behöva ett förtydligande då det finns 

mer än ett sätt att definiera improvisation. En väsentlig del av undervisningsprojektet var just att  

försöka bryta ner och konkretisera improvisation för att kunna göra det mer greppbart för eleverna. 

NE (2016) beskriver improvisation så här: 

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. Begreppet ställs ofta i motsats till 

komposition, som innebär något på förhand fastlagt, ”färdigkomponerat”. Båda termerna har starka 

associationer till en fri gehörsbaserad respektive notskriftsbunden musikutövning, vilket dock är 

alltför förenklat, i vissa sammanhang rentav missvisande; komponerad musik är inte alltid förmedlad 

genom notskrift, och improvisationer är ofta präglade av formler och gester som upprepas från gång 

till gång respektive imiteras från musiker till musiker. […] I själva verket rymmer improvisation en 

rik men svåröverskådlig musikalisk praxis av grundläggande betydelse för vår insikt om 

musikutövandets villkor och vanor. (NE, 2016)

I den här studien kommer inte begreppet att ställas i motsats till komposition utan tolkas, som 

angivet ovan, som något som bygger på tidigare erfarenheter och intränade formler. Man kan säga 

att det här arbetet betraktar musikalisk improvisation som en inre komposition skriven på väldigt  

kort tid. Feldman och Contzius (2011) menar att vi improviserar dagligen, exempelvis varje gång vi 

samtalar, men för att klara av det har vi en gång lärt oss ett språk. Glosa för glosa, mening för 

mening tills vi slutligen har ett helt ordförråd att använda oss av. Allt en musiker spelar kommer 

från tusentals timmar av övning på specifika idéer och fraser som sedan förvaltas, tolkas och 

slutligen uttrycks (Feldman & Contzius, 2011). 

I den engelske jazzgitarristen Derek Baileys bok Improvisation – Its nature and practise in music  

från 1980 definieras improvisation som: ”The art of thinking and performing music simultaneously” 

(Groves' Dictionary of Music and Musicians, 1954 refererad i Bailey, 1980), det vill säga förmågan 

att kunna tänka och spela samtidigt. Bailey (1980) pekar också på kopplingar mellan improvisation 

och komposition och menar att ett musikaliskt framträdande aldrig är totalt hugget i sten, utan att  
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improvisationen på så sätt är ständigt närvarande i musiken. Vidare menar Bailey (1980) att 

improvisation felaktigt skulle kunna tolkas som en egenskap som alla aktiva musiker besitter. Här 

lyfter han fram exempel på musiker som trots mångårig erfarenhet inte förstår hur man kan 

improvisera på sitt instrument och som är totalt bundna till noter och instruktioner. Poängen är att  

det inte är räcker med att enbart vara speltekniskt skicklig på ett instrument, konsten att improvisera  

handlar också om mental förberedelse. Detta måste man aktivt öva på, precis som man aktivt övar 

på de rent mekaniska aspekterna av att spela musik (Bailey, 1980). 

Den amerikanske musikern och författaren Stephen Nachmanovitch (2010) påpekar också han hur 

allt vi gör, även det som förefaller spontant, ändå bygger på summan av alla våra tidigare 

erfarenheter:

En improvisatör opererar inte från ett formlöst vakuum utan från tre miljarder år av organisk 

evolution; allt vad vi varit finns kodifierat någonstans inom oss. Bortom denna vidsträckta historia 

har vi ännu mer att ösa ur: dialogen med Självet, en dialog inte bara med det förflutna utan med 

framtiden, omgivningen och det gudomliga inom oss. Allteftersom spelet, skrivandet, talet, 

tecknandet eller dansen utvecklar sig, börjar vår varelses inre, omedvetna logik att lysa igenom och 

forma materialet. (s. 31- 32) 

Det här synsättet utesluter i princip slumpen som en variabel i improvisation men tvekar inte att  

belysa de rent spirituella aspekterna, att improvisationen skulle vara ett uttryck av vårt innersta  

väsen. Nachmanovitch (2010) understryker att improvisation och skapande sker hela tiden, till 

exempel vid samtal och att det vore ett misstag att tolka det som gåva från Gud som endast ett fåtal  

lyckliga besitter. Improvisation bör ses som en egenskap som alla kan bygga upp över tid 

(Nachmanovitch, 2010).

   

En annan för arbetet väsentlig definition av improvisation är hämtad från Rasmus Nyvalls 

examensarbete vid Lunds universitet från 2012: ”Det handlar mer om associativa förmågor och att 

så snabbt och lätt som möjligt kunna agera på det man hör eller ser inom sig.” (s. 8). I resultat- och 

diskussionsdelen av sitt arbete beskriver Nyvall (2012) hur musikpedagoger kan ha skilda 

uppfattningar om vad improvisation är eller hur det kan användas i undervisningssyfte. Två 

exempel är improvisation som verktyg och som väg mot ett annat mål. Exempelvis improvisation 

för att bemästra en skala, eller improvisation i syfte att skapa. Nyvall (2012) nämner också att 
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improvisation i sig kanske är för komplext för att kunna definieras. Vi vill gärna hitta 

grundläggande element i improvisationsbegreppet men ju mer vi försöker nysta, konkretisera och 

leta desto fler olika variabler finner vi (Nyvall, 2012). Detta är relevant eftersom att en stor del av 

undervisningsarbetet i föreliggande studie handlar just om att bena ut begreppet improvisation för 

att på så sätt underlätta undervisningen. Målsättningen är att kunna förklara vad som menas med 

musikalisk improvisation och vad den har för syfte för de elever som deltar i studien. 

2.3 Improvisation i skolan

Den här studien är genomförd på en gymnasieskola och arbetet riktar sig främst till slagverks- och 

musiklärare på gymnasienivå, därför är det relevant att ta hänsyn till rådande styrdokument. Tittar  

man på läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) är det tydligt att det finns plats för 

improvisation i musikundervisningen. Det finns alltså anledning att utforska och utveckla olika 

metoder för hur man kan lära ut det. Läroplanen (Skolverket, 2011) formulerar examensmålen för 

estetiska programmet så här:

[…] Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om 

människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa 

perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. […]. Utbildningen 

ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska 

uttrycksmedel. […] Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och 

kultur. (s. 43)

Examensmålen kan ses som brett formulerade vilket också ger utrymme för tolkning. En tolkning 

som det här arbetet bygger på är att undervisning i improvisation i hög grad bidrar till att uppfylla 

examensmålen. Eleverna ska skapa, tolka och uttrycka samt kommunicera genom estetiska 

uttrycksmedel. Sett till definitionerna ovan får allt detta plats i improvisationsbegreppet. Vidare 

säger läroplanen:

Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation 

genom diskussion om egna och andras arbeten. […] Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i 
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det estetiska hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin 

analytiska förmåga. […] Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget 

skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. […] (s. 43)

Möjlighet till reflektion och analys som Skolverket (2011) lyfter fram ovan, är något som 

undervisningsmodellen i denna studie lägger stor vikt vid. Det finns forskning som pekar på att 

dialogiska metoder med självreflektion i fokus är givande för att utvecklas artistiskt, eller som i  

detta fall improvisatoriskt. Tarja Häikiö, lektor vid Göteborgs universitet, framhåller att det primära 

syftet för estetisk undervisning är att uppmuntra de studerande till att bli mer reflekterande och i  

förlängningen mer självgående (Häikiö, 2011). Detta menar Häikiö (2011) är centralt för den som 

siktar på att bli en praktiserande och professionell musiker, artist eller konstnär. Att introducera ett 

givet koncept som hjälper eleven att utvecklas på egen hand är också centralt i denna studies 

undervisningsprojekt. Fokus ligger på att plantera tankefrön och idéer som i förlängningen hjälper 

eleven att lära sig själv. Föreliggande studie vilar på tesen att förmågan att stärka elevens 

självkänsla och självbild är minst lika avgörande som själva speluppgiften för ett lyckat resultat. 

Tittar man specifikt på läroplanens centrala innehåll för instrument- och sångkurserna (Skolverket,  

2011) finner man riktlinjer som i än tydligare grad pekar på att improvisation bör vara en väsentlig 

del av undervisningen: 

- Solistiskt framträdande

- Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck

- Förmåga att improvisera 

- Färdigheter i att musicera instrumentalt […], såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att  

- använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.

- Kunskaper om musikinstudering, enskilt […], samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska 

färdighetsutveckling. (Skolverket, 2011). 

Allt sammantaget är det, av läroplanens innehåll att döma, en praktiserande musiklärares ansvar att  

förse sina elever med verktyg för att utvecklas improvisatoriskt. Det bör alltså ses som viktigt att en 

musiklärare noggrant tänker igenom sitt upplägg för improvisationsundervisning och fördelar tiden 

på både teknik, praktiskt utförande och på reflektion. Improvisation är på många sätt ett komplext 

och abstrakt ämne vilket också kan göra det utmanande ta sig an. Syftet med denna studie är att  

utveckla och tydliggöra hur improvisationsundervisning kan bedrivas, vilket också bidrar till att  

13



kunna uppfylla läroplanens (Skolverket, 2011) examensmål och centrala innehåll. 

2.4 Tidigare forskning och undervisningsmaterial

Här följer en presentation av den litteratur och referensmaterial som ligger till grund för det här 

arbetet, samt en förklaring till behovet av att utveckla en egen undervisningsmetod för 

improvisation. 

2.4.1 Andras tankar om musik- och improvisationsundervisning 

Lucy Green, engelsk professor i musikutbildning vid UCL Institute of Education, beskriver i sin 

bok How Popular Musicians Learn från 2001 konflikten mellan ”discipline and osmosis” - 

motsättningen mellan disciplin och det som lättast kan översättas som naturkraft. Green (2001) 

menar att det är av stor vikt att hitta en balans mellan de båda i undervisningen och att disciplin  

eventuellt tar för stor plats. Hon ställer sig frågan om inte fler elever skulle uppmuntras till att skapa 

musik om undervisningskulturen i högre grad hade genomsyrats av improvisation, utforskande och 

experimenterande. Green (2001) menar att även de som titulerar sig som musiker ofta nöjer sig med 

att spela andras musik och aldrig skapar något eget. Detta menar Green (2001) delvis beror på att 

folk skäms för att göra musik mot ouppnåeliga ideal, det vill säga att det kan vara utlämnande och 

en källa till osäkerhet att visa vem man är musikaliskt. Detta blir relevant i denna studie eftersom de  

mentala aspekterna i att improvisera kan vara svåra att bortse ifrån. Det Green (2001) beskriver 

ovan bör alltså betraktas som en variabel i det undervisande momentet. Undervisningsmodellen i 

föreliggande studie bygger i första hand på planering framför det spontana men samtidigt är det 

viktigt, som Green (2001) framhåller, att etablera ett avslappnat förhållande till det egna skapandet  

och inte stänga dörren för infall helt och hållet. Enligt Fostås (2002) är det viktigt att välkomna 

spontanitet men hon understryker att den också bör fångas upp så att den inte försvinner ut i intet. 

Man bör fråga sig själv: Vad gjorde jag just? Var det bara tur? Kan jag göra om det? (Fostås, 2002). 

Zandén (2011) menar, liksom Nachmanovitch (2010), att det kan vara klokt att frångå idén om 

musikalitet som en naturbegåvning och istället betrakta det som något man kan skaffa sig genom 

övning och arbete. Denna inställning är också vad undervisningsarbetet i föreliggande studie vilar 

på och detta blir relevant sett ur ett pedagogiskt perspektiv. Fokus ligger till stor del på att  
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avdramatisera improvisation i förhoppning om att den då blir lättare för eleverna att ta till sig.  

Undervisningsmodellen fokuserar mer på själva hantverket i improvisationsutförandet och på vad, 

hur och varför man kan spela något i en given kontext och mindre på ”spela det känner inom dig”. I 

en mening finns det då ”rätt och fel” att förhålla sig till, men förhoppningen är att det skapar 

tydlighet och ger möjligheter inom det givna ramverket och bidrar till en utveckling av det  

personliga uttrycket. 

Hernes (2014) menar att det är viktigt att innehållet tas emot av eleverna på ett sådant sätt att de  

själva kan skapa sig ett förhållande till det, både uttrycket i sig och mediet det blir uttryckt genom.  

Hernes (2014) menar också att en utövande konstpedagog möter sina elever som hen möter sin 

publik och därför är förberedelserna inför en lektion och ett musikaliskt framträdande lika viktiga.  

Lärarens handlingar förs över på eleven som med sina nyvunna upplevelser av det läraren just 

framfört, själv känner ett behov av att ta till handling (Hernes, 2014). De idéer för 

improvisationsundervisning presenterade i denna studie tar detta i beaktning och här kan att 

förebilda musikaliskt, visa på möjligheter och samtal med eleverna betraktas som viktiga 

komponenter. Att inspirera genom exempelvis spelglädje och på så sätt få eleverna att förstå syftet  

med uppgiften är en viktig kugge för undervisningsarbetet i föreliggande studie. Hernes (2014) 

skriver:

Dette arbeidet tar utgangspunkt i at kunstpedagogen behersker improvisasjonens kunst, at 

kunstpedagogen er i stand til å skape kunstnerisk form gjennom en improvisatorisk holdning der all 

egen erfaring og kunskap skal kunne framtre for eleven. Det sentrale er å ta del på en slik måte at det 

leder eleven til handling. At den formen kunstpedagogen formidler gjennom, er en form som tvinger 

eleven til handling […] og i neste fase en refleksjon både hos lærer og elev, både i handlingen og 

over handlingen (s. 203)

Hernes (2014) menar alltså att det är väsentligt för undervisningen att ”tvinga” eleven inte bara till  

handling, utan också till reflektion. Detta är också väsentligt för det här arbetets 

undervisningsmodell och betraktas som ett tillvägagångssätt som lär eleven att lära sig själv och 

som lägger en bra grund för undervisningsinnehållet att vila på. 

Feldman och Contzius (2011) menar som tidigare nämnt att vägen till god improvisationsförmåga 

delvis handlar om (precis som man lär sig ett språk utifrån ett alfabet) att bilda noter till motiv,  

motiv till teman, teman till subfraser och subfraser till fraser. De lyckas på ett ganska enkelt sätt att  
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konkretisera hur improvisationsundervisning kan bedrivas samtidigt som de ställer sig frågan: 

Varför är det så komplicerat att lära sig själv och att lära ut till andra? Här menar Feldman och  

Contzius (2011) att mening och innehåll är centrala begrepp. Det räcker inte med att vara utrustad 

med rätt verktyg, man måste också ha något att säga (Feldman & Contzius, 2011): 

Most jazz improvisation methods teach a combination of scales, chords, and patterns as the tools for 

improvising. All of these are useful, though in and of itself playing scales, chords does not constitute 

improvising any more than reciting the alphabet or reading the words in a dictionary constitutes 

speaking. In either case we are merely speaking gibberish without meaning. (s. 55)

Feldman och Contzius (2011) framhåller att nyckeln till god improvisationsundervisning handlar 

om att lära ut musikaliska ord, uttryck och sätt att spela som till exempel beskriver en känsla hellre  

än musikaliska termer. De liknar det hela vid små barn som lär sig säga ”Mamma” och ”Pappa” 

långt före de kan stava till det. Feldman och Contzius (2011) menar också att gränser och tydliga 

ramar har visat sig effektivt vid improvisationsundervisning och att det, paradoxalt nog, är lättare att  

känna sig fri med färre valmöjligheter. Denna studie följer samma princip då den bygger på just 

tydliga avgränsningar, i tron om det ska hjälpa eleverna att lättare kunna fokusera på själva 

utförandet.

2.4.2 Tidigare undervisningsmaterial i improvisation för trumslagare

Det råder ingen brist på böcker om improvisation eller om konsten att lära sig att improvisera. 

Däremot är det inte lika lätt att hitta undervisningsmaterial för just improvisation på trumset, varken  

i bokform eller någon annan form. I inledningen av det här arbetet nämndes en upplevd förväntan 

på att trumslagare ska kunna improvisera av sig själva och inte riktigt behöver bli undervisade i 

ämnet. Om detta beror på att trumset saknar toner är svårt att säga, men när 

ackordsinstrumentalister exempelvis får blues-skalor att öva på, får en trumslagare egentligen 

ingenting liknande. En trumslagare har sannolikt större möjlighet att få ta del av koncept och 

tekniker gällande solospel och improvisation genom workshops och videoklipp med etablerade 

trummisar, än genom böcker.   

Ett undantag (som kanske bekräftar regeln) när det gäller böcker är Lars Anderssons Expand your 

rythmic freedom från 2015. Det är en av få böcker för trumundervisning vars fokus ligger på att bli 
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friare i sitt spel och således bli bättre på att uttrycka sig improvisatoriskt (Andersson, 2015). I och 

med detta arbetes utgångspunkt kontaktades författaren och fick frågan angående bristen på konkret 

undervisningsmaterial för trumimprovisation. Han instämde i att det finns väldigt lite handfast att  

hitta på området och att detta var ett av huvudskälen till att boken skrevs. Expand your rythmic 

freedom (Andersson, 2015) bygger på både teori och praktik. Alla övningar är noterade men också 

kopplade till klingande exempel. Det följer musikfiler med boken och dessa låtar är skrivna 

speciellt för de olika övningarna. Fokus ligger alltså på utveckla sin rytmiska frihet, att kunna spela 

udda och jämna rytmer till udda och jämna taktarter utan att tappa bort sig. Det 

undervisningsmetoden i detta arbete har gemensamt med dessa exempel är främst det medvetna 

övandet. Att bestämma sig för något specifikt, till exempel en rytm och sedan placera den i ett  

musikaliskt sammanhang och hålla sig till den och utforska dess möjligheter. Man skulle kunna 

säga att motsatsen till den formen av övning vore att slå på en låt att spela med till och därefter testa  

idé på idé på idé utan att fånga upp eller upprepa en enda utav dem. 

Det finns som sagt inte så mycket för en trumslagare att hämta i bokform när det kommer till  

improvisation. Däremot finns det gott om kända trummisar, och de allra flesta hittar man till  

exempel på youtube.com. Där finns en uppsjö av professionella trumslagare och amatörer med 

massor av tips om hur man förbättrar sin kreativitet och sin snabbtänkthet. En del av innehållet går 

dock mot det här arbetets filosofi, många säger exempelvis: ”spela något nytt för varje takt som 

kommer” eller ”tänk framåt”, i motsats till den tes som denna studie vilar på där planering och 

upprepning är centrala faktorer. Under en intervju i den svenske trummisen Morgan Ågrens UR-

program Trum från 2001 säger Ågren efter en stunds improviserande: ”Jag tänker inget speciellt, jag 

bara hittar några slags grejer och..” sedan fortsätter han att spela fritt och flytande. Efteråt frågar 

intervjuaren: ”Vägen fram till det där [det sätt han spelar på], är det bara att köra liksom? Man 

måste väl ha lite chops [teknik]?” Och Ågren (2001) svarar: 

Ja jag tycker det. Ungefär som någon gubbe som målar tavlor, man har som inget...man slänger lite 

färg hit och dit bara. […] Jag tycker inte att jag tänker i tempo överhuvudtaget utan jag ser det som 

abstrakta fragmentariska..eh..vulkanutbrott eller nåt. […] Så man kan försöka hitta vissa teman i den 

här röran så kryper det fram vissa figurer som man kan ta vara på. Det var någon som sa: 'My 

favourite rythm. The sea the wind. No problems with tempo'. (Morgan Ågren, 2001)

 

Därefter fortsätter han genomgången med att lyfta fram alla de alternativa ljudkällor som finns i ett  

trumset. Poängen är alltså att allt går att slå på, inte bara själva slagskinnen vilket är relevant att ha  

17



med sig när man ska improvisera som trumslagare. I övrigt är hans sätt att lära ut improvisation i  

det här fallet ganska långt ifrån det här arbetets undervisningsmodell. Att säga: ”känn dig fri!” Eller  

”måla en tavla med trummorna!” riskerar att bli för abstrakt för någon som inte redan är en van 

improvisatör. Det går dock även att finna gemensamma nämnare i denna studies tillvägagångssätt  

och Ågrens (2001) filosofi. Relevant för detta arbete är till exempel det som nämns om att hitta 

teman och figurer i ”röran” att ta fasta på, för att på så sätt bygga upp en trygghet i sitt spel. 

Andra trumslagare och ”youtube-lärare” menar att improvisationsövningar mår bra av struktur och 

avgränsningar. Det vill säga övningar som bygger på medvetenhet över vad man spelar och att det 

man övar på bör ske inom en särskild ram för att på så sätt kunna isoleras. Den tyske trummisen 

Benny Greb har ett koncept eller filosofi kring hur man kan bli en bättre improvisatör som bidragit 

till att utveckla undervisningsmodellen i föreliggande studie. I en instruktionsvideo säger Greb 

(2010):

Awareness first. Imagine you have a conversation with someone but sometimes you can't control 

what comes out of your mouth, and you even can't remember what you've just said. It would be 

horrible, wouldn't it? You have to be aware of what you are saying, it's the same with music. In jazz 

there is this phrase: 'Mean what you play'. Well that starts with be aware of what you play. 

(Benny Greb, 2010)

   

Medvetenhet först. Man måste veta vad det är man säger och än viktigare man måste kunna upprepa 

det man säger. Han presenterar en övningsform som han kallar för form improv som bygger på 

upprepning. Den går ut på att spela en takt helt improviserat och sedan följa upp den genom att 

upprepa samma takt på exakt samma sätt direkt efteråt. Greb (2010) tillägger att ”The secret of all  

improvisation exercises is to set a clear frame of rules and explore what you can do within this 

frame.”, alltså att hemligheten bakom en bra improvisationsövning handlar om att sätta upp en 

tydlig ram och utforska vad man kan göra inom denna ram. Greb (2010) understryker att 

upprepning är nyckeln och att ”spela fritt” och något nytt i varje takt eventuellt kan vara 

kontraproduktivt då man inte kan minnas allt man spelat och då går bra idéer förlorade. 

En annan övningsform som Benny Greb (2010) tar upp kallas för note value improv, det vill säga 

notvärdesimprovisation. Metoden går ut på att välja ett specifikt notvärde, till exempel åttondelar  

eller sextondelar och enbart spela detta fast hela tiden variera orkestrering och dynamik. Ett  

notvärde eller en rytm kan spelas på tusentals olika sätt, det är bara fantasin som sätter gränserna 
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(Benny Greb, 2010). På samma sätt visar Greb (2010) att en ram också kan vara att enbart spela på 

en enda trumma eller cymbal för att på så sätt utforska samtliga dimensioner på varje enskilt  

slagverk.

Den amerikanske trummisen Andrew Hare (Hare, 2011) skriver i sin blogg: ”One of the most 

frequently asked questions that I get from students who are starting to learn to improvise is 'What 

do I play?'”. Den vanligaste frågan från hans elever är alltså: ”Vad ska jag spela?” och här pekar 

Hare (2011) på vad han anser vara de två vanligaste missförstånden om improvisation: Det ena är 

att det är något som i princip är omöjligt och som endast några lyckliga få blivit belönade med från 

födseln, en av naturen given gåva. Det andra missförståndet, som även Bailey (1980) belyser, är att 

det tvärtom är enkelt. Väljer man att se det så kan vem som helst improvisera genom att spela vad 

som helst, hur som helst (Hare, 2011). Det sistnämnda är i en mening inte fel eftersom 

improvisation beskrivs av NE (2016) som något oförutsett, men inom musik menar Hare (2011) att 

improvisation bygger på vissa ramar och riktlinjer – vad man spelar, med vilka man spelar, tempo 

och taktart etc. Precis som Feldman och Contzius (2011) menar Hare (2011) att vägen till att lära sig 

improvisation är densamma som vägen till att lära sig ett nytt språk – alla kan lära sig men det tar  

lång tid, kräver mycket energi och vissa lär sig snabbare än andra. Hare (2011) är liksom som 

Benny Greb (2010) inne på att små steg och tydliga ramar är nyckeln till att bli en god och fri 

improvisatör.

Detta avsnitt är resultatet av de sökningar som gjorts på ämnet improvisationsundervisning för 

trumset. Utgångspunkten till detta arbetet grundar sig som sagt på upplevelsen av ett visst tomrum 

när det kommer till just detta. Det har inte varit svårt att finna material om improvisation på ett mer  

generellt plan, vilket har varit till hjälp för att bygga upp en egen filosofi kring improvisation och 

för att kunna ge bra allmänna råd till studiens deltagare.
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3. Metod

Här presenteras de forskningsmetoder som använts till att genomföra den här studien och hur 

undervisningsmodellen för att lära ut improvisation är utformad. Här förklaras begreppen 

aktionsforskning, kvalitativa intervjuer och observation, vilka har varit de primära metoderna för 

undersökningen och insamlingen av data. Kapitlet avslutas med en reflektion över resultatets 

tillförlitlighet och över huruvida studien upprätthåller en objektiv hållning. 

3.1 Kvalitativ forskning

Den här studien bygger på kvalitativ forskning – en forskningstradition med fokus på subjektiva 

uppfattningar och med målet att ”fånga insidan” av deltagarnas erfarenheter och upplevelser 

(Bryman, 2011). Kvalitativ metod kännetecknas av att man som forskare har ett direkt förhållande 

till det man studerar, som i denna studie då forskaren också är den utövande läraren. Bryman (2011) 

skriver:

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling av analys och data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande 

och konstruktionistisk till sin art […] (s. 340)

En kvalitativ forskare har alltså som mål att tolka deltagarnas tankar, beteenden, värderingar och 

normer utifrån den kulturella kontext de befinner sig i, fokus ligger på att beskriva saker och ting 

utifrån sitt sammanhang (Bryman, 2011). Kvalitativ metod kan jämföras med kvantitativ metod som 

också är ett vanligt tillvägagångssätt inom forskning. Den kvantitativa metoden skiljer sig på så sätt  

att forskaren istället intresserar sig för kvantifierbar data (siffror, ålder, kön etc) och samlar in den 

med hjälp av till exempel enkäter för att sedan sammanställa resultatet i form av statistik (Bryman,  

2011). Den typen av studie passar i regel bättre på större grupper och för mindre abstrakta 

frågeställningar än de som lyfts i den här studien. Eftersom begreppet kvalitativ syftar till en annan 

typ av data än den kvantifierbara och denna studie främst intresserar sig för elevernas tankar och 

subjektiva uppfattningar, så blir kvalitativ metod ett naturligt val. I det här fallet består  

informanterna av fem gymnasieelever och de metoder som använts för datainsamling är kvalitativa 

intervjuer och videodokumentation av undervisningstillfällen vilka redogörs för senare i kapitlet.
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3.1.2 Aktionsforskning

En gren inom den kvalitativa forskningstraditionen och som ligger till grund för den här studien är 

så kallad aktionsforskning. Aktionsforskning handlar om att iscensätta en aktion och att som 

forskare vara aktiv i det man undersöker (Heiling, 2002). Aktionsforskning går ut på att förena 

reflektion och teori med praktik och är ett tillvägagångssätt där forskaren och informanterna 

samarbetar, det vill säga att båda är aktiva i jakt på svar eller diagnos. Heiling (2002) skriver:

I aktionsforskningen har forskaren en mera aktiv och deltagande roll. I sin ursprungliga form […] 

engagerar aktionsforskningen forskaren […] och en grupp praktiker i ett pågående arbete med att 

undersöka ett gemensamt problem, där syftet är att åstadkomma förändring.   

Som Heiling (2002) beskriver ovan är aktionsforskning på många sätt en social aktivitet där målet 

är att uppnå förändring genom deltagande, samarbete och reflektion. Heling (2002) lyfter fram 

förbättring och engagemang som aktionsforskningens två huvudsyften. Förbättring i form av en 

ökad förståelse för det man utforskar och engagemang i form av att både elever och lärare 

gemensamt är en del av förändringsprocessen (Heiling, 2002). I det här fallet iscensattes en aktion, i 

form av ett undervisningsprojekt på fyra veckor, där eleverna fick förbereda och skriva ner 

solistiska idéer för att sedan diskutera och reflektera över resultatet och den egna utvecklingen. 

Trots att den huvudsakliga datainsamlingen skett via intervju och videodokumentation kan man 

säga att den också har pågått successivt, parallellt med undervisningen som en fortlöpande 

utvärdering (Heiling, 2002). Det som skiljer tillvägagångssättet i den här studien från traditionell  

aktionsforskning är att deltagarna inte bör betraktas som medforskare utan snarare som informanter 

och elever, de är så att säga inte aktiva i att finna svaren i samma grad som forskaren. 

Aktionsforskning startar i traditionell mening med identifieringen av ett problem man som forskare 

vill lösa (Heiling, 2002). Denna studie fokuserar mer på att utveckla och visa på nya sätt gällande 

undervisning, snarare än att försöka laga något som är trasigt. Däremot är eleverna en viktig del av 

förändringsarbetet då deras åsikter och uppfattningar påverkar forskningsprocessen och utgör själva 

resultatet. 

Den här typen av forskning, då forskaren inte enbart observerar, utan också är praktiker och lärare 

är förenad med vissa risker. Bryman (2011) och Heiling (2002) lyfter fram exempel på kritik mot 

aktionsforskning som menar att det egna engagemanget i genomförandearbetet kan leda till att  

forskaren förlorar sin objektivitet. Heiling (2002) framhåller att den sortens kritik även har riktats 
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mot övriga kvalitativa forskningsmetoder men bemöter den genom att ställa frågan om det 

överhuvudtaget finns en objektiv verklighet att studera? Bryman (2011) påpekar att ”Akademiker 

avfärdar ofta aktionsforskning för att den inte är tillräckligt rigorös och för att den kan vara partisk i 

sin inriktning.” (s. 356). Samtidigt menar Justesen & Mik-Meyer (2013) att forskare inom den 

kvalitativa traditionen inte är bundna till begreppen reliabilitet och validitet samma sätt som vid  

kvantitativ forskning då de istället försöker lansera ”alternativa kvalitetskriterier” (s. 35). 

Med dessa fallgropar i åtanke kan kvalitativ metod ändå motiveras för den här typen av studie mot 

bakgrund av det som beskrivs ovan. Ett stort fokus har lagts på att undersökningen ska ge en rättvis 

bild av de åsikter och uppfattningar som framförs av informanterna. Den ska också hjälpa 

deltagarna till bättre möjligheter att vidta de åtgärder som behövs för att komma vidare (Bryman,  

2011). Det sistnämnda tolkas i detta fall som att skapa förutsättningar för elevernas fortsatta 

utveckling. Svårigheten, då forskaren och läraren är samma person som observerar och instruerar 

parallellt, ligger i att inte påverka förändringsarbetet genom att blanda ihop rollerna. Som lärare är  

det viktigt att hålla sig till de förberedda instruktionerna och inte försöka styra förändringen så att  

den ska passa forskningen. Som forskare är det viktigt att hålla distansen vid insamling och analys 

av data och inte låta den personliga kontakt man som lärare byggt upp färga av sig på resultatet och 

informanternas svar.

3.2 Kvalitativa intervjuer och observation

I den här studien har insamling av data skett genom intervju och observation av filmade 

undervisningssituationer. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sammanlagt fem informanter 

som alla studerar på estetiska programmet i årskurs 1, 2 eller 3 och har trumset som 

huvudinstrument. Valet av kvalitativa intervjuer och samtal kan motiveras med ambitionen att  

komma åt specifika synpunkter och tankar om det abstrakta ämnet improvisation som annars hade 

varit svåra att ta del av. Bryman (2011) påpekar att kvalitativa intervjuer är en generell term som 

kan beskriva flera olika intervjustilar och sammanfattar det bland annat som: ”I kvalitativa 

intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om 

vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.” (s. 413). Intervjuerna i denna studie kan 

beskrivas som semistrukturerade (Patel & Davidsson, 2011), det vill säga att alla informanter har 

besvarat liknande frågor, men de har haft full frihet att svara långt eller kort, eller att spinna vidare  

på sidospår. Syftet är att i första hand förstå informantens synsätt och perspektiv (Patel & 
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Davidsson, 2011). Vid kvalitativa intervjuer av den här typen bör man också ha i åtanke att inte 

ställa för ledande frågor och att språkbruket inte går över huvudet på intervjupersonerna eftersom 

målsättningen är uttömmande svar (Bryman, 2011). I den här studien har informanterna genom 

följdfrågor uppmuntrats till att svara så utförligt som möjligt och till att bygga vidare på sina svar  

för att på så sätt hitta nya infallsvinklar och väcka nya tankar. Samtliga intervjuer har skett 

individuellt under projektets avslutande vecka på den skola där deltagarna studerar. Under 

intervjuerna har varje elev fått sammanfatta de gångna veckorna och komma med synpunkter på 

den undervisningsmetod som introducerats för dem och på det egna arbetet.  

Datainsamlingen har också skett genom observation, i detta fall genom att filma 

undervisningstillfällen, för att sedan analysera de samtal som förs och ta fasta på specifika och 

relevanta synpunkter. Att belysa samma ämne från olika håll och tillämpa mer än en metod för  

datainsamling görs huvudsakligen för att resultatet ska få större tillförlitlighet (Bryman, 2011). Det 

som sägs i en intervju behöver inte vara detsamma som sägs under ett samtal i en 

undervisningssituation och vice versa. Även om både lärare och elev vet att en kamera står placerad 

i rummet, är det något som lätt kan glömmas bort under lektionens gång. Därför kan det som sägs 

under ett dokumenterat lektionstillfälle bli mer informellt och spontant till skillnad från överlagda  

intervjusvar. Patel och Davidsson (2011) framhåller att den här typen av observationsmetod i regel 

hjälper forskaren att studera skeenden och beteenden i ett naturligt sammanhang. Detta skiljer sig 

från enkät och intervju som är beroende av att de tillfrågade har en minnesbild som de ska kunna 

återge så att forskaren uppfattar den korrekt (Patel & Davidsson, 2011). 

Bjørndal (2002) beskriver observation som en nödvändig yrkeskunskap för en pedagog och som ett 

sätt att kartlägga sådant som är väsentligt för ett bra lärande. Denna form av observation, baserad på 

ljud- och videodokumentation kan motiveras med att man som lärare kan ha svårt att notera allt som 

sägs och görs i den stund man undervisar. Detta beskriver Bjørndal (2002) som en situation där 

läraren i första hand är chaufför vars huvuduppgift koncentrera sig på körningen och i andra hand 

på det som sker runt omkring. En undervisande lärare kan inte föra anteckningar av det som 

uppmärksammas samtidigt som det sker och här fyller en observatör, exempelvis en videokamera, 

en viktig funktion (Bjørndal, 2002). Fördelarna med videodokumentation är att man som forskare 

eller lärare kan fånga upp viktiga ögonblick som annars skulle gått ouppmärksammade förbi och att 

det ger möjlighet att titta på en situation upprepade gånger. För varje gång kan man som forskare 

eller lärare fokusera på olika sekvenser och upptäcka nya detaljer (Bjørndal, 2002). Några nackdelar 
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som lyfts fram och som problematiserar videodokumentation är bland annat tekniska begränsningar 

(Bjørndal, 2002). Verkligheten är för komplex för att helt och hållet kunna fångas upp av tekniska 

hjälpmedel och här understryker Bjørndal (2002) att ett kritiskt och ödmjukt förhållningssätt till det  

som fångas upp i form av ljud och bild är väsentligt. Med detta i åtanke menar ändå Bjørndal (2002) 

att videodokumentation förmodligen är den mest precisa sättet att återge verkligheten. I den här  

studien skedde dokumentationen ungefär halvvägs in i arbetet för att relationen till eleverna skulle  

vara mer etablerad och avslappnad än vid ett första möte. Detta bidrog till ett öppnare och mer 

ingående samtal.

3.3 Val av informanter 

Som nämnt ovan är samtliga av den här studies deltagare elever på estetiska programmet i årskurs 

1, 2 eller 3 med inriktning trumset. Beslutet att välja gymnasieelever som informanter togs i ett  

tidigt skede, arbetets inriktning mot improvisationsundervisning och metodutveckling ansågs vara 

mer relevant för elever som kommit längre i sin musikaliska utveckling än nybörjare. 

Undervisningsprojektet utfördes i samband med en fyra veckor lång verksamhetsförlagd utbildning 

och informanterna blev tillfrågande om de ville delta under den första veckan. Deltagarna är inte  

slumpmässigt utvalda utan är tillfrågade baserat på årskurs för att garantera olika erfarenhet och 

nivå. Syftet var i första hand för att öka spridningen på svar och uppfattningar och för att kunna 

ställa ytterligheter mot varandra. Patel och Davidsson (2011) understryker att det är troligt att alla 

samtal färgas av olika faktorer. Ålder, kön, social bakgrund, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet 

är exempel på sådant som kan påverka. I det här fallet kan man säga att ålder, kön och social 

bakgrund bör ses som färgande faktorer. Informanterna har, trots en viss åldersskillnad, väldigt 

liknande bakgrund. Majoriteten är killar, ingen är av utländsk härkomst och alla hade samma 

musikaliska bakgrund vilket är kulturskola sedan barnsben för samma lärare de nu har på 

gymnasiet. Detta har så klart påverkat deras syn på improvisation, övning och inlärning. Alla spelar 

trumset, men även andra slagverk och andra ackordsinstrument. Att de behärskar skalor och 

tonspråk bör också betraktas som viktiga aspekter som påverkar deras syn på improvisation och 

musik i stort. Studiens resultat bör alltså tolkas med dessa faktorer i åtanke och inte betraktas alltför  

mycket som generella uppfattningar.
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3.4 Genomförande 

Undervisningsarbetet gick till så att varje elev träffades totalt fyra gånger under trettio eller fyrtio  

minuter per lektionspass beroende på vilken årskurs de gick. Fler elever än de som ingår i studien 

blev undervisade under samma period men fem informanter sågs av praktiska skäl som en lämplig 

avgränsning, huvudsaken var att de gick i olika årskurser. Till den första lektionen fick eleverna ta 

del av ett sammanställt ett startmaterial i syfte att ge dem inspiration och riktning i det kommande  

egna arbetet. Materialet bestod av olika förslag på improvisatoriska idéer, det vill säga trumfill av  

varierande karaktär nedskrivna i notform. Eleverna fick avkoda och spela igenom det givna 

materialet och därefter förklarades och förtydligades vilka tankar och motiv som låg bakom 

skapandet av dessa egenkomponerade trumfill och varför de kan vara till hjälp. Under den här 

genomgången presenterades slutligen trestegsfilosofin planera, orkestrera och uttryck som 

kortfattat sammanfattar hela undervisningsmodellen. Planera: Vad vill du säga (spela)? Alltså vilka 

meningar (rytmer/slagkombinationer) ska nå lyssnarnas öron? Orkestrera: Hur vill du att det du 

säger ska uppfattas (låta)? Kraftfullt? Smakfullt? Kaxigt? Försiktigt? Och till sist uttryck: säg 

(spela) det så som du vill. Undervisningsarbetet la ett stort fokus på kontroll och vidden av att 

visualisera vad man ska göra i syfte att avdramatisera framtida solistiska insatser. 

3.4.1 Lektionernas upplägg

Eleverna fick som tidigare nämnts i uppgift att komponera eller sätta ihop egna trumsolon. För att  

underlätta och för att sätta uppgiften i ett större musikaliskt sammanhang fick de dessa ramar och 

riktlinjer att jobba efter: 

• Taktart – fyra fjärdedelstakt.   

• Ackompanjemangskaraktär – rakt ena veckan, swing veckan efter etc. 

• Längd – max fyra takter 

• Tempo – medium, max 120 bpm.  

”Examinationsmomentet” gick till så att eleverna fick redovisa vad de kommit på under veckan som 

gått. Dels genom att spela upp det men också, och detta var särskilt viktigt, dels genom att lära ut 
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sina idéer. Genom att vända på perspektivet och göra dem till lärare för en stund gick det att förstå 

om de verkligen visste vad de hade spelat eller bara höftat sig igenom något. Det märktes tydligt hur 

pass genomtänkta deras kompositioner var när de fick vara ”läraren” och det märktes också att 

eleverna uppskattade att få instruera och sätta ord på sina idéer. Samtal med eleverna bidrog till att  

få en tydlig bild över om de hade förstått uppgiftens syfte. Ett så pass abstrakt ämne som 

improvisation bör inte begränsas genom att enbart undervisas med ett spelprov där eleven efter 

några veckors övning får improvisera i ex antal takter, därför var också samtal en väsentlig del av 

lektionernas upplägg. Utan samtal och reflektion blir det svårt som kvalitativ forskare att göra en 

rättvis bedömning (Wallén, 1996). Samtalen bidrog till en djupare förståelse av elevernas syn på 

ämnet. 

3.5 Analys av data 

I den här studien har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats i ett ordbehandlingsprogram. 

Intervjufrågorna var förberedda och ställdes till samtliga informanter vilket har gjort det lättare att  

hitta viktiga resonemang och citat att redovisa i resultatet. Transkribering kan användas för att på ett  

strukturerat sätt kunna jämföra vad eleverna har sagt och för att hitta gemensamma nämnare eller  

områden där deras åsikter går isär. Transkriptionen bidrar till att tydliggöra situationen och lägger 

en grund för reflektionsarbetet (Bjørndal, 2002). Att se svaren i skrift underlättar när syftet är att 

jämföra dem med varandra och att få en så tydlig bild som möjligt av processen och av 

informanternas tankar och upplevelser. Vid analys av intervjusvar är ofta både vad som sägs och 

hur det sägs av intresse och inspelning och transkription hjälper intervjuaren att redogöra för detta 

(Bryman, 2011). I resultatredovisningen som följer citeras informanterna ordagrant vilket medför att  

ord som ”öh”, ”mm” eller ”tjae” förekommer. Detta främst för att sådana ord kan säga en del om 

deras åsikter om ämnet ifråga. Finns det en viss tvekan i svaret är det relevant att detta framgår i  

resultatet. Det förekommer en […] i ett citat och denna används för att inte skriva ut tilltalsnamn.  

Pauser mitt i meningar förekommer också och dessa återges som ”...”. 

  

Dokumentationen av undervisningstillfällen har analyserats genom observation av det som sägs och 

genom transkription av särskilt relevanta synpunkter. Det dokumenterade materialet observerades 

vid ett flertal tillfällen i syfte att inte gå miste om värdefullt innehåll. Bjørndal (2002) framhåller att  
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man inte kan analysera allt som sker i en situation samtidigt utan att man bör ta sig tiden att  

systematiskt gå igenom det dokumenterade materialet. Den här sortens analys bygger på att 

medvetet plocka ut de sekvenser som är relevanta för situationen, så kallade analytiska val 

(Bjørndal, 2002). I det här fallet bedöms allt som sägs angående improvisation och hur man kan 

tillgodogöra sig kunskap om detta som relevant, medan exempelvis val av formuleringar och sätt att  

samtala är ansett som mindre viktigt för studien. Bjørndal (2002) påpekar att: 

En god pedagogisk observation innebär inte att man som pedagog ska observera och bedöma 'allt' i 

en bestämd situation, utan det betyder att man försöker iaktta faktorer och förhållanden som är av 

betydelse för det lärande som ska äga rum. (s. 141)

Här understryker Bjørndal (2002) den etiska hänsyn man som observatör bör ha med sig och vikten 

av att respektera deltagarnas integritet. Vid analys är det viktigt att ha klart för sig vilket syfte man  

har med observationen, att veta vad som ska observeras på förhand och hur det dokumenterade 

materialet ska förvaras (Bjørndal, 2002). I föreliggande studie visar videokamerans placering både 

lärare och elev i bild, sittandes vid varsitt trumset i syfte att ge en helhetsbild och inte enbart återge  

situationen ur ett elev- eller lärarperspektiv (Bjørndal, 2002). Ett lektionstillfälle i den här studien  

illustrerar både improvisationsövningar och samtal med eleven. Särskilt relevant för resultatet är  

som sagt samtal rörande improvisation och diskussioner om vad som försiggår mentalt just innan, 

och under tiden man improviserar. Svaren från intervjuerna och det som sägs i 

videodokumentationen vidrör samma teman och utgör tillsammans underlaget för resultatkapitlet  

som följer.

3.6 Resultatets validitet och kvalitet

Som tidigare nämnts så finns det vissa risker med den här typen av forskning som kan äventyra 

arbetets validitet. Exempelvis att man som forskare blir för partisk och omedvetet försöker påverka 

resultatet i och med det egna deltagandet (Bryman, 2011). Patel och Davidsson (2011) menar att 

varje kvalitativ forskningsprocess är unik och att det därför är svårt att sätta exakta regler för att 

säkerställa validiteten. Till skillnad från mätbar data, som exempelvis längd och vikt går inte  

resultatet att fastställa på ett exakt sätt när man undersöker människor och deras tankar och 
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inställningar. Därför är det viktigt att en kvalitativt inriktad forskare noggrant beskriver hela  

forskningsprocessen, då kan läsaren lättare bilda en egen uppfattning baserat på de val som 

forskaren gjort. Om analysen är baserad på intervjuer bör man tänka på att inte rycka loss svaren ur 

sitt sammanhang, och som forskare bör man också försöka hitta en bra balans mellan citat från de 

intervjuade och egna kommentarer, så att läsaren ges möjlighet att själv bedöma tolkningens 

trovärdighet (Patel & Davidsson, 2011). Wallén (1996) beskriver att en av svårigheterna också 

ligger i att förmedla sin upplevelse och vikten av att bli förstådd. Är läsaren på det klara med vad 

metoden går ut på och hur studien har genomförts? Är något otydligt? Har ”rätt” frågor ställts? Har 

svaren tolkats på ett rättvist och icke missvisande sätt? Medvetenheten om de här riskerna fanns 

med i beräkningen när studien påbörjades. Samtliga informanter blev som nämnt ovan ombedda att  

svara så utförligt som möjligt och att de inte skulle vara rädda för att lyfta fram negativa aspekter  

om undervisningsmodellen om de så ville. I och med att undervisningsförloppet också delvis 

dokumenterades så har arbetet en bredare grund, än enbart intervjuerna, att stå på. Att använda flera 

metoder för datainsamling bidrar till att säkerställa reliabiliteten (Bryman, 2011).

3.7 Forskningsetik

I Vetenskapsrådets dokument Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning (Vetenskapsrådet, 2002) finns viktiga riktlinjer för den här typen av arbete. Informanterna 

måste känna till vad som är studiens syfte, bli informerade om sin rätt att närsomhelst kunna 

avbryta sin medverkan, att deras personuppgifter är skyddade och att uppgifterna de lämnar enbart 

får användas i forskningssyfte. Samtliga informanter i den här studien har blivit tilldelande en 

samtyckesblankett, där dessa krav tydligt framgår, som de läst igenom och skrivit under. För 

informanter under 18 år har blanketten också skrivits under av föräldrar eller vårdnadshavare.
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4. Resultat

I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Här presenteras vad eleverna sade under intervjuerna 

och vad de ansåg att de fick ut av själva undervisningsmetoden. Här reflekteras också över 

undervisningsförloppet och över vilka hinder som dök längs vägen. Informanterna sammanfattar en 

period på totalt fyra veckor under vilka de fick i uppgift att skapa, skriva ner och framföra solistiska 

idéer med målet att förbättra sin improvisationsförmåga. Informanterna är numrerade och omnämns 

som Elev 1, Elev 2, Elev 3 etc.

4.1 Nuvarande improvisationsundervisning

För att kunna se på skillnader, och för att sätta ämnet i ett sammanhang, fick informanterna 

inledningsvis besvara frågor om det rådande upplägget för improvisationsundervisning. Syftet var i 

första hand att jämföra den här studiens undervisningsmodell med deras ordinarie upplägg. 

Samtliga informanter ansåg att det förekom improvisation i deras instrumentalundervisning men det  

rådde delade meningar om hur mycket det var, hur mycket det borde vara och om hur 

undervisningen bör bedrivas. Deras svar visade också att det arbetssätt som introducerats för dem i 

och med denna studie var nytt. Ingen av informanterna hade gjort en sådan här djupdykning och 

dissekerat ämnet improvisation så pass grundligt tidigare. På frågan om hur mycket fokus deras 

nuvarande utbildning lägger på improvisation svarade eleverna:

Elev 3: Lite för lite tycker jag. Skulle gärna vilja ha gått igenom det lite mer, själva konceptet bara 

och vad det går ut på. För annars är det bara ”spela precis vad du vill”, det är ju egentligen det, men 

att gå igenom det lite mer hur man kan ta sig an det.

Elev 4: Hm det är olika på olika lektioner. På den här lektionen med [...] så är det ganska 

mycket..hm..kanske 60% eller 50. Och så på andra lektioner inte lika mycket. Bara om det är 

utskrivet ”solo” i låten så är det..och då är det ändå inte jättefritt utan jag tycker: mer improvisation!

Elev 2: Ganska mycket tycker jag. Eller det liksom..det blir ju att man får ingredienser liksom till att 

improvisera men kanske inte så mycket att de undervisar just i improvisera på det sätt som du har 

gjort.

29



Elev 5: Jag har nog gjort ganska mycket improvisatoriskt. Ganska mycket helt enkelt.

Oavsett om de var nöjda eller mindre nöjda med hur mycket fokus deras nuvarande undervisning 

lade på improvisation så indikerar svaren att eleverna uppskattade att få gå djupare in på ämnet.  

Även om improvisatoriska element förekom i den ordinarie undervisningen så var det tydligt att 

detta var första gången som de blivit undervisade specifikt i ämnet och med en metod baserad på 

förberedelse och reflektion. 

4.2 Elevernas resultat

Här följer en redogörelse över vad eleverna tyckte om metoden för improvisationsundervisning och 

vad de lärde sig av processen. Överlag visar svaren från intervjuerna och videodokumentationen på 

att eleverna var positivt inställda till uppgiften. Deras svar indikerar också att de utvecklades av att  

få skapa, instruera och sätta ord på sina idéer. Press på att spela bra och rädsla för att spela fel 

visade sig också vara relevanta faktorer.

4.2.1 Elevernas upplevelser

Den första forskningsfrågan ville få svar på hur eleverna upplever det att lära sig improvisation 

genom komposition, plankning och planering. Under intervjuerna och undervisningstillfällena blev 

informanterna ombedda att sätta ord på sina tankar gällande det praktiska arbetet och på hur de 

själva skulle ta sig an utmaningen att bli bättre improvisatörer. Några av informanternas svar lyder:

Elev 2: Jag tycker det är mycket lättare med noter generellt. Så att därför tyckte jag det var lättare att 

ta till sig men sen tycker jag man måste på något sätt lära sig att få känslan liksom och det..för mig 

funkar det bra med noter men ja..för mig funkar det i alla fall bra. Hmm jag skulle nog göra lite på 

det här sättet, att jag lär mig fills och liksom ingredienserna och sedan så att jag sätter ihop det själv 

utifrån stunden lite, att jag hör hur det ska låta tillsammans typ så..så typ på det här sättet.

Elev 3: Lite både och. Jag tror att det behövs lite ramar för att kanske få idéer, man kan inte bara 

börja sådär ”nu ska du spela så fritt som du kan” utan man måste ha något att gå efter också.
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Elev 4: Att det är jättegrymt, för att om jag skriver upp saker eller på något sätt bestämmer 

koordinationer som inte kommer naturligt så kommer ju dom, om jag övar på dom, så kommer dom 

ju efterhand att komma naturligt och då kommer jag få fylligare och mer varierande fill. Så att det är 

superbra!

Sammantaget var informanternas upplevelser av den här undervisningsmetoden positiva och som 

nämnts ovan var detta också ett nytt och outforskat sätt för dem att ta sig an improvisation. 

Processen har, av svaren att döma, bidragit till nya insikter och idéer. Informanterna blev också 

ombedda att reflektera över vad de tycker är svårt med improvisation och en slutsats som gick att 

dra var att de inte riktigt hunnit fundera över hur man kan förenkla den upplevda svårigheten. Att 

det är svårt var alla överens om, men hur man ska göra för att komma runt det var inte lika 

självklart. Det går att ana en viss tvekan i svaren angående hur man bör gå tillväga för att lära sig att 

improvisera: 

Elev 3: Att inte stanna upp utan att bara fortsätta köra helt enkelt, även om det är svårt att komma på 

massa saker att spela.

Elev 5: Generellt vet jag inte, det är svårt tror jag..men alltså jag vet inte...hålla tight liksom är en 

grej som jag har bara, att inte bli för exalterad liksom.

Elev 3: Övningsmässigt tycker jag det är svårt att lägga fokus på att improvisera, man kan ju bara 

liksom..det är väl lättast att improvisera när man spelar i grupp om man får en solorunda kanske eller 

så där. Oj! Ja då skulle jag nog lyssna på trummisar och tänka: hur gör dom? Och vad behöver jag 

göra för att spela som dom som är bra.

Elev 4: Hm ja alltså jag tycker faktiskt att det är ganska svårt för att det känns inte som att det..det 

blir inte så intressant när man inte har någon motrytm liksom. Så att det är väl ganska kul om man 

skulle improvisera..alltså om man sätter på iReal Pro [musikapp att spela med till] liksom, bara 

någon vanlig standard och så kör man någon annan taktart till eller man spelar hela tiden motrytm 

liksom.

Här går det att urskilja ett mönster. Ingen av informanterna ansåg att improvisationsövningar är 

något okomplicerat och ingen gav ett helt självklart svar och sa: Jag gör så här för att öva 

improvisation! Vilket också är förståeligt. Anledningen till att just den här studien genomfördes var 

på grund av en upplevd brist på konkreta metoder för improvisationsundervisning för trummor. En 

slutsats som går att dra är att informanternas positiva inställning till uppgiften beror på att  
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improvisation som sådant är komplext och tar tid, och därför var en metod som vill bena ut 

komplexiteten i fråga ett välkommet inslag. Informanternas tankar och svar tyder på ett behov av 

tydliga och effektiva undervisningsmetoder. Det som ansågs vara svårt, exempelvis att aldrig stanna 

upp samtidigt som man ska hålla pulsen i musiken intakt, var viktiga synpunkter som bidrog till nya 

nya tankar och idéer för framtida undervisning. Pulsen, det vill säga det på förhand angivna tempot i 

en låt, är en ytterst väsentlig ramfaktor för en improviserande musiker. I regel är det inom fasta 

tempon vi improviserar, även om helt fri improvisation där tempot inte styr också förekommer.  

Svaren indikerar att pulskontroll måste finnas på plats när man övar improvisation eller att  

improvisation kan vara ett bra sätt att öva upp sin pulskontroll. 

Vid ett inspelat lektionstillfälle får en elev frågan: Hur tänker du innan din tid [för improvisation]  

kommer? Eleven svarar att när de till exempel repeterar en låt med slagverksensemblen, där eleven 

vet att det kommer ett fyra takter långt trumsolo, så har svårigheten legat i att inte spela samma sak  

varje gång solotakterna kommer och detta mönster har varit svårt att bryta. Här uppmuntras eleven 

till att ta hjälp av undervisningsmodellen för att skapa nya mönster och att ställa sig frågorna: Vad 

är det jag gör varenda gång? Hur kan jag variera det? Vikten i undervisningen ligger på att kunna 

skapa alternativ, solopartiet måste inte heller vara något nytt varje gång, stommen kan vara 

densamma men detaljer kan få lov att bytas ut. Den här situationen visar på hur eleven fann 

metoden behjälplig. Samtalet fortsätter in på improvisatoriska ambitioner och eleven säger: 

Elev 3: Annars så försöker jag liksom, så gott som möjligt, spela det som jag vill spela. De idéerna 

jag får, vilka de nu är.

En spontan följdfråga blir då:

Och idéerna, var kommer de ifrån?

Eleven svarar, efter en stunds funderande, att idéerna troligtvis kommer från något slags 

”musikaliskt gehör”. Att hen försöker dra inspiration av musiken och sina medmusikanter. Här 

berörs ännu en faktor, nämligen vilka man spelar med, som påverkar de improvisatoriska insatserna. 

Något som kan vara lätt att glömma bort i planerandet som förespråkas i den här studien är 

lyhördhet. Vad gjorde just basisten? Det borde jag haka på! Samtalet i detta dokumenterade 

lektionstillfälle bidrog till att lokalisera en liten fallgrop hos metoden i fråga. Att bli för sluten och  

fokusera för mycket på sina egna idéer kan ske på bekostnad av samspelet. 
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Prestationsångest utgjorde också en del av informanternas upplevelser och var ett tema som 

berördes under intervjuerna och på lektionstid. Vissa upplevde en prestationsångest när de 

improviserade, andra var inte lika besvärade. På frågan om de kände av pressen att prestera svarade 

informanterna:

Elev 4: Absolut fast det är olika. På storbandet så gör jag det för att det är så himla många som 

lyssnar och det är inte läge att hamna ur..alltså spela..öka eller sacka eller göra någonting som gör att 

alla andra musiker blir ur spel. Men om det är en ensemblelektion liksom och vi kanske släcker ner 

och spelar alltså då känner jag ingen prestationsångest direkt då får det låta som det gör liksom.

Elev 1: Nä alltså då..ibland kan det ju vara det om det är många ögon på en och man är helt själv typ 

och ska göra ett fill men..det löser sig! Inte så mycket att tänka på det är bara att köra!

Elev 3: Ja absolut ja.

Elev 5: Nej inte direkt. Alltså nej inte direkt det tror jag inte. Eller om jag improviserar på ett 

instrument jag inte är så säker på så finns det så klart någonting där alltid liksom, men generellt sett 

så är det ganska lugnt tror jag.

Relationen till den egna prestationen bör i det här fallet ses som individuell, det skulle behövas fler  

deltagare för att kunna dra mer generella slutsatser kring ämnet. Oavsett om eleverna hade ett  

relativt obesvärat förhållande till presentation eller inte så var förhoppningen, och något som 

förmedlades, att en undervisningsmetod baserad på planering och avvägning kan vara till hjälp. Att  

få eleverna att måla upp ett sannolikt improvisationsscenario och visualisera vad de skulle spela och 

sedan öva på det hade som syfte att avdramatisera framtida skarpa lägen och mildra 

prestationsångest. 

4.2.2 Elevernas lärdomar

Den andra forskningsfrågan ville ta reda på vad eleverna eventuellt skulle lära sig av den här 

processen. Eleverna fick sammanfatta studiens fyra veckor långa undervisningsperiod med vad de i 

första hand tar med sig av att ha jobbat med improvisation på det här sättet. Ingen av informanterna 

hade som tidigare nämnts jobbat så pass ingående med improvisation förut och en konkret metod 

med tydliga ramar visade sig vara uppskattad. Svaren visar att processen har lett fram till nya 
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lärdomar hos informanterna och något som samtliga berör är en väckt medvetenhet över den egna 

musikaliska insatsen. På frågan om de lärt sig något nytt eller gjort nya upptäckter svarar 

informanterna:

Elev 1: Ja! Jarå. Improvisation för mig, förut på trummor var bara..liksom så ”enkelt”, nu är det 

mer..tänker jag mer när jag improviserar på vad jag kan göra bättre.

Elev 2: Ja det tycker jag! Det är ju mer man tänker på improvisation utifrån noter liksom och inom 

ramar som du gav mig liksom, så det tyckte jag var bra.

Elev 3: Mm inget som jag kommer på som liksom lärt mig något nytt men det var bra övningar för 

att improvisera helt enkelt. Jag tar med mig att jag märker att jag behöver öva mer på olika mönster 

och lära mig lite olika saker som jag kan ta fram i mitt spel helt enkelt.

Elev 5: Verkligen! Jag har nog varit lite mer...upplevt det själv till och med att, fast inte satt ord på 

det, att jag varit lite väl fri nästan i mitt improvisatoriska spel, att jag bara gjort vadsomhelst på den 

improvisationstakten och försökt sätta ettan i nästa takt.

Det går som sagt att ana en väckt medvetenhet som en gemensam nämnare i deras nyvunna 

lärdomar. Detta var en central punkt i undervisningsarbetet och en fråga som lyftes upprepade 

gånger. En fråga som ställdes långt innan det praktiska arbetet inleddes och som ligger till grund för 

hela studien är: Hur ska man själv gå till väga för att bli bättre på att improvisera? Denna fråga 

ställdes också till informanterna i syfte att väcka tankar om just medvetet och reflektion över sitt  

musikaliska utförande. Frågor som ”hur mycket bör man tänka?” eller ”ska man tänka alls?” och 

”vilka mentala förberedelser och spärrar förekommer innan ett solo?” var återkommande inslag och 

att låta eleverna sätta ord på detta visade sig hjälpsamt och öppnade nya dörrar.   

4.2.3 Elevernas synpunkter

Den tredje forskningsfrågan sökte svar gällande nackdelar och förbättringsområden. Även om 

informanternas upplevelser av undervisningen generellt sett var positiva så lyftes också några 

baksidor och risker med upplägget. Förutom det som nämndes ovan om att bli för innesluten i sitt 

eget och glömma sina medmusiker svarade informanterna:

Elev 1: Det är ju att man kanske inte får samma feeling när man sitter och kollar efter ett papper, 
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men det är ju bättre i längden för då lär man sig verkligen ordentligt och det blir så bra som möjligt 

med den metoden.

Elev 4: Jag föredrar alltid att inte planera något tror jag. För att jag...om jag har något att förhålla 

mig till så känner jag mig nog låst tror jag. Men däremot om man övar, alltså i ett övningstillstånd 

liksom, då kan jag ju ha planerat jättemycket men när det väl gäller så vill jag inte tänka så här: i mitt 

solo så måste det här och det här ingå liksom. Så att det är väl därför det har varit mycket när man 

har övat på lektionen och man har tagit med vissa grejer i sitt solo sen när det är redovisning så 

kanske man ändå spelar något helt annat liksom. Men..så när det väl gäller så vill jag inte ha några 

ramar men på övning så tror jag att det är nyttigt.

Elev 5: Ja om man är för planerande. Det kan ju vara spelglädjen till exempel..om man bara övar 

teknik liksom kan ju det bli synonymt med nästan att bara..ja spelglädje och känsla liksom kan ju 

försvinna. Och även det egna uttrycket, du kanske inte nödvändigtvis kommer på vad din grej är om 

du bara följer en ram liksom.

En ofta återkommande åsikt var alltså att för mycket ramar och planering kan ta bort känsla och 

spelglädje. Detta visar på utvecklingspotential för undervisningsmodellen och informanternas svar 

har bidragit till detta genom att väga in lekfullhet och friare tyglar som element. Andra nackdelar  

och förbättringsområden, än de som lyfts här, har också dykt upp under arbetets gång och dessa 

redogörs för i det avslutande kapitlet nedan.

4.3 Hinder på vägen

Resultatet av studien bör också betraktas i skenet av de yttre faktorer som kan ha påverkat 

undervisningsarbetet, det vill säga olika motgångar, hinder och praktiska problem. Genomförandet 

av den här studien, med gymnasieelever i årskurs 1 till 3 som informanter, var inte enbart en 

okomplicerad process. Det var mycket som skulle stämma och självklart gick inte precis allt som 

planerat. Det finns en mängd olika faktorer som spelar in när man arbetar med undervisning och 

ungdomar (Skolverket, 2011) och detta har givetvis påverkat det slutgiltiga resultatet. Informanterna 

valdes baserat på årskurs och det märktes att deras olika åldrar, erfarenheter eller om de hade 

mycket i skolan färgade av sig på deras utförande av uppgiften. Det som i Patel och Davidsson 

(2011) beskrivs som färgande faktorer ovan bör ses en viktig del av förloppet, undervisningen och 

resultatet. Som sagt hade vilken årskurs informanterna gick i betydelse för deras svar, en iakttagelse 
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var att elever i årskurs 1 generellt var mer benägna att hålla med medan elever i årskurs 3 vågade 

ifrågasätta och vidareutveckla sina resonemang i större utsträckning. Detta var inte förvånande, det 

var tvärtom väntat att svar från en sextonåring respektive en artonåring kunde komma med olika 

grad av reflektion. Man bör också ha med sig att detta var första gången som deltagarna blivit 

undervisade så här pass ingående i improvisation. Eftersom de inte hade så mycket annat att jämföra 

med och i dagsläget inte testat metoder de själva tycker är bättre, än denna som bygger på 

planerande insatser, bör detta också vägas in i resultatet. Hade de redan haft fullt med improvisation 

på sitt ordinarie schema hade kanske informanternas samlade upplevelse varit en annan. 

Det var tydligt att vissa av eleverna var engagerade på lektionerna men hade svårt att fokusera på 

uppgiften mellan lektionstillfällena. Andra hade svårt att hitta tiden som behövdes på grund av 

annat skolarbete och andra la ibland ribban för högt, sett ur ett speltekniskt perspektiv. Därför var 

inte alltid uppgiften helt fullständig när vissa elever skulle redovisa. Detta fick till följd att  

uppgiften fick färdigställas på plats under lektionstillfället vilket i sig också var utvecklande.  

Uppgiften som delades ut var i en mening inte beroende av att bli helt färdig. Huvudsaken var att 

eleverna hade tänkt ut egna idéer, även om de var ofullständiga sett till antal takter, och att de inlett  

en kreativ process. Det viktigaste var inte hur mycket de hade att redovisa utan att de hade något att  

redovisa. Prestationsångest ska inte betraktas som ett hinder på vägen i den här studien eftersom 

samtliga informanter deltog och utförde uppgiften, om än halvfärdig vissa gånger. Det var heller 

inte någon av eleverna som vägrade att redovisa sina idéer. Oavsett anledning till varför uppgiften 

inte blivit klar så upplevde ändå eleverna det som motiverande och inspirerande att jobba med sin 

improvisationsutveckling under de här formerna.  
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5. Diskussion

Detta är arbetets avslutande kapitel. Här diskuteras och jämförs studiens resultat med den litteratur  

och det referensmaterial som presenterades i kapitel 2. Här reflekteras också över 

undervisningsmetodens potential till utveckling och förbättring, samt över vilka konsekvenser 

resultatet kan tänkas få för framtida pedagogiskt arbete.

5.1 Improvisation

Genomförandet av det här projektet har på ett personligt plan bidragit till bildandet av en mer 

definitiv uppfattning om musikalisk improvisation. I NE (2016) belystes att improvisation är en ”rik 

men svåröverskådlig musikalisk praxis av grundläggande betydelse för vår insikt om 

musikutövandets villkor och vanor.” och ett stort fokus lades därför på att försöka göra begreppet 

mer överskådligt för att på bästa sätt kunna förmedla det vidare till eleverna. Definitionen kan i mitt  

tycke bli väldigt bred om man inkluderar allt som rör ett musikaliskt framträdande som någon slags 

form eller variant av improvisation. Bailey (1980) belyste att varje musikaliskt framträdande är  

unikt och att improvisationen i den meningen alltid är närvarande i musiken. Detta behöver inte ses  

som ett orimligt påstående i sig, det kan vara svårt att säga exakt var gränsen går för vad som ska 

räknas och inte räknas som improvisation. Baserat på studiens resultat är min uppfattning att det, i  

ett pedagogiskt sammanhang, kan behövas avgränsningar och att det är viktigt att göra begreppet 

tydligt för både sig själv och eleverna. 

Informanternas svar gällande nyvunna lärdomar tyder på att ett medvetet förhållningssätt till  

improvisation kan bidra till att upptäcka nya utvecklingsområden. En av forskningsfrågorna ville 

som sagt ta reda på vad eleverna specifikt skulle lära sig av processen och ett svar som alla hade 

gemensamt berörde medvetenhet och fokus. Dessa teman belyser även Benny Greb (2010) som 

säger att man måste mena vad man spelar och detta börjar med att veta vad man spelar. Resultatet 

av den här studien landar i liknande slutsatser och menar att ett tydliggörande av improvisation och 

utförandet av den kan skapa förutsättningar för utveckling. Samtliga informanter svarade att, de till  

följd av undervisningen, tänker på vad de spelar och hur de kan ta sig vidare till nästa nivå i högre 

grad än tidigare och att bilden av musikalisk improvisation har fördjupats. 
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Feldman och Contzius (2011) som liknar konsten att behärska improvisation vid språkinlärning 

understryker vidden av att det är en process, det är inget som bara kommer till en utan något som 

byggs upp över tid med hjälp av olika verktyg. Den här studien vilar på samma tes och utifrån 

resultatet menar jag därför att små förberedda kompositioner ansedda för framtida soloinsatser kan 

räknas som improvisation i övnings- och undervisningssyfte. Det är vad jag kallar för planerad 

spontanitet. Nachmanovitch (2010) understryker att allt vi gör, även infall, grundar sig på inövade 

mönster och det synsättet menar jag kan stödja idén om planerade insatser som en form av 

improvisation. Trots detta kan det kanske vara en idé att skilja på det spontana och det spontana? 

Min upplevelse är att vi ibland gör saker och undrar: ”Gjorde jag just det där?”. Resultatet antyder 

att den sortens improvisation, den som kommer djupt från vårt undermedvetna, eventuellt kan bli en 

naturlig följd av den planerade spontaniteten. En av informanterna underströk att när det väl gäller  

så vill hen inte tänka för mycket på vad som ska ingå i solot utan känna sig fri, men att det här sättet  

att öva kunde vara en hjälp för att ta sig dit. Detta tankesätt stärks också av Bailey (1980) som 

framhåller att flytet och friheten är det slutgiltiga målet men att det krävs övning, fysisk såväl som 

mental, för att nå dit. Det mentala, menar Bailey (1980), är lika väsentligt som det speltekniska.  

Informanterna lyfte känsla, spelglädje och frihet som viktiga komponenter och även min 

uppfattning är att det vore synd om detta gick förlorat i undervisningen. Nachmanovitch (2010) 

skriver:

Vi har alla observerat hur intensivt absorberande barn kan vara i sin lek, en storögd koncentration i 

vilken både barn och omvärld försvinner och bara leken existerar. Vuxna engagerade i en syssla de 

älskar kan också uppleva sådana ögonblick. Det är möjligt att bli det man gör; detta inträffar när – 

pang! Man själv är som bortblåst och kvar är bara arbetet. Intensiteten hos den riktade 

koncentrationen och engagemanget vidmakthålls och förstoras, fysiska behov minskar, synfältet 

krymper, tiden står stilla (s. 56-57)

Förhoppningen är att den metod för improvisationsundervisning som genomförts i den här studien 

ska resultera i det barnstadium som Nachmanovitch (2010) beskriver ovan. Jag vill tro att efter 

tillräckligt många övningstimmar på bestämda mönster tar muskelminnet till slut över och 

hjärnverksamheten kan övergå till fri lek och släppa tanken på att spela ”rätt”. 

Resultatet opponerar sig delvis mot Nyvalls (2012) slutsats om att det eventuellt skulle vara lönlöst 

att försöka definiera begreppet improvisation och att det blir svårare ju mer man letar efter sätt att  

konkretisera det. Att göra skillnad och att kalla vissa typer av spontana utsvävningar för något annat 
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än improvisation sågs som nödvändigt i den här studiens pedagogiska arbete. Som nämndes ovan är 

det enligt mig viktigt att utesluta vissa faktorer för att bena ut begreppet, annars riskerar 

improvisation att bli allt och ingenting. Den personliga tolkning som vuxit fram av att ha genomfört  

den här studien lutar åt att uttryck som: ”Här finns inga rätt eller fel” inte riktigt håller för begreppet  

improvisation. Det är precis som Hare (2011) och Bailey (1980) understryker om missförståndet att 

det skulle vara enkelt och självklart att kunna improvisera. Vi som spelar ett musikinstrument vet att  

så är inte fallet. Improvisation behöver kontext och ramar för att kunna existera, annars är det ingen 

tydlig skillnad på improvisation och planlöst spelande (Hare, 2011). 

5.2 Nackdelar och förbättringsområden

Här sammanfattas hur arbetets undervisningsmetod skulle kunna utvecklas och potentiellt bli än 

mer effektiv. Den tredje forskningsfrågan kretsade kring förbättringsutrymme och de övriga kring 

hur eleverna tog emot detta sätt att undervisa och vilka tankar de hade om improvisation och 

improvisationsutveckling. Deras svar sammanslaget med egna slutsatser och litteraturen har lett  

fram till nya uppslag för hur undervisningen kan bedrivas i framtida pedagogiska situationer. 

Informanterna nämnde att för mycket ramar och planering kan ta bort känsla och spelglädje, detta 

menar jag är något en instrumentallärare bör ha i åtanke. Tolkningen av svaren är att fokus aldrig 

helt bör försvinna från något så viktigt som att musik ska vara lustfullt och glädjande. Med facit i  

hand kunde uppgiften som delades ut till eleverna och sättet att undervisa varit lite mer varierande 

och anpassningsbart, det sätt jag själv lär mig bäst på är nödvändigtvis inte det bästa sättet för 

eleven. 

En idé som dök upp efter att ha sammanfattat intervjusvaren var att helt fri improvisation kunde ha 

tagit mer plats i övningarna. Förslagsvis att eleverna skulle ha fått förbereda två takter, till exempel  

takt 1 och takt 4, men låta takt 2 och 3 vara tomma att fylla med sådant de kom på i stunden. På så 

sätt skapas en annan balans mellan det inövade och det slumpmässiga. Detta höjer förhoppningsvis 

”feelingen” som efterfrågades av eleverna och kanske också lekfullheten på hela övningen. Morgan 

Ågren (2001) som pratade om att måla en tavla med trummorna är kanske något på spåren trots allt? 

En av effekterna av att ha genomfört detta arbete är att den skepsis och misstänksamhet till mer fria  

och otyglade sätt att öva improvisation har fått ge vika en aning. Informanternas syn på 

improvisation innan genomförandet av studien var som de själva uttryckte det lite planlös. De 
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menade att de innan inte hade tänkt så mycket på vad de gjort utan mest bara spelat, men att de nu 

lärt sig att tänka och reflektera lite mer kring själva utförandet. Avsikten var att väcka den 

medvetenheten men inte att helt och hållet på bekostnad av känslan av att bara spela och inte tänka.  

Däremot är det, som Fostås (2002) framhåller, viktigt att kunna fånga upp och analysera spontana 

musikaliska utsvävningar. Det är synd att låta bra idéer gå förlorade och detta påpekar också Ågren 

(2001) som pratar om teman och figurer i ”röran” som kan vara bra att ta till vara på och ha med sig 

som verktyg för framtiden. 

Ett dokumenterat lektionstillfälle visar en spelövning med utbyte av improviserade takter mellan  

lärare och elev. Övningen följs av ett samtal om hur utövande musiker tänker och kan tänka just 

innan improvisationen tar vid. Här belyser eleven att det man spelar till alternativt de man spelar  

med inte bör uteslutas som en ramfaktor för den musikaliska improvisationen. Min tolkning är att  

en improviserande musiker låter sig inspireras och vill härma sin omgivning, både medvetet och 

omedvetet och förmågan att kunna haka på sina medmusiker bör ses som en viktig egenskap. Detta 

inspirerade också till nya idéer för framtida improvisationsövningar. Benny Grebs (2010) koncept 

form improv, som bygger på härmning och upprepning, överfört på elev och lärare kan eventuellt bli 

en metod för improvisationsutlärning som är både lustfylld, inspirerande och effektiv. Läraren 

spelar, eleven härmar, eleven spelar och läraren härmar etc. Samma metod återfinns också i  

Feldman och Contzius (2011) där den beskrivs som ”call-and-response activities” och lyfts fram 

som ett exempel på hur musiker kan utveckla sina förmågor för improvisation och samspel. 

5.2.1 Improvisationens känsliga natur

Forskningsfrågan gällande elevernas upplevelser lyfte bland annat prestationsångest som en faktor 

och några av informanterna påpekade att detta var något de kände av när de skulle improvisera. 

Samtal om prestation bör enligt mina slutsatser vägas in i undervisningen, förslagsvis som en del av 

reflektionsarbetet som ska ingå enligt Skolverkets (2011) direktiv. Green (2001) belyser problemet 

med de spärrar och rädslor som kan uppstå i samband med skapande och konstnärliga uttryck: 

For some, whether or not they consider themselves to be musicians, the idea of being required to 

make music in front of, or even alongside other people, inspires little other than feelings of dread and 

embarrassment (Green 2001, sid. 3)
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En av anledningarna till att kreativt arbete och improvisation upplevs som svårt och tar lång tid att  

behärska har alltså med mentala aspekter att göra (Green, 2001). Även om läroplanen (Skolverket, 

2011) är tydlig vad gäller utrymme för skapande, improvisation och reflektion så var det i det här 

fallet lättare att lägga lite mer vikt på spelande än på samtal, även om sådana också förekom. Detta  

kan förklaras med en viss tidsbegränsning där själva speluppgiften bedömdes som prioriterad. 

Genomförandet av detta arbete har lett fram till uppfattningen att den del av undervisningen som 

består av annat än praktiskt utförande inte bör försummas, särskilt inte i det ofta självutlämnade 

ämnet improvisation. När tankar om förbättring och vidareutveckling av undervisningsmetoden har 

bearbetats har det i det här fallet varit lätt att fastna i just praktiska moment, eventuellt på grund av  

att det upplevdes som mindre känsligt att prata med eleverna om teknik och trumfill än om 

personligt konstnärligt uttryck. Hernes (2014) påpekar att reflektion och samtal är en lika viktig 

komponent av undervisning som praktiskt arbete. Den här studiens resultat pekar åt samma håll och 

mot att de reflekterande samtalen kan växa i takt med att relationen mellan lärare och elev gör det.

Svårigheten i att försöka skilja på person och prestation blev enligt min uppfattning tydlig av att ha 

genomfört den här studien. Zandén (2011) som beskriver faran i att betrakta det musikaliska 

uttrycket ”som en avspegling av musikantens person […]” (s. 196) är inne på något känsligt och 

som kan vara svårt att helt bortse ifrån. Personlig reflektion har lett fram till frågor som i mitt tycke 

känns relevanta för en musiklärare att tänka över: Hur kan jag påstå att det eleven spelar och 

uttrycker på sitt instrument inte delvis är en avspegling av vem den är? Är det inte en självklarhet 

att våra personligheter gör avtryck på våra konstnärliga handlingar? Det kan kännas svårt att skapa 

något eget då inget upplevs låta bra nog mot ouppnåeliga ideal (Green, 2001). Den här sortens 

prestationsångest är något vissa av eleverna i studien, och gissningsvis många praktiserande 

musiker, kämpar med dagligen. Enligt min erfarenhet kan det som musiker vara svårt att inte 

jämföra sig själv med andra, som Green (2001) påpekar är det lätt att tycka att den egna insatsen 

aldrig riktigt duger. Här sågs det som viktigt att försöka skapa ett öppet och tillåtande klimat och 

uppmuntra eleverna till att gärna låna från andra men samtidigt avråda dem från att jämföra sig med 

andra. Improvisationsundervisningen bör inte enbart behandla själva hantverket, att spela bra är inte 

det enda som krävs (Bailey, 1980). Min tolkning är att improvisation delvis handlar om att visa upp 

vem man är musikaliskt, vilket kan vara skrämmande. Under processen var det som lärare ibland 

lätt att glömma bort de rent psykologiska aspekterna av improvisation, arbetets undervisningsmetod 

är i en mening väldigt mekanisk. Tack vare samtal och intervjuer med eleverna blev resultatet en  

påminnelse om att inte bortse från improvisationens känsliga- och framför allt mänskliga natur.
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5.3 Slutreflektion

Så här i efterhand kan man säga att de forskningsfrågor som ställdes blev besvarade och att eleverna 

uppskattade det här upplägget för improvisationsundervisning. Resultatet har bidragit till ett bredare  

synsätt på hur man kan gå till väga för att undervisa både andra och sig själv till att bli en bättre 

improvisatör. Aktionsforskningen och metoderna för datainsamling bidrog på det stora hela till en 

ökad förståelse för pedagogiskt arbete och vikten av balans mellan utförande och reflektion. 

Andersson (2015) skriver i sitt förord att övning måste ske medvetet för att rytmisk frihet ska kunna 

utvecklas och Greb (2010) talar om att först bli medveten om vad man gör innan man utför det. 

Resultatet av den här studien landar i en liknande uppfattning, informanternas medvetenhet om vad 

de spelade växte sig större av processen vilket de också såg som positivt. Hernes (2014) framhåller 

vidden av att sätta elevens eget konstnärskap i centrum och improvisation som ett viktigt verktyg 

för att utvecklas konstnärligt, men att övningen inte får vara så tekniskt svår att den hämmar 

utförandet. Studiens undervisningsarbete förvaltade detta genom att låta eleverna skapa sitt eget  

övningsmaterial. När de själva fick vara upphovsmän matchade den tekniska svårigheten deras egen 

nivå automatiskt, i de flesta fall. Detta var tydligt i skedet när eleverna skulle redovisa vad de 

kommit på under den gångna veckan. Det var direkt märkbart om de hade skrivit för avancerat för 

sin egen tekniska nivå. För att kunna realisera en idé måste man ha verktygen, för att kunna uttrycka 

sig måste man kunna språket (Feldman & Contzius). I undervisningssituationen sågs det inte som 

negativt att en elev utarbetat för tekniskt svåra idéer, tvärtom blev detta snarare en ögonöppnare för  

olika utvecklingsområden och en sporre till att öva hos eleven.  

Syftet var att ge eleverna i den här studien en språngbräda och en grund att stå på för att 

vidareutveckla sina improvisatoriska egenskaper och i det hänseendet blev resultatet lyckat. En 

annan ambition var att bidra till det, i mitt tycke, för tunna utbudet av undervisningsmaterial i  

trumimprovisation och förhoppningsvis är detta arbete ett steg i rätt riktning. Resultatet visar att  

improvisation går att konkretisera och lära ut i form av olika övningar baserade på skapande och 

planering. Materialet som utarbetades i arbetets inledningsfas och det material eleverna själva  

skapade skulle kunna utvecklas och utgöra grunden till en framtida lärobok för trumimprovisation. 

Som nämndes ovan så visar svaren att det finns anledning för fortsatt utveckling av 

undervisningsmetoder i improvisation. Det informanterna lyfte som svårt bidrog tillsammans med 

ett kritiskt granskande av utförandet till nya idéer. Informanternas tankar och svar bidrog till en 
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djupare förståelse kring hur man kan tänka för att lära både sig själv och andra att improvisera och 

visade att planerande insatser kan inspirera till ett fritt och lekfullt musicerande.

5.4 Fortsatt forskning

Hur undervisningsmodellen som ligger till grund för den här studien togs emot, och vilken effekt 

den hade på eleverna, hade till stor del att göra med vilka eleverna var och vad de hade för 

musikalisk och social bakgrund. Baserat på litteraturen, till exempel Feldman och Contzius (2011), 

Greb (2010) och Bailey (1980) och på att ha studerat musik i olika former under större delen av mitt 

liv, tycks det råda konsensus i frågan om vilken plats improvisation ska ha i musikundervisningen. 

Den ska komma sent, kanske rent av sist? Det här arbetet är inget undantag, utan drivs av tesen att 

man först måste lära sig språket för att kunna uttrycka sig. Det är lätt att fastna i idéer om att en 

nybörjare först måste lära sig teknik, noter och instrumentkunskap innan det kan bli tal om 

skapande i någon form. En slutsats som går att dra från både Feldman och Contzius (2011), Benny 

Greb (2010) och studiens resultat är att tekniken bör vara på plats för att kreativiteten ska kunna 

blomstra. Samtidigt är det svårt att veta vilket som är det bästa sättet att bygga upp 

improvisationsförmåga eftersom motsatta metoder, där improvisation är med redan från start, tycks 

vara så obeprövade i dagens undervisning. Detta är definitivt ett område som hade varit intressant 

att titta närmare på.

Eleverna i den här studien gick alla på gymnasiet och deras syn på musik och musikaliska 

utsvävningar var formade av flera år på kulturskola och nu av estetiska programmet. Resultatet och 

Greens (2001) resonemang, att det kan vara klokt att låta undervisningskulturen genomsyras av 

utforskande och kreativitet och delvis frångå traditionella mönster, väcker intressanta frågor: Kan 

spärrar för det okända och det kreativa ha byggts upp på grund av att deltagarna var skolade sedan 

barnsben? När är det ”rätt” att börja improvisera? Behöver improvisation, lek, utforskande och det 

egna uttrycket vänta så länge på att få sin rättmätiga plats i undervisningen? Låser vi de barn som 

just börjat spela genom att fokusera allt för mycket på det mekaniska och för lite på det expressiva? 

Detta är bara några av de frågor som har dykt upp av att ha genomfört den här studien. 

Undervisningsmodellen utgick ifrån att eleverna hade förkunskaper om sitt instrument, spelteknik 

och musikteori. Att få jobba med improvisationsundervisning fast med nybörjare, oavsett ålder, 

hade varit ett väldigt intressant fortsatt forskningsprojekt. 
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