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Sammanfattning  

Syftet med studien är att tillföra kunskap till det undervisningsfält som inbegriper 
musikalisk improvisation genom att undersöka hur improvisationsteaterträning kan gagna 
en musiker som vill utvecklas inom improvisation. Studien genomfördes som en 
aktionsforskningsstudie med en kvalitativ ansats och det sociokulturella perspektivet som 
utblickspost. Aktionsprocessen bestod av en förberedande intervju med en erfaren 
improvisationsteaterlärare, och därefter två aktioner där musikhögskolestudenter deltagit 
i improvisationsteaterträning, och därefter medverkat i en fokusgruppintervju.  
Målet var att ta reda på vilka kvalitéer musikhögskolestudenter identifierar ur 
teaterimprovisation och på vilket sätt de upplever sig influeras och berikas av dessa 
kvalitéer. Resultaten pekar på att deltagarna upplever improvisationsteaterträning som en 
bra metod för att utveckla sin koppling mellan musikimprovisation och lek. Förmågan att 
leka poängteras som en tillgång vid improvisationsutövande. De inspirerades att öva mer 
tillsammans och att använda kroppen mer i sin musikaliska kommunikation. Resultaten 
visar också att de upplever att improvisationsteaterträningen kan hjälpa dem utveckla sitt 
personliga uttryck samt utveckla tillvägagångssätt att improvisera och komponera med 
hjälp av att fokusera på förmågan att associera och bejaka impulser och idéer. Uppsatsens 
diskussionsdel tar upp aspekter av ovan nämnda resultat i ljuset av tidigare forskning 
inom improvisation och undervisning med sociokulturell teori som filosofiskt och 
pedagogiskt ramverk. 
 
Nyckelord: Improvisation, musik, teater, högre utbildning, aktionsforskning  

Abstract  

The aim of this study is to add knowledge to the teaching field including musical 
improvisation by examining what improvisational theatre training can offer a musician 
who wants to develop skills in improvisation. The study was conducted with a qualitative 
action research approach based on a sociocultural perspective. The action process 
consisted of a preparatory interview with an experienced improvisational theatre teacher 
followed by two group actions, in which participants consisting of music college students 
exerted improvisational theatre training, and then participated in a focus group interview.  
The goal was to find out what kind of qualities these music college students identify in 
improvisational theatre and in what way they feel influenced and enriched by these 
qualities. The results indicate that participants recognize improvisational theatre training 
as a good method for developing their connection between musical improvisation and 
playfulness. Playfulness is pointed out as an asset when improvising. They were inspired 
to practice more together and to use the body more in their musical communication. 
Results also show that these students felt improvisational theatre training could help them 
develop their personal expression and also help them develop techniques for improvising 
and composing music by focusing on their ability to associate as well as affirming 
impulses and ideas that come to mind to a greater extent. The results are discussed in the 
light of previous research regarding improvisation and teaching with sociocultural theory 
as a philosophical and pedagogical framework.  
 
Keywords: Improvisation, music, theatre, higher education, action research 
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varit en superb och utomordentligt uthållig handledare. Slutligen riktar jag också ett 
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Inledning  

Det är en julmiddag i mellandagarna. Vi är på besök hos min sambos vänner som 
jag inte träffat tidigare. Vid bordet sitter tre generationer: morföräldrar, föräldrar, 
barn och barnbarn. Värdparet bestämmer att sällskapet ska leka en namnlek så att 
alla får presentera sig. ”Man säger sitt namn och något man tycker om, så går vi 
varvet runt”. Sagt och gjort. Namn och omtyckta saker flödar ur allas munnar. Lisa 
- blommor, Ulf - kantareller och så vidare. Min tur närmar sig alltmedan jag sitter 
och funderar på improvisationen i momentet. Hur fungerar hjärnan om vi försöker 
släppa kontrollen över våra uttalanden och associera fritt? Är det möjligt att vara fri 
i tanken och låta tanken vara fri? Att endast försöka styra att inte styra tanken? Ja 
det verkar komplicerat och enkelt på samma gång.   
En kurs i improvisationsteater under hösten har väckt många funderingar kring att 
bejaka impulser och agera på ögonblicket, och jag har funnit stor glädje i att hitta 
på i stunden, att ingen vet vad det ska bli förrän det blir. Ett skapande som får eget 
liv. Jag bestämmer mig för att i stundande namnlek prova detta tillvägagångsätt 
och helt enkelt bara ta första bästa grej som dyker upp i huvudet istället för att 
bestämma i förväg vad jag ska säga som sak jag tycker om. Damen före mig, en 
charmant farmor, nämner sin favoritsak som är champagne. Så sofistikerat! Min 
tur. Jag säger kort och gott: Lena - sprit. Alla blir tysta i någon sekund. Min 
favoritsak klingade inte så bra i sammanhanget.  
Alla barn som små tända ljus. Julefrid. Inte för att någon hade dött av att få veta att 
jag gillar sprit, om jag nu gör det, men det här är människor jag aldrig träffat förut. 
Ingen vet något om min bakgrund, eller det lilla experiment jag nyss låtit hjärnan 
utföra. En undrande stämning dröjer sig kvar en stund i luften: ”Jaha, okej, men 
varför säga något så opassande, och det är ju barn här…” hör jag mina 
bordskamrater tänka, men jag kan ju egentligen inte veta om min replik satte något 
större avtryck i någon annans upplevelse. Jag noterar dock att alla slätar över det 
hela eftersom vi raskt går vidare efter en kort generalpaus. Ingen skrattar. Jag är lite 
paff över vad jag sagt och generad eftersom jag verkligen vill göra ett bra intryck 
på dessa människor. Jag känner mig missförstådd och låst.  
Nu är det min bordsgrannes tur, som är ca 3 år gammal. Han säger typ Hugo -
fjärilar. Mycket bra. Helt rätt. Fjärilar är fint. Det kan man tycka om. Sprit – nej det 
är inte samma helylle-finhet på det. Vid det här matbordet har säkerligen en hel del 
sprit druckits men att jag som första sak att presentera om mig själv inför nya 
bekantskaper, väljer just det, ger mig ett karaktärsdrag jag inte riktigt känner mig 
bekväm med. Hur som helst är det försent att ändra på det, så jag släpper det som 
hänt och tänker att det här var ju ett fantastiskt exempel. Jag ser framför mig hur 
jag berättar historien för mina vänner på improvisationsteatern och vi skrattar 
tillsammans. Jag får bjuda på det. Min hjärna associerade från champagne till sprit, 
inget konstigt. Helt utan att värdera som jag ju tränat den att göra. Men värderandet 
kom snabbt tillbaka när jag började bry mig om mina bordsgrannars förmodade 
tolkning av det jag sagt. Dålig fantasi, opassande tonårsbeteende och barnsligt 
provokativ, flög genom mitt huvud. Allt detta ryms inom loppet av tre minuter på 
en julmiddag. Och jag förklarar mig inte ens, det är lönlöst. Det blev fel och nu går 
vi vidare. Vad gott det var. Vad är det korv i grytan? Julkorv? Jättegott.  
Vad är improvisation? Ett begrepp som rymmer så mycket. Mitt svar blir: Det är en 
lek. Ett spontant svar. Improviserat. Gripet i luften.  
Improvisation är att hitta på. Att öppna kylskåpet, se vad som finns och skapa 
något av det som finns till hands. Man får en boll på bortre planhalvan, och inom 
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loppet av en hundradels sekund har man bestämt vad man ska göra med bollen 
härnäst. Då anpassar man sig till situationen och formar nästa ögonblick genom att 
agera. Improvisation är så mycket mer än sång och musik, som varit min första 
ingång till ordet inom utbildningens värld. Klart att jag hört ordet improvisation 
innan jag började öva jazzsång. Eller? Jag minns inte när jag hörde det första 
gången. Nånting med att mamma sa: ”Vi får improvisera!” när något inte riktigt 
gick som det var tänkt. Eller kanske en något nedlåtande recension av någon 
föreläsning eller ett möte. ”Ja det blev ju lite improviserat…Vi fick ta det vi hade 
och göra något av det.” För att inte tala om just kylskåpsmetoden. Öppna, se, välja 
ut, kombinera och skapa. Att göra något av Det. Det som uppstår. Och låta det som 
uppstår vara Det. Det gäller ju även i musiken. Men oj vad man måste vara lyhörd 
för det som sker runt omkring. Annars blir det liksom inget. Inget spel. Ingen 
kontakt, ingen kommunikation. Fina stora ord. Så vad menas?  
Inom jazzsång har jag både studerat själv och undervisat i improvisation och gör så 
fortfarande. Då utgår jag från en palett av parametrar och variabler att jobba med. 
Tempo, toner, ljud, ord, karaktär, upprepningar och melodicitat. Allt möjligt som 
inte säger nånting om någonting alls – förrän det sätts in i en kontext. När jag 
beskriver ämnet och introducerar det för en sångelev som vill jobba med 
improvisation säger jag: ”Ja det är väl när man sjunger vad man vill. Hittar på. 
Tralla-lalla-la liksom.” Jag brukar säga så för att jag vill ta ner begreppet på jorden 
och få eleven att känna sig fri och nyfiken och inspirerad över att ha en så stor 
möjlighet att leka och välja fritt. Genom samtal med eleven försöker jag bedöma 
huruvida fri-nyfiken-känslan faktiskt infunnit sig hos eleven. Att eleven inte låser 
sig vid att det verkar svårt. Att introducera ett ämne för en elev med en 
utgångspunkt i att eleven nog tycker det verkar svårt, kan ju vara problematiskt i 
sig. Det sätter undervisningen i en kontext som kanske inte alls gagnar elevens 
förutsättningar att ta sig an vad det innebär att improvisera, exempelvis inom 
jazzsång-genren. En önskan både som lärare och i detta självständiga arbete är att 
närma mig vad som kan gagna en elev som vill börja improvisera. Efter att ha 
genomfört mitt första tillfälle improvisationsteaterträning hade jag inte kvar 
känslan av att det var svårt. Jag fick känslan att det var lätt, eftersom att ta sig an 
uppgiften i sig innebar att den utfördes rätt. Det gick alltså inte att göra fel. Läraren 
hjälpte mig hitta den känslan – ungefär den känsla som jag själv försöker förmedla 
till mina elever.  
Att lära sig improvisera handlar om att lära sig ett språk (Alkenäs, 2007; 
Nachmanovitch, 2010) som du sedan kan välja ord och meningsbyggnader ifrån 
och på så sätt improvisera fram det du vill uttrycka. Jag menar att det gäller såväl 
inom improvisationsteater och fri improvisation inom musik som inom traditionell 
jazzmusikimprovisation. Det sistnämnda har ett mer tydligt grammatiskt regelverk 
än fri improvisation inom musik, med tempo, modus, skalor, taktart etcetera. Men 
fri improvisation inom alla typer av improvisation bygger också på individens 
förförståelse och bild av vad ”fri improvisation” innebär. Detta leder mig till en 
filosofisk frågeställning: Är begränsningar en förutsättning för frihet? Att vara fri 
från regler, innebär ju i sig att reglerna existerar.  
Min bakgrund är att jag är sångerska och sångpedagog främst inom jazz och 
popmusik och har undervisat i ungefär tio år. Syftet när jag undervisar är att 
utveckla elevens sångteknik, interpretations- och improvisationsförmåga. Min 
förhoppning är att denna studie ska ge ytterligare insikter om metoder som finns att 
tillgå inom improvisationsundervisning. Jag tittar på improvisationsträning i en 
teaterkontext för att se om och hur träningen kan tillföra något i en musikers 
utveckling som improvisatör och för att hitta nya sätt att själv undervisa på. Min 
utgångspunkt i improvisationsundervisning är frågeställningar som: vad skapar 
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låsningar, och vad låser upp? Musikpedagogisk forskning pekar på vikten av att ge 
övningarna tydliga fokusavgränsningar vid improvisationsundervisning inom 
musik:  

Ett av fokusgruppens viktigaste önskemål när det kom till att lära sig 
improvisera, var att lärandeprocessen inte skulle gå för fort fram. Det ville få 
’små portioner’, lite i taget och tydliga ramar från läraren för att känna sig 
trygga i att våga. (Pedersen, 2014, s. 43) 

Kanske är tillit en förutsättning för allt lärande i någon mån? När jag lärt mig 
improvisera inom musik har jag känt mig både trygg och otrygg i olika 
undervisningssituationer. Det har berott på kontakten med läraren, och om det varit 
ensembleundervisning, stämningen och kontakten inom gruppen. Jag minns inte 
när jag undervisades i musikimprovisation för första gången, men jag minns min 
första improvisationsteaterlektion. Jag tyckte det hade gått en timme när det gått 
fem minuter. Tiden stod still. Jag visste inte vad som väntade mig. Vad skulle vi 
göra för övningar, vad skulle krävas av mig? Efter lektionens slut kunde jag pusta 
ut. Ingen hade satts i någon utlämnande eller skrämmande situation, alla övningar 
hade skett med respekt och värme. Om jag inte hade känt mig trygg efter detta 
första möte med improvisationsteaterträning hade jag nog inte fortsatt på kursen. 
Nu har improvisationsteater visat sig vara något jag finner berikande i mitt 
konstnärliga uttryck såväl som i livet i stort eftersom det ger mig skaparglädje, 
positiv energi och kreativ stimulans. 
Mina nyckelord in i detta arbete om hur improvisationsteaterundervisning kan 
berika musikhögskolestudenter i sitt musicerande är lek och tillit eftersom jag 
grundar min egen undervisningspraktik på dessa ord. Dessa aspekter har studerats 
med hjälp av en aktionsforskningsstudie vilken delvis belyser de pedagogiska 
processer som sker när dessa studenter ställs inför improvisationsträning i en 
teaterkontext. 

Syfte  och  forskningsfrågor  
Inledningen beskriver delar av de kontexter jag stött på i improvisations-
undervisning inom musik respektive teater. Syftet med föreliggande studie är att 
den skall tillföra kunskap till det undervisningsfält som inbegriper musikalisk 
improvisation genom att undersöka vad improvisationsteaterträning kan tillföra en 
musiker som vill utvecklas inom improvisation. Vilka element och teman, det vill 
säga vilka kvalitéer, verkar ha en central roll när deltagare från en musikkontext tar 
till sig improvisationsundervisning i en teaterkontext?  
Jag har därför valt att undersöka musikhögskolestudenters perspektiv på att ta till 
sig improvisationsteaterträning samt vad de anser att träningen kan berika dem med 
som musiker och improvisatörer. Det övergripande syftet är alltså att stärka 
improvisationsundervisningens ställning inom musik och att studien skall tillföra 
nya uppslag på hur sådan undervisning kan gå till. Min förhoppning är att denna 
undersökning kan säga något om hur musikstudenter ser på improvisation och sin 
utveckling av förmågan till improvisation samt kartlägga olika aspekter som ryms 
inom verksamheten vad gäller tillvägagångssätt och attityder.  
Som en följd av syftesformuleringen ovan lyder mina forskningsfrågor:  

•   Vilka kvalitéer från teaterimprovisation går att identifiera för studenter 
som vanligen utövar musikalisk improvisation?  

•   På vilket sätt kan dessa kvalitéer från teaterimprovisation tänkas influera 
och berika studenternas utövande av musikalisk improvisation? 
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Disposition    
Påföljande delar av uppsatsen redogör för tidigare forskning inom musik- och 
teaterimprovisation samt pedagogiska aspekter. Därefter presenteras det 
vetenskapliga perspektivet för studien. Efter detta följer en redogörelse för metod 
och genomförande, inklusive forskningsetiska överväganden och resonemang kring 
studiens relevans. Sedan kommer resultatdelen med ett urval av analyserade data. I 
sammanfattning och diskussion sammanfattas studiens resultat och jämförs med 
tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en presentation av förslag till vidare 
forskning och ett kort efterord. 

Tidigare  forskning  

I detta avsnitt presenteras litteratur och forskning med relevans för improvisation 
inom teater och musik ur ett pedagogiskt perspektiv. Urvalet som presenteras 
nedan är begränsat till att gälla forskning som berör musik- och teaterundervisning 
kopplat till improvisation, samt forskning rörande improvisation inom 
jazzmusikgenre. Studier som berör undervisning generellt inom musik och teater 
har uteslutits eftersom det centrala för min studie finns i kopplingen mellan 
musikstudenter inom jazzgenren, och undervisning i improvisation inom musik 
respektive teater. Vidare presenteras litteratur där improvisation tas upp som 
begrepp och konstform, både specifikt inom teater (Johnstone, 2015) och rörande 
musik, liv och konst i stort (Nachmanovitch, 2010). 

Improvisation  som  begrepp  
Nationalencyklopedins definition av improvisation är:  

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”. 
(Nationalencyklopedin, 2016)  

Nationalencyklopedins definition tangerar något som kan ses som raka motsatsen 
till själva metoden för att uppnå detta oförutsedda. Motsatsen till ordet oförutsedd 
torde ju vara det förutsägbara, det förmodade, det vanliga, ja rent av det triviala. 
För att vara en god improvisatör inom teater ska utövaren, i alla fall om man skall 
följa improvisatören och författaren Johnstones råd, alltid välja det enklaste och ur 
ett subjektivt perspektiv, mest förväntade (Johnstone, 2015). Han skriver i sin bok 
Impro, improvisation och teater, om originalitet: ”Många elever blockerar sin 
fantasi, eftersom de är rädda för att inte vara originella.” … ”Improvisatören måste 
inse att ju självklarare han är, desto ursprungligare, originellare framstår han” 
(Johnstone, 2015, s. 108). Johnstone ger sedan ett exempel:  

Om någon säger ”Vad blir det till middag?”, så kommer en dålig 
improvisatör desperat att försöka hitta på något originellt. Vad han än säger 
är han för långsam. Till slut kommer han fram med någonting som ”stekt 
sjöjungfru”. Om han bara sagt ”fisk”, skulle publiken vant förtjust. Inga två 
människor är exakt likadana och ju mer självklar en improvisatör är, desto 
mer kommer han att verka vara sig själv. Om han vill imponera på oss genom 
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att vara originell, så kommer han fram med idéer, som i själva verket är 
vanligare, enklare, och mindre intressanta. (Johnstone, 2015, s. 109)  

Visserligen handlar Johnstones resonemang om elever medan 
Nationalencyklopedins beskrivning verkar gälla ett utövande som kan kräva år av 
studier och träning för att uppnå. Det kan alltså finnas anledning skilja på 
lärandeprocess och professionellt utövande, liksom att beakta det bakomliggande 
syftet med att improvisera. Med detta sagt så finner jag likväl diskussionen kring 
det förväntade och oförväntade intressant eftersom det är fråga om en subjektiv 
upplevelse, och eftersom det ena förutsätter det andra, precis som i inledningens 
resonemang om frihet och begränsningar.  
Inom musikpedagogisk forskning återfinns en överbryggande ingång hos Alkenäs 
(2007), som menar att musikläraren bör möta elevens intresse genom att först 
presentera musik som eleven känner igen och tycker om, och ha detta som 
utgångspunkt i sitt arbete för att bredda elevens intresse för ny musik och nya 
kulturer. Alkenäs pekar på hur det förväntade (igenkännande) är det som individen 
känner tillfredställelse inför, men också att eleven ska uppmuntras söka sig utanför 
det förväntade och oförutsedda för att berika sitt uttryck.  

Språk  
Inledningens jämförelse mellan att improvisera och att kunna tala ett språk tas upp 
av Alkenäs som menar att talet i sig är en improvisation. Det finns inget manus och 
det bestäms efter hand som konversationen pågår vad som skall sägas. Detta 
innebär inte någon större svårighet för de flesta. Författaren jämför bokstäver, ord 
och stavelser med toner, fraser och rytmer (Alkenäs, 2007, s. 47).  
Även författaren Nachmanovitch (2010) tar upp kopplingen till talet som vår 
största akt av daglig improvisation. Han belyser improvisationens olika 
dimensioner ur ett musikaliskt och filosofiskt perspektiv: 
 

Vi är alla improvisatörer. Den vanligaste formen av improvisation är vanligt 
tal. När vi talar och lyssnar, nyttjar vi en uppsättning byggklossar (ett 
ordförråd) och regler för hur man kombinerar dem (en grammatik). Dessa 
tillhör vår kulturs arvegods. Men de meningar vi bygger med dem har kanske 
ingen uttalat tidigare och de kommer kanske aldrig att sägas igen. 
(Nachmanovitch, 2010, s. 23)  

Nachmanovitch pratar om de byggstenar som behövs för att vi ska kunna skapa vår 
egen sammansatta improvisation. Av kunskap vi redan besitter (ordförråd och 
regler för hur vi väljer våra ord) kan vi sedan improvisera och skapa något unikt 
(Nachmanovitch, 2010). 

Berättande  
Språkbegreppet är även en faktor i musikimprovisation i en berättarkontext. 
Bjerstedt (2014) har intervjuat femton jazzmusiker och samtliga förknippar ordet 
storytelling med jazzimprovisation. Dock framkommer också att musikerna anser 
att det kan bli begränsande att sätta epitetet berättelse på ett musikaliskt uttryck. 
Jazzimprovisation handlar om mer än drama och ord och skall snarare ses som ett 
känslouttryck. Musiken kan stimulera delar av hjärnan som vi annars förblir 
omedvetna om (Bjerstedt, 2014). I en av intervjuerna säger trombonisten Ulf 
Johansson Werre att jazzmusik när den är som bäst ”tar fram essensen i mänskligt 
liv” (ibid., s. 221), att kalla det för en berättelse ses som en förminskande 
beskrivning av musiken. Vidare menar Werre att ordet ’berätta’ är för modemässigt 
och jämför det med ordet ’förutsägbart’ som han menar används alldeles för 
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lättvindigt. Även när musik beskrivs som förutsägbar, är det inte troligt att 
lyssnaren kan räkna ut och gissa exakt vad som skulle komma att spelas av en 
improviserande musiker, om lyssnaren ombads avsluta en av musikern påbörjad 
musikalisk fras och försöka förutse vad musikern skulle kommit att spela härnäst 
(ibid., s. 221). Werres ord går i linje med tidigare beskrivning av 
Nationalencyklopedins definition av improvisation och säger samtidigt något om 
hur det (o)förutsägbara är en subjektiv upplevelse.  
I intervjun med trumpetaren och kompositören Ann-Sofi Söderqvist framkommer 
att hon anser att musik handlar om ”någonting mera abstrakt” (ibid., s. 206). 
Söderqvist hänvisar till jazzmusikern Miles Davis och ställer frågan vad som 
egentligen avses att berättas (Bjerstedt, 2014)? Bjerstedt tolkar Ann-Sofi 
Söderqvists ord som att hon ser möjligheten till att skapa berättande i 
jazzimprovisation mer i bemärkelsen att ge uttryck för ett känsloläge snarare än en 
berättelse i sig (ibid., s. 207). Jazzmusikerna i Bjerstedts avhandling liknar alltså 
jazzimprovisation vid berättande men utöver detta ses det också som ett 
känslouttryck som sträcker sig längre in i våra medvetande än en berättelse, till 
annars onåbara dimensioner.  

Improvisation  som  pedagogisk  metod  
Improvisation har positiva effekter på elevens musikaliska förmåga och 
konstnärliga uttryck (Alkenäs, 2007). Nalbantis (2016) uttrycker i sin uppsats att 
”improvisationsundervisning bör vara en viktig del av den sammanlagda 
musikundervisningen” (s. 41). Vidare menar Nalbantis (ibid.) att ”improvisation 
föder ett gott konstnärligt uttryck” (s. 42) och beskriver musikimprovisation som 
en skapandeprocess som innefattar beståndsdelarna uttryck, kreativitet och 
komposition (s. 7). Som exempel på vad som skall tränas i undervisning i 
musikimprovisation hänvisar författaren till gymnasiekursen Musikimprovisation 
100p (Skolverket, 2011). Där uttyds att improvisationsundervisning hör ihop med 
begrepp som nyfikenhet, samspel, kommunikation, konstnärligt och eget skapande, 
gehör och kreativitet (Nalbantis, 2016, s. 11). Vidare delar Nalbantis (2016) 
Nachmanovitchs (2010) syn på improvisation som en förmåga vilken individen 
utvecklar mer eller mindre beroende på avsaknaden av, eller förekomsten, av 
hinder och blockeringar, snarare än att individen saknar kunskap om hur man 
improviserar (Nalbantis, 2016, s. 5). Lek kan bygga på liknande förutsättningar, 
något som uppstår i barnet när tillåtelsen finns, inte något som barnet lär sig först, 
för att sedan utöva.  

Lek  
Nachmanovitch skriver: ”Utan leken är inlärning och utveckling omöjliga. Leken 
är den rot från vilken äkta konst härleds; den är det råmaterial som konstnärer 
kanaliserar och ordnar med allt det kunnande och den teknik de besitter” (2010, s. 
47). Jag tolkar Nachmanovitch som att det är genom leken vi tar till oss tekniker 
och tillgodogör oss de verktyg vi behöver för att uttrycka oss konstnärligt. Lekens 
betydelse för en individs utveckling återkommer jag också till i kapitlet om den 
teoretiska utgångspunkten för denna studie. 
Fors, teaterimprovisatör och utbildad lärare i musik och teater vid Göteborgs 
universitet, skriver om leken som ett begrepp förknippat med improvisation: 
”Resultatet tyder på att leken är en central del av improvisationsteatern. Det är 
svårt att skilja lek från improvisation. Att improvisera är att till viss del leka” (Fors, 
2014, s. 34). Att leka innebär att träna sin fantasi och att ”uppleva saker som inte är 
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på ’riktigt’” (ibid., s. 34).  

Ramar  
Pedersens (2014) forskning (se även Inledning) visar att lärare bör låta eleverna 
skapa ramar och struktur (till exempel ber eleven att i sin improvisation enbart 
hålla sig till en viss skala, eller specifikt tonmaterial) för att få dem att känna sig 
mindre hämmade i improvisationsmomentet. Detta återfinns även hos Alkenäs 
(2007) som skriver om ramarnas betydelse och vikten av att begränsa området för 
improvisation för att skapa trygghet hos eleverna. Ett exempel på en tydlig ram är 
så kallad call and response. ”Min tanke med detta var att hjälpa eleverna hitta 
fraser som man kan utgå ifrån och hitta en metod att agera musikaliskt” (Alkenäs, 
2007, s. 47). Call and response som ram innebär att eleven ges en musikalisk fras 
att utgå ifrån (call) som denne sedan härmar (response) och lägger till något eget 
uttryck i, fyller ut med några extra toner till exempel.  

Scenisk  Närvaro    
Fors (2014) undersökning inom teaterpedagogiken visar på sambandet mellan 
improvisationsundervisning och interpretation och förmågan till scenisk närvaro. 
Resultatet visar att improvisationsteaterundervisning kan öka elevens förmåga till 
scenisk närvaro, eftersom eleverna ansåg sig utveckla förmågan att gestalta bland 
annat karaktärer och känslor och tränas i samspel, närvaro, trygghet och lek. Dessa 
förmågor kan i samspel bidra till ökad scenisk närvaro (ibid., s. 41). 

Lärarens  roll  
Johnstone (2015) belyser pedagogiska aspekter kring improvisation och teater. 
Johnstones poäng kretsar bland annat kring lärarens ansvar att påverka hur lärandet 
i en undervisningsgrupp ska ske. Han talar om hur vi tenderar att stirra oss blinda 
på övningarna, men bortser från vad läraren faktiskt gör med övningarna.  

När jag håller seminarier ser jag folk som frenetiskt försöker anteckna mina 
övningar, men som inte ser vad jag faktiskt gör som lärare. Jag har en känsla 
av att en bra lärare kan få resultat med vilken metod som helst, medan en 
dålig kan förstöra vilken metod som helst. (Johnstone, 2015, s. 35)  

Detta kopplar jag till filosofen och pedagogen Deweys texter om hur människors 
erfarenheter och interaktion är av största betydelse för att uppnå lyckat resultat med 
undervisning. Vi kan utgå från läroböcker och övningar, men den verkliga 
skillnaden utgörs av den handledda undervisningens art, där lärarens agerande har 
stor betydelse. Lärandet utgår från människan som social individ. ”Jag tror att 
verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning stimuleras av de 
krav som ställs i den sociala situation där det befinner sig” (Dewey, 1980, s. 39).  
Efter denna överskådliga presentation av forskning och litteratur rörande 
improvisation och undervisning och med Deweys avslutande ord om det socialas 
betydelse, vill jag nu redogöra för uppsatsens vetenskapliga perspektiv.  

Sociokulturellt  perspektiv  

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats baserar sig på ett 
sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv tar avstamp i kulturpsykologin och 
landar i ett situerat lärande som aldrig kan skiljas från den situation eller det 
sammanhang det uppstår i (Bruner, 2002). 



 8 

Det sociokulturella perspektivet tar fasta på hur allt lärande sker under påverkan av 
den kultur som utgör individens livssammanhang. Med kultur menas alltså hela 
tillvaron och miljön som omger individen (ibid). Hur ser miljön ut, vilka relationer 
förhåller vi oss till, hur lever vi? En individ kan endast förstås om det också finns 
förståelse för sammanhanget den befinner sig i och de sociala relationer individen 
omger sig med (ibid). Inom sociokulturell teori ses språket som vårt största 
kulturella verktyg för lärande. Ett annat exempel på ett kulturellt verktyg i en 
lärandesituation skulle kunna vara en power-point-presentation på ett seminarium 
vid en svensk musikhögskola. Det vi lär ut och lär oss är då präglat av det 
kulturella verktyget power-point. Detta verktyg har möjligheter och begränsningar 
som påverkar vad vi lär oss.  

Kunskapsutveckling  och  kommunikation  på  två  nivåer  
En av förgrundsgestalterna inom kulturpsykologiskt och sociokulturellt perspektiv 
är den ryske pedagogen, filosofen och psykologen Vygotskij (1896-1934). 
Backman Bister (2014) redogör för hans syn på begreppen inter- och 
intrasubjektivitet genom att citera: ”Varje funktion i barnets kulturella utveckling 
framträder två gånger skriver Vygotskij; först på det sociala planet, och senare på 
det individuella planet” (Backman Bister, 2014, s. 44). Individen tillgodogör sig 
kunskap först genom social kontakt och kan sedan utveckla denna kunskap själv. 
Detta lärande sker alltså växelvis och kontinuerligt mellan dessa båda processer. 
Det en individ lär sig i samverkan med andra blir intersubjektiv process, och det 
individen lär sig utifrån sina egna kunskaper och fysiska förmågor blir en 
intrasubjektiv process. För att en individ skall utvecklas inom improvisation torde 
det alltså pågå både intersubjektiva processer (det individen lär av andra individer) 
och intrasubjektiva processer (det individen hämtar ur sin egen kunskap, till 
exempel impulser och idéer som uppkommer inom individen själv). 
Enligt Vygotskij sker individens utveckling på två nivåer: på sociokulturell nivå 
(kommunikation, socialt samspel och interaktion med andra) och på biologisk nivå 
(fysisk utveckling, kroppskontroll). Vygotskij formulerade hur en människa kan 
befinna sig i två utvecklingszoner, en aktuell och en proximal utvecklingszoon. I 
den aktuella utvecklingszonen kan individen lösa problem på egen hand och räkna 
ut det den behöver för att göra det. Den har alla redskap den behöver för att lösa 
uppgiften själv. I den proximala, eller ”närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 
1999, s. 269) befinner sig individen när den besitter förmågan rent 
utvecklingsmässigt, det vill säga har utvecklat de fysiologiska och kognitiva 
egenskaper som krävs, men behöver en lärare eller annan form av socialt samspel 
för att kunna ta till sig ny kunskap och utveckla en förmåga. Roger Säljö beskriver 
hur begreppet utvecklingszon söker beskriva avståndet mellan vad en elev klarar 
själv och vad den har potential att klara med hjälp av annan individ som agerar 
lärare (Säljö, 2010, s.120). 
Vygotskijs teorier om lekens betydelse för kunskapsutveckling är intressant för min 
studie eftersom improvisation och lek ligger nära sammankopplade (Johnstone, 
2015; Fors 2014; Nachmanovitch, 2010). Vygotskij skriver om hur kreativiteten är 
en förutsättning för att människan skall kunna anpassa sig efter förändringar i 
tillvaron. En människa som erfar och upplever mycket, får också större förmåga till 
fantasi och således är alltså verklighet och fantasi varandras förutsättningar 
(Vygotskij, 1995). Individen kan på detta vis ha nytta av fantasi och 
inlevelseförmåga för att bättre klara av omställningar. 
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Avslutningsvis vill jag lyfta fram den del av Deweys filosofi om undervisning och 
lärande, som jag nämnt i tidigare kapitel (Tidigare forskning), om hur barnet lär sig 
utifrån sin sanna natur först och främst genom social aktivitet. Undervisning måste 
därför ske med koppling till barnets sociala liv (Dewey, 1980, s. 43).  
Vidare formulerar Dewey något av ett manifesterande av det socialas tveklösa 
villkor för individens existens och utveckling samt hur dessa två, det sociala och 
individen, bör ses som samverkande. Vi kan varken bortse från den sociala faktorn 
eller den individuella faktorn. Utan det sociala ”blir det bara en abstraktion kvar” 
(Dewey, 1980, s. 41), det vill säga det finns ingen koppling till barnet annat än som 
en teoretisk representation som saknar koppling till den faktiska, levande varelsen, 
och utan det individuella blir det sociala livlöst och trögt (ibid., s. 40-41). 
Vi är sociala varelser och vårt lärande sker genom att vi hela tiden tillgodogör oss 
våra erfarenheter i ett socialt sammanhang. I uppsatsens genomförandedel ges 
exempel på sådana sociala sammanhang då deltagarna arbetar i grupp eller två och 
två. När vi börjar kommunicera genom språk blir de sociokulturella förhållandena 
avgörande för vår utveckling (Forssell, 2011, s. 161). Dewey skriver i sitt 
pedagogiska credo om undervisningens innehåll att: ”utbildning måste ses som en 
fortgående rekonstruktion av erfarenheter, att utbildningens process och mål är en 
och samma sak” (Dewey, 1980, s. 45). Jag tolkar detta som att rekonstruktion och 
reflektion kring ett skeende och individens erfarenheter och känslor kring det, bör 
anses som essentiellt för individens utveckling och för definitionen av utbildning.  
Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är alltså individens samverkan 
med sin omgivning. Perspektivet är relevant för denna uppsats eftersom 
undersökningen syftar till att kartlägga och utveckla metoder som kan tillföra något 
i musikstudenters utveckling inom improvisation. En improvisation som alltid 
innebär kommunikation och samspel, inom den enskilda individen (intrasubjektivt) 
och tillsammans med andra (intersubjektivt). 

Metod  

Metoden som används för att besvara forskningsfrågorna, grundade i ett 
sociokulturellt perspektiv, är aktionsforskning. Denna metod, med sin kvalitativa 
ansats, ligger i linje med sociokulturellt perspektiv eftersom utgångspunkten 
återfinns i människan, miljön och relationen däremellan. Aktionsforskningen som 
form innebär att resultatet till viss del ligger implicit i genomförandet, till exempel 
förbereds aktion 2 i denna studie utifrån resultat från aktion 1 (med utgångspunkt 
från mina egna erfarenheter och reflektioner samt deltagarnas skriftliga 
reflektioner). Därför är det viktigt att se hela processen i genomförande-avsnittet 
och resultat-avsnittet som en del av studiens resultat.  
Först ges ytterligare beskrivning av aktionsforskning som metod och hur den 
tillämpats i denna studie. Sedan följer en presentation av deltagarna i studien. 
Därefter ges en översikt av hela aktionsprocessen och en presentation av 
intervjumetoden fokusgruppintervju. Slutligen redogörs för utgångspunkter kring 
etik och relevans. 

Aktionsforskning  
För att besvara min övergripande forskningsfråga bestämde jag mig för att göra en 
aktionsforskningsstudie. Aktionsforskning är en processinriktad forskningsansats 
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vilket medför att processen genererar nya forskningsfrågor under processens gång. 
Folkesson (2004) talar om aktionsforskningens trefaldiga syfte: ”Att förbättra den 
egna praktiken, att förbättra förståelsen av denna praktik samt att förbättra den 
praktiska situationen i sig” (ibid., s. 119). Aktionsforskningens dubbla lärandemål 
utgörs i denna studie av dels forskarens sökande efter svar på forskningsfrågorna, 
och dels deltagarnas egna sökande efter hur de kan utvecklas som musikaliska 
improvisatörer i sin praktik. I samarbetet mellan forskare och praktiker sker 
sökandet efter kunskap gemensamt och ”forskningen startar utifrån praktikerns 
frågor” (Rönnerman, 2004, s. 15). I denna studie har jag både en forskar-roll och en 
praktiker-roll. Den senare delar jag med övriga deltagare.  
Rönnerman beskriver hur Kurt Lewin, socialpsykolog i USA på 1940-talet 
arbetade med aktionsforskning. Aktionsforskning kan beskrivas som en cyklisk 
modell med olika steg: 

Lewins arbete brukar återges som en cyklisk modell där arbetet utgår ifrån att 
man  

a) utifrån egna erfarenheter planerar en aktion 

b) aktionen genomförs 

c) aktionen följs genom att observera vad som händer och  

d) resultatet blir föremål för reflektion som leder vidare till en ny planering. 
(Rönnerman, 2004, s. 26)  

Datainsamlingens  process      
Nedan återges en kronologi över de olika slags forskningsdata som samlats in i 
denna studie, samt på vilket sätt detta skett. I denna insamlingsprocess har jag: 

•   Skapat egna mindmaps över improvisationsteater och musikimprovisation. 
•   Intervjuat Greta Lindman (fiktivt namn) och antecknat hennes tips på 

övningar och hur de bäst instrueras. 
•   Tagit del av deltagarnas muntliga reflektioner under aktion 1 (aktion 1 och 

delar av aktion 2 utgjordes av en workshop, fortsättningsvis benämnd som 
WS).  

•   Antecknat egna reflektioner efter aktion 1 (och senare även 2). 
•   Tagit del av deltagarnas skriftliga reflektioner via mail efter aktion 1. 
•   Låtit deltagarna i grupp skapa mindmaps över improvisationsteater och 

musikimprovisation under aktion 2. 
•   Gjort en ljudupptagning av fokusgruppintervjun under aktion 2 som sedan 

transkriberats och analyserats.  

Deltagarna    
Deltagarna i studien är en del av det som brukar kallas aktionsforskningens spiral: 
planera-agera-observera-reflektera (Rönnerman, 2004). Deltagarna består av:  

•   teaterläraren (Greta Lindman) som är forskarens (min) informant för att 
planera aktionerna 

•   musikstudenterna som deltar i de två aktionerna. 
•   forskaren (jag) som med ett underifrånperspektiv (”bottom-up”-perspektiv) 

ställer frågorna och söker förändra och förbättra den egna praktiken genom 
reflektion. Med ”bottom-up” perspektiv menas inom aktionsforskning att 
det är ”praktikern själv som ställer frågorna” (Rönneman, 2004, s. 14).  
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Här vill jag passa på att förtydliga hur jag ur ett aktionsforskningsperspektiv är 
både forskare och deltagare (praktiker) eftersom syftet är att min praktik ska 
påverkas, eftersom jag – inte musikstudenterna, är problemställaren i detta fall. I 
forskarens roll ingår också att tillföra forskningsrön och filosofiska reflektioner till 
aktionsforskningsprocessen.  

Teaterläraren  
Teaterläraren har i denna studie getts ett fiktivt namn, Greta Lindman, eftersom 
hon deltar anonymt i studien. Greta Lindman är skådespelare, improvisationsteater- 
och dramalärare med 25 års erfarenhet inom improvisationsteater och skådespeleri. 
Greta är utbildad skådespelare och spelar improvisationsteaterföreställningar 
regelbundet. Hon undervisar barn och vuxna i teater och teaterimprovisation. 
Hennes kunskap var relevant för utformningen och utförandet av 
improvisationsteaterworkshopen (WS) i den första aktionen.  

Studenterna  
Deltagarna i workshop (WS) och fokusgruppintervju hämtades från en 
musikhögskola i en svensk storstad. Deltagandet var frivilligt. Högskolenivån 
valdes för att jag ville rikta in studien på musikstuderande som kommit en bit i sitt 
musicerande men fortfarande befann sig mitt i en skolmiljö, med erfarenheter från 
att arbeta med improvisation i en musikpedagogisk kontext. Deltagarna från 
musikhögskolan är 20 till 25 år gamla och studerar kandidatutbildningar i musik 
med inriktning jazz eller musik och media. Det senare är en utbildning med mer 
fokus på musikproduktion och komposition. Deltagarna arbetar med och studerar 
musik, samtliga komponerar egen musik. De som går inriktning musik och media 
har sitt musikaliska centrum i singer/songwriter-genren och musikproduktion inom 
populärmusik. Deltagarna går i årskurs ett, två eller tre på kandidatutbildningar. En 
del av deltagarna känner varandra förhållandevis väl eftersom de studerat vid 
samma utbildningsprogram under ett eller två år. Andra känner till varandra 
flyktigt då de går utbildningar vid samma högskola och rör sig i gemensamma 
lokaler med allt vad det innebär av interaktion i samband med till exempel bokning 
av lektionssalar och besök i skolans café. Deltagarna har ingen särskild tidigare 
erfarenhet av improvisationsteater, några har erfarenhet av teaterprojekt som skett 
inom ramen för deras studietid i grundskola och gymnasium. Inför dessa projekt 
uttryckte några positiva, och andra negativa känslor. Deltagandet var alltså frivilligt 
och deltagarna kontaktades utifrån att vara strategiskt utvalda som grupp men 
slumpvis utvalda som individer, med ett initialt incitament att tillhöra en grupp 
studenter inom sång på högskolenivå, med improvisation som ett av sina 
huvudämnen.  

Forskaren  
Min roll i denna studie är både deltagare och forskare. I delarna som beskriver 
workshop (WS) i aktion 1 och 2 benämner jag min egen roll som ledaren. I delarna 
som beskriver insamling och analys av data beskrivs min roll som forskaren. Detta 
för att följa aktionsforskningens principer (Folkesson, 2004) om att i möjligaste 
mån skapa distans mellan deltagar- och forskarrollen (se även följande rubrik 
Aktionsforskningens inledande process), och även förtydliga detta för läsaren. 
Min egen erfarenhet i detta aktionsforskningsprojekt består i att jag gått kurser i 
improvisationsteater under det senaste året på en improvisationsteater i en svensk 
storstadsregion, samt att jag spelat teater och tränat teaterimprovisation under mina 
tonår och gymnasiestudier på det estetiska programmet med inriktning 
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musik/dramatik. På musikområdet har jag utbildat mig vid kulturskola, 
gymnasium, folkhögskola och högskola (konstnärlig kandidatexamen i jazzsång). 
Sedan mitten av tonåren har jag ägnat mig åt att utvecklas som sångerska. Parallellt 
med mitt musicerande har jag komponerat musik och text. Jag har mestadels 
musicerat inom genrerna jazz, pop och brasiliansk musik. I dessa musikgenrer 
berörs momentet improvisation på lite olika sätt. Det har rört sig om tonal 
improvisation där tonmaterialet hämtas från harmonierna i kompositionerna eller 
helt fria improvisationer där den som musicerar sjunger precis vilka ljud och toner 
som faller en in. I teaterimprovisationerna kretsar min erfarenhet kring teatersport, 
och kammarspel.  

Aktionsforskningens  inledande  process  
Aktionsforskningsprocessen i denna studie inleddes alltså med att jag försökte hitta 
min egen utgångspunkt gällande improvisation i en teaterkontext respektive 
musikkontext. För att närma mig detta gjorde jag mindmaps där jag associerade till 
orden teaterimpro respektive musikimpro. I ett senare skede av studien ombads 
även de deltagande musikstudenterna att göra detsamma, som en del av 
fokusgruppintervjun. Mindmappandet var ett sätt att synliggöra min forskarroll för 
mig själv och ett sätt att få syn på deltagarnas utgångspunkter inför orden. Eftersom 
jag som forskare är delaktig i processen i en aktionsstudie är det viktigt att förstå 
var jag själv står för att sedan försöka förhålla mig kritiskt till min egen del i 
resultaten i aktionsstudien. Folkesson (2004) skriver om att forska på sin egen 
praktik och hur viktigt det är att problematisera och medvetandegöra hur svårt det 
är att förhålla sig kritiskt till sin roll. Folkesson menar att forskarens skriftliga eller 
muntliga reflektion samt beskrivning av fenomenet och forskningsfrågan kan 
påverka forskningens trovärdighet (Folkesson, 2004, s. 120). 
För att förstå deltagarnas tankar och erfarenheter gällande improvisation inom 
teater respektive musik har jag alltså ställt frågorna: Vad är improvisation i en 
teaterdiskurs? Vad är improvisation i en musikdiskurs? Vidare väcktes frågan hur 
en aktion kan utformas för att genomföra denna undersökning. För att ta reda på 
det tog jag hjälp av Greta Lindman, teaterläraren jag kommit i kontakt under 
kurserna i improvisationsteater. Förutom Greta Lindmans kunskap har jag även 
använt mig av min egen empiri på området (se underrubriken Forskaren ovan). 
Som datainsamlingsmetod i dialogen med Greta Lindman användes den kvalitativa 
forskningsintervjun, i vilken kunskap genereras ”socialt i ett samspel mellan 
intervjuare och intervjuperson” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 85). I detta fall 
innebar det att jag antecknade under intervjuns gång (ibid., s. 218).  
Med den kvalitativa forskningsintervjun som utgångspunkt planerades och 
diskuterades upplägget av den första aktionen. Jag skulle leda och instruera 
övningarna, så som jag erfarit att det görs genom mina egna studier i ämnet. Detta 
innebär att ledaren berättar för gruppen hur övningarna går till, ibland förevisar 
ledaren med någon frivillig ur gruppen. Om det är ojämnt antal i gruppen och 
övningarna görs parvis kan ledaren delta i övningen med den deltagare som är utan 
partner. Ledaren säger till när det är dags att byta par, och hur länge en övning skall 
utföras, i de fall övningen inte har ett naturligt slut som är en del av själva 
övningen, till exempel att någon deltagare vinner i en lek. 
Greta Lindman betonade i intervjun att tid borde avsättas för deltagarna att 
reflektera i grupp efter övningarna. Vidare stöd för reflekterat lärande i sociala 
sammanhang återfinns hos Bek (2012). Beks avhandling innehåller 
litteraturanalyser rörande reflekterat lärande och lyfter bland annat fram de 
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engelska universitetsprofessorerna Jenny A Moon och Russel Warhursts syn: ”Som 
bl.a. Warhurst (2008) och Moon (1999:36) påpekar blir reflektionen effektivare 
och mer kritisk när den sker som en social handling” (Bek, 2012, s.190). Bek 
menar att forskning stöder vikten av att avsätta tid för reflektion: ”En 
återkommande uppfattning i forskningslitteratur om reflektion är att den kräver tid, 
och att det därmed är viktigt att avsätta utrymme för reflektion i utbildning och 
annat arbete” (Bek, 2012, s. 190). 

Fokusgruppintervju  
Deltagarnas reaktioner och reflektioner under WS och i deras efterföljande 
mailsvar utgjorde underlag för planeringen av den fokusgruppintervju som 
genomfördes under den andra aktionen. Fokusgruppintervju har inom akademisk 
samhällsforskning använts sedan 1980-talet (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Moderatorn (i detta fallet forskaren) har till uppgift att skapa en miljö där gruppen 
(musikstudenterna) kan uttrycka och diskutera sina åsikter om ett visst 
fokusområde. Intervjuformen fokusgruppintervju passar bra för ”explorativa 
studier på ett nytt område” (ibid., s. 191) eftersom den främjar en livlig diskussion 
som kan ge utrymme för känslosamma utlopp. Det finns dock en risk att intervjun 
blir något kaotisk eftersom fler individer interagerar och moderatorn har mindre 
möjlighet att kontrollera samtalet än vid en enskild intervju (Kvale och Brinkmann, 
2014). Gruppens tendenser att hitta samförstånd under fokusgruppintervjun kan 
vara problematiskt eftersom det bidrar till en likriktning av deltagarnas svar. Det 
kan dock vara en stärkande faktor på så sätt att det bidrar till resonemangets 
utveckling. För att hantera denna problematik fick deltagarna möjlighet att enskilt 
maila sina reflektioner och önskemål om vilka frågor de ville ta upp under 
fokusgruppintervjun. Under fokusgruppintervjuns gång var jag som forskare aktiv i 
att inkludera samtliga deltagare, genom att rikta mig till var och en, och vara noga 
med att alla fick komma till tals genom att aktivt involvera samtliga i gruppen. Här 
använde jag mig av kunskap jag besitter utifrån min pedagogiska utbildning och 
mina erfarenheter som ensemblelärare. 

Processöversikt  
I Tabell 1 nedan visas en översikt av studiens aktionsprocessen i sin helhet. Idéen 
till tabellen är hämtad från Dahlbäck som upprättat en liknande tabell med 
rubrikerna insamlingsteknik, data, frekvens och tid (Dahlbäck, 2011, s. 80). I 
tabellen nedan har dock rubriken Aktivitet lagts till och rubrikerna 
Insamlingsteknik och Data slagits ihop till en kolumn, eftersom det ena 
(insamlingsteknik) genererar det andra (data).  
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Tabell  1  

Aktivitet Insamlingsteknik och 
data 

Frekvens Tidpunkt 

Kartläggning av 
min egna bild av 
improvisation som 
begrepp inom 
teater- respektive 
musikdiskursen 

Mindmaps 
Egna reflektioner 

1 tillfälle September 
2016 

Intervju med Greta 
Lindman om 
impro-
teaterövningar 

Mailkonversation 
Anteckningar   

2 timmars möte 
vid 1 tillfälle 
Efterföljande 
mailkonversation  

Oktober 2016 

Första kontakt med 
deltagarna via mail 

Mailkonversation 
Anteckningar 

7 deltagare Oktober 2016 

Aktion 1 – 
Workshop (WS) 

Workshop i 
improvisations-
teaterträning 
Reflektionsanteckningar 

7 deltagare  
2 timmar vid ett 
tillfälle 

Oktober 2016 

Mailkontakt med 
deltagarna 

Mailkonversation 
Anteckningar   

7 svar November 
2016 

Aktion 2 – kort WS 
samt 
Fokusgruppintervju 

Fokusgruppintervju 
Deltagarnas mindmaps  
Minnesanteckningar  
Transkriberad 
ljudupptagning  

5 deltagare  
2 timmar vid 1 
tillfälle 

November 
2016 

Sammanställning 
och analys 

Analys och urval av 
fokusgruppens 
reflektioner i 
gruppsamtal och 
mindmaps  

 November 
2016 

Etiska  överväganden  
Denna studie följer riktlinjerna från Vetenskapsrådet som syftar till att främja etisk 
forskning. Detta innebär att jag informerat deltagarna om att: 

•   De deltar frivilligt och anonymt i studien. 
•   De har informerats studiens syfte och vad deras medverkan innebär (se 

bilaga 1). 
•   De kan när som helst välja att dra sig ur projektet. 
•   All typ av information som framkommer i och med denna studie behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas till denna forskningsstudie. 
•   De har delgetts min referens från vetenskapsrådets sida om forskningsetik: 

http://www.codex.uu.se. 
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Deltagarna informerades om dessa punkter via mail (se bilaga 1) under den första 
intresseförfrågningen som gick ut till den tilltänkta deltagargruppen (jazz-
sångstudenterna). Övriga deltagare mailades samma information i samband med att 
de tackade ja till att delta i studien. Denna information gavs även muntligen av mig 
som forskare i början av den första workshopen (aktion 1 – WS). Samtliga 
deltagare tillfrågades då även om de ville ge sitt samtycke till ljudupptagning som 
dokumentationsmetod under den planerade fokusgruppintervjun och samtliga gav 
sitt samtycke till detta.  

Relevans    
En av fördelarna med aktionsforskning är att den med sin utgångspunkt i praktiken 
”verkar för en forskning som leder till förändring” (Rönnerman, 2004, s. 13). 
Aktionsforskning kan öppna för tematiska analyser eftersom forskaren i sin analys 
av insamlat material försöker förstå det genom att söka efter mönster (ibid., s. 22). I 
en gruppaktion som är fallet med denna studie kan en väsentlig mängd data samlas 
in på kort tid eftersom det är flera deltagare samtidigt. Målet har varit att undersöka 
hur musikstudenterna tar emot en första erfarenhet av improvisation från ett teater-
håll och se hur de implementerar den erfarenheten i sin musikaliska kontext. Detta 
mål kan kopplas till denna studies syfte att ”tillföra kunskap till det 
undervisningsfält som inbegriper musikalisk improvisation genom att undersöka 
vad improvisationsteaterträning kan tillföra en musiker som vill utvecklas inom 
improvisation.” Detta för att väcka frågor inför vidare studier och kanske hitta 
ytterligare pedagogiska metoder för lärare och musikstudenter som vill utveckla sin 
eller andras förmåga att improvisera.  
Kvale och Brinkmann menar att ”såväl analytisk generalisering som kommunikativ 
validering förutsätter högkvalitativa beskrivningar av intervjuprocessen och 
intervjuprodukterna” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 315). Jag har medvetet 
försökt vara noggrann vid anteckning av mina reflektioner samt beskrivning och 
transkription av fokusgruppintervjun i aktion 2. Detta tillvägagångssätt stöds av 
Kvale och Brinkmann (2014) som vidare belyser hur ”skrivprocessen är en aspekt 
av den sociala konstruktionen av den kunskap som erhålls genom intervjuerna” (s. 
317). Jag tolkar detta som att verktyget att skriva ned och anteckna ger 
förutsättningar som bör tas i beaktande för analysens relevans. I 
fokusgruppintervjuns utskrift gjorde jag minnesanteckningar om deltagarnas 
kroppsspråk och gester i parenteser i texten eftersom det var ett komplement till det 
de kommunicerade verbalt. Utan dessa beskrivningar gick det inte att förstå vad 
deltagarna syftade på i dessa fall. Denna studie är gjord på en mindre skara 
studenter vid en musikhögskola. Enligt Kvale och Brinkmann kan enstaka 
kvalitativa rapporter ändå säga något om generella företeelser (ibid., 2014, s. 313). 
Detta talar för att denna studie äger giltighet och relevans.  

Genomförande  

I detta kapitel återges arbetets gång gällande planering och genomförande av den 
första aktionen, en workshop i improvisationsteaterträning (WS) och därefter den 
andra uppföljande aktionen som utformades som en kort WS följd av en 
fokusgruppintervju om deltagarnas upplevelser och reflektioner. Som en del av 
redogörelse för planering av aktion 1 beskrivs även deltagargruppens 
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sammansättning mer utförligt. I kapitlet presenteras även reflektioner som uppkom 
i samband med dessa aktioner, och som ligger till grund för min sammanfattande 
och avslutande analys i resultatdelen, och liksom nämnts ovan (Metod), faktiskt är 
en del av resultatet.  

Planering  av  aktion  1  –  workshop  
Inför första aktionstillfället bestämde jag träff med Greta Lindman för ett 
intervjusamtal. Intervjun utformades som ett kollegialt samtal, där vi samtalade om 
hur en workshop kunde planeras på lämpligt sätt. Benämningen kollegialt samtal 
passar bra eftersom både jag och Greta är lärare i improvisation inom musik 
respektive teater. Intervjun som ett kollegialt samtal går i linje med Kvales (1997) 
syn på hur forskningsintervjun utformas som en dialog och ett samspel i en 
”mellanmänsklig situation”. Intervjun är ett samtal mellan två personer som delar 
ett intresse, och kunskapen utvecklas genom dialogen (Kvale, 1997, s. 117-118). 
Jag ställde frågor om de övningar jag valt ut som förslag och Greta kom med 
ytterligare idéer. Eftersom jag själv haft Greta Lindman som lärare påverkade mina 
förkunskaper om hennes arbetssätt och improvisationsteaterträning mitt sätt att 
ställa frågor. Jag kände redan till många av de övningar som utgör Gretas 
undervisning och till viss del tog intervjun på så sätt mer formen av en 
aktualisering av redan tidigare intagen kunskap. I intervjusituationen var 
utgångspunkten att Greta delade med sig av sin kunskap som lärare till forskaren 
(jag) och grunden för samtalet var bådas engagemang i och intresse för 
improvisation.  
Syftet i fallet intervjusamtalet med Greta var att designa en aktion som innehöll 
moment för hur en improvisationsteaterworkshop kunde utformas för vuxna 
nybörjarstudenter. Intervjun var ömsesidig på det sättet att både intervjuare och 
informant behövde känna förståelse för vad den andre behövde för att i sin tur 
kunna erbjuda information. Workshopen planerades alltså att genomföras med 
musikstudenter inom högre utbildning, för att under två timmar genomföra ett antal 
övningar inom improvisationsteater på grundnivå.  
Greta delade med sig av värdefulla tips på övningar som kunde passa deltagarna 
och i vilken ordning övningarna gör sig bäst. Övningarna i båda aktionerna finns 
utförligt beskrivna nedan under rubrikerna Övningarnas utförande i aktion 1 
respektive 2, samt fullständigt instruerade i bilaga 2. Övningarna i aktion 1 var (i 
den kronologi som de utfördes): Plåsterkull, Ho-Ha-Tocki-Tocki, Viskleken med 
Ljud/Rörelse, Ja Det Gör Vi!, Starta/Stanna Samtidigt, Bänken, Kasta In Ord, 
Hämta En Kompis och Tre Saker samt i aktion 2: Skicka Handklapp, Ge Paket och 
Räkna Ett Två Tre. Diskussionen om vilken ordning övningarna skulle ske i 
innefattade till exempel att Viskleken med ljud/rörelse och någon kull-lek 
(Plåsterkull) är bra som uppvärmning. Vidare påpekade Greta Lindman att i 
övningen Kasta in ord är det bättre att låta deltagarna börja med att få berätta helt 
fritt och inte gå igenom så mycket detaljer gällande hur en historia är uppbyggd i 
ett första skede av övningen. Detta för att i första hand fokusera mer på deras 
spontanitet och fantasi, snarare än att göra byggandet av berättelsen centralt.  
 

Uppföljning  av  intervjuns  resultat  
Efter denna inledande intervju återkopplade jag som forskare mina slutsatser av 
upplägget av WS till Greta för att få ytterligare feedback som kunde ligga till grund 
för att eventuellt justera upplägget ytterligare. Efter denna återkoppling ändrades 
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upplägget något. Antalet förberedda övningar minskades och ordningen på 
övningarna justerades ytterligare. Greta påpekade att ledaren, det vill säga jag bör 
inleda med att förklara grundutgångspunkten i improvisationsteater, för att förankra 
i gruppen vad som avsågs att tränas. Ett exempel på sådant klargörande kunde vara 
att säga ja till sina egna förslag och impulser och att bejaka andras. Som forskare 
knyter jag detta till Johnstone (2015) som formulerar vad som karaktäriserar en 
skicklig improvisatör: ”Goda improvisatörer verkar ha en närmast telepatisk 
förmåga; allt verkar uppgjort på förhand. Det beror på att de accepterar alla 
erbjudanden som ges – vilket är något som ingen normal person skulle göra” (s. 
123) (kursiv text i original). Greta föreslog dessutom att det var viktigt för 
improvisationsträningar att byta par ofta mellan övningarna (många övningar görs 
två och två) för att bygga upp trygghetskänsla i gruppen och som även tagits upp 
tidigare, låta deltagarna reflektera muntligt i grupp över sina upplevelser av 
övningarna. Tankar om hur reflektion har en självklar plats i lärandeprocessen 
återkopplar jag till Vygotskijs (1995, 1999) och Deweys (1980) teorier om det 
socialas förutsättning för lärande som nämns i tidigare kapitel om sociokulturellt 
perspektiv (underrubriken Kunskapsnivå och kommunikation på två nivåer) samt 
till Beks forskning (2012) om hur reflektion främjar lärande, som nämns i 
metodkapitlet (underrubriken Aktionsforskningens inledande process). 
Efter samtalet med Greta beslutades att aktionen WS inte skulle dokumenteras 
med hjälp av videofilmning eller ljudinspelning. I studiens etiska överväganden har 
jag ställt frågan om hur en deltagare antas påverkas av vetskapen att denne är 
observerad och allt den gör går att se i efterhand. Eftersom en nybörjardeltagare i 
någon mån antagligen utsätts för att agera i för individen nya okända situationer 
under övningarna bedömdes att dokumentation med ljud och bild riskerade ha en 
hämmande inverkan på den första aktionen. Ytterligare argument för att inte 
dokumentera med video eller ljudupptagning under första aktionen är att syftet med 
WS i första hand var att ge deltagarna en erfarenhet av improvisationsteaterträning 
som de i sin tur skulle utgå ifrån under fokusgruppintervjun, inte att dokumentera 
hur de tog sig an den första aktionen i sig.  
En nackdel med att inte filma är att händelser och särskilda kvalitéer kan missas. 
Det är omöjligt att ha fokus och registrera allt som sker i en grupp, när forskaren 
själv dessutom är ledare och instruerar. Det är tänkbart att videofilmning som 
insamlingsmetod skulle ge ytterligare insikter som nu gått förlorade. Som forskare 
antecknade jag mina reflektioner efter slutförd WS. 

Gruppens  sammansättning  
Sökandet efter deltagare påbörjades genom att jag kontaktade studieledaren för 
jazzinstitutionen på utvald musikhögskola. Denne gav sitt godkännande till att 
kontakta de 20 studenter som går jazzlinjen på huvudinstrument sång genom 
mailadresser som delgavs mig. Eftersom studien byggde på frivilligt deltagande 
gjorde studieledaren bedömningen att studien kunde vara av intresse för 
studenterna. 20 studenter kontaktades sedan via mail. Brevet utformades som en 
intresseanmälan (se bilaga 1) för att se om det gick att få ihop en grupp av detta 
urval på tjugo studenter. Det visade sig vara en utmaning att få ihop deltagare och 
dessutom hitta en tidpunkt som passade alla som ändå var intresserade. Med endast 
fyra inkomna svar kontaktades ytterligare två studenter vid högskolan som jag 
känner sedan tidigare för att se om dessa kunde hjälpa till att hitta ytterligare 
deltagare. Det föll väl ut och med dessa två studenters hjälp tillkom ytterligare sex 
stycken. Två av dessa sjukanmälde sig samma dag som första aktionen skulle äga 
rum och tillslut bestod gruppen av sju deltagare. Tre sångstudenter och två 
instrumentalstudenter från jazzutbildningen samt två som går på musik och media-
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utbildningen. Det blev alltså en blandad grupp, vilket gav möjligheter att få 
ytterligare variation i studiens fortsatta process och resultat. Det delvis 
slumpmässiga urvalet av deltagare visade sig ge en heterogen grupp. Gruppen 
bestod tillslut av fyra kvinnliga och tre manliga deltagare. En viss övervikt låg 
alltså på kvinnliga deltagare och ännu mer med min medverkan inräknad. 

Genomförande  av  aktion  1  –  workshop  
Detta avsnitt beskriver miljön för aktion 1 (samma som aktion 2) samt vilket slags 
utförande den första aktionen innebar. Dessa detaljer är relevanta eftersom de 
knyter an till tidigare kapitel om sociokulturell teori där lärandet ses som 
sammanlänkat med miljön det sker i (Backman Bister, 2015, s. 41; Bruner, 2002). 
Nedan följer en beskrivning utförandet av aktionen, övningarna samt avslutande 
reflektioner efter första aktionen.  

Miljön  och  första  mötet  med  deltagarna  
Denna första aktionen ägde rum på musikhögskolan en måndag-eftermiddag kl. 
13.00-15.00. Salen på ca 80 kvm var anpassad för gruppundervisning av det 
rörligare slaget så som teaterträning, med så kallat sviktgolv som lämpar sig att 
vara utan skor på. Detta sviktgolv är skonsamt för kroppen även vid häftigare 
rörelser, vilket ger större frihet för deltagarna att ta ut rörelser och förkroppsliga 
idéer. WS inleddes med att forskaren berättade för deltagarna lite om sin bakgrund 
och om sitt syfte med forskningsprojektet, samt redogörelse av de etiska 
överväganden (se ovan) som studien grundar sig på. Deltagarna tillfrågades 
muntligen om de kunde ge sitt medgivande till att nästkommande aktion 
(fokusgruppintervjun i aktion 2), planerad att utföras om två veckor, skulle 
dokumenteras med ljudupptagning. Vidare klargjordes att WS-deltagarna är en 
viktig del av studien och de tackades för att sin medverkan. Sedan följde en kort 
presentation om hur improvisationsteater bygger på att bejaka idéer (som 
framkommer i intervjusamtalet med Greta Lindman, se rubriken ovan: Planering av 
aktion 1 – workshop).  
Målet med WS var att deltagarna skulle få uppleva vad improvisationsteaterträning 
innebär för att sedan kunna koppla det till sina egna erfarenheter av improvisation i 
sitt musicerande och på så sätt lägga grunden för den fokusgruppintervju som 
planerades med gruppen två veckor senare. Anledningen till att det blev just två 
veckor till nästa träff med gruppen var dels att jag ville låta det gå en viss tid 
mellan mötena för att ge både dem och mig chansen att processa upplevelsen från 
första mötet. Dels var det helt enkelt den tid då flest deltagare kunde. På vilka sätt 
deltagarna implementerade idéer från WS under de två veckorna som gick mellan 
första och andra aktionen redovisas i uppsatsens resultatdel. Efter genomförd WS 
bads deltagarna maila in sina spontana intryck så snart som möjligt, vad var lätt, 
vad var svårt och hur kändes det att göra övningarna. Samtliga deltagarna svarade 
inom fem dagar. Deltagarna fick även nämna tre saker de själva ville diskutera i 
fokusgruppintervjun vid nästa möte. 

Schema  över  aktion  1  
Nedan visas Tabell 2 över WS förlopp. Tabellen redogör för vilken kategori 
respektive övning hör till, samt vilket syfte övningen har. Övningarna presenteras i 
samma kronologi som de utfördes under WS. 
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Tabell  2  
Kategori Övning Syfte 
Uppvärmning Plåsterkull, Ho-Ha-

Tocki-Tocki, Viskleken 
med Ljud/Rörelse 

Komma igång, väcka 
kroppen och bli mer 
aktiv, hålla fokus och lära 
känna varandra. 

Bejaka och blockera Ja Det Gör Vi! Lära sig grunden i vad 
bejaka och blockera 
innebär, säga ja till idéer 
och impulser. 

Lyhördhet Starta/Stanna Samtidigt, 
Bänken 

Träna lyhördhet inför sin 
medspelare och gruppen 
som helhet. 
Koncentrationsövning. 

Pratövning Kasta In Ord Säja ja till idéer och 
impulser, hitta på, låta 
fantasin flöda, hitta nya 
idéer snabbt. 

Karaktär/ Känsla Hämta En Kompis Leva sig in i en känsla 
och karaktär, härma och 
spegla sin medspelare, 
säga ja till idéer och 
impulser. 

Avslutning/bejaka första 
impulsen 

Tre Saker Spontanitet, våga släppa 
kontrollen, ta första 
impulsen, bli medveten 
om, och försöka släppa 
värderingar av allt man 
säger/gör. 

Övningarnas  utförande  i  aktion  1  
Nedan presenteras de övningar som planerades och genomfördes under WS. Mer 
utförliga instruktioner till övningarnas utförande återfinns i bilaga 2. Övningarna 
som utfördes i aktion 1 var i tur och ordning: Plåsterkull, Ho-Ha-Tocki-Tocki, 
Viskleken med Ljud/Rörelse, Ja, Det Gör Vi!, Starta/Stanna Samtidigt, Bänken, 
Kasta In Ord, Hämta En Kompis, och Tre Saker. Namnen på dessa övningar är de 
namn som Greta Lindman använder, dessa kan variera bland olika teaterlärare, men 
de är vedertagna inom improvisationsteaterundervisning enligt Greta Lindman. 
Forskaren deltog i alla övningar utom Starta/Stanna Samtidigt och Bänken (se 
underrubriken Lyhördhet) där forskaren istället observerade gruppen för att kunna 
ge dem instruktioner anpassade efter vad gruppen gjorde. Eftersom det var sju 
deltagare deltog forskaren i de övningarna som förutsatte jämna par (Ja, Det Gör 
Vi!, Kasta In Ord), eller där forskaren bedömde att förebildande var bästa sättet för 
gruppen att förstå hur övningen skulle utföras (Plåsterkull, Ho-Ha-Tocki-Tocki, 
Viskleken med Ljud/Rörelse, Hämta En Kompis, Tre Saker). 
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Uppvärmning    
WS inleddes med några uppvärmningsövningar för att deltagarna skulle komma 
igång med kroppen och öka hjärnaktiviteten. Inom improvisationsteater görs detta 
ofta genom att leka någon typ av kull-lek och någon namn-lek. Inledningsvis lektes 
Plåsterkull som fick gruppen att röra på sig, få upp pulsen och ha fysisk kontakt. 
Leken innebär att en person jagar resten av gruppen för att kulla någon. Den som 
blir kullad måste sätta en hand på kull-stället på kroppen, som ett plåster, samt 
överta turen att vara jagare. Det blir svårt att springa för den som blir kullad vid till 
exempel anklarna. Efter en stund, när deltagarna fått upp pulsen som en följd av 
ivrigt springande, gick uppvärmningen över till namnleken Ho-Ha-Tocki-Tocki. 
Där får deltagarna presentera sig och skapa ytterligare kontakt med varandra 
genom att rikta sig till varandra i en ring, repetera och förhoppningsvis lära sig 
allas namn. Förutom en djupare kontakt som leder till en tryggare grupp tränas 
koncentrationsförmåga och fokus, särskilt när störmomentet Tocki-Tocki läggs till. 
Då blir det mycket att hålla reda på. Deltagarna skall markera takten, hålla koll på 
vem som säger vad och till vem, den som får sitt namn uppropat ska sedan säga sitt 
eget namn och skicka vidare till annan deltagare trots att det står två personer på 
sidorna och ”stör”.  
Den sista uppvärmningen var Viskleken med Ljud/Rörelse. Där får alla på ett 
involverande och prestigelöst sätt härma varandra med ett ljud och en rörelse och 
försöka efterlikna förlagan så mycket som möjligt och skicka vidare till nästa 
person utan att ändå vara alltför noggrann med resultatet. Här gäller det att ta vara 
på det spontana intrycket och bejaka impulsen att härma. 

Bejaka  och  Blockera  
För att deltagarna skulle få prova på hur det känns att ’bejaka’ och ’blockera’ 
gjordes sedan övningen Ja, Det Gör Vi! Alla förslag på aktiviteter man kan hitta på 
som ropas ut av ledaren (jag) besvaras av gruppen med ett rungande ”Ja, det gör 
vi!” Efter en stund får vem som helst i gruppen ropa ut förslag. Samtidigt går 
deltagarna runt i rummet för att hålla kroppen aktiv. Övningen utvecklas till att 
deltagarna jobbar två och två på samma sätt, alltså ge förslag och tacka ja till 
förslag, men då mer stillastående konverserande i par, i varsin del av rummet. 
Sedan får deltagarna känna på hur det istället är att säga ”nej” till alla förslag, och 
hur det är att få nej som svar på alla förslag de ger och trots det fortsätta föreslå nya 
saker hela tiden. Nejet utvecklas sedan till att den som svarar först säger Ja, men 
sedan ändrar sig för att denne kommer på en anledning till varför personen inte 
kan/vill. Till exempel: A: Ska vi hoppa hage? B: Ja! eller Nej förresten, jag måste 
mata katten… Sist i övningen återgår deltagarna till att säga ja, och sedan utföra 
handlingen (teatermässigt) och sedan växelvis föreslå aktiviteter. Denna övning tog 
ca 30 minuter totalt och gruppen reflekterade gemensamt om sina upplevelser och 
känslor mellan delmomenten. Övningen Ja, Det Gör Vi! hänger ihop med 
improvisation på så sätt att den tränar hjärnan i att säga ja till idéer och inte stanna 
upp och bedöma idéerna och därmed riskera att blockerande sitt flöde av idéer. 

Lyhördhet  
Vi tog en paus på ca 10 minuter och fortsatte sedan med övningen Starta/Stanna 
Samtidigt. Alla går runt i rummet och ska stanna och starta samtidigt. Det gäller att 
snabbt notera om någon i gruppen stannar eller startar. Det ska inte gå att se vem 
som tar initiativet till att börja gå eller stanna för någon som står bredvid och tittar 
på. På samma sätt gäller det att uppfatta medspelarnas impulser i nästa övning, 
Bänken. Där fick deltagarna även vara publik åt varandra, eftersom endast tre 
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deltagare åt gången gör övningen. Tre personer på en bänk ska resa sig upp och gå 
samtidigt och av samma anledning, men utan att säga något. Det är tillåtet att 
mima, hinta, och titta på varandra. Övningen slutar när gruppen lyckas resa sig upp 
så enhetligt som möjligt och gå. Inom improvisation är dessa övningar bra för att 
de ger träning i lyhördhet för de impulser och idéer som deltagaren får från sina 
medspelare. 

Pratövning  
Sedan gjordes pratövningen Kasta In Ord. Den går till så att deltagarna jobbar två 
och två. A berättar en historia och B ”kastar in” ord som berättaren (A) ska väva in 
i sitt berättande. Efter en stund byts deltagarna av och B börjar en ny historia. Här 
ingår också att hitta ett avslut på sin berättelse efter en stund när ledaren (jag) sa att 
det var dags. Det fanns inga krav på att historien skulle få ett logiskt, roligt, sorgligt 
eller trovärdigt slut. Bara att personen som berättar själv bestämmer när berättelsen 
är slut. Övningen tränar improvisatörens förmåga att bejaka idéer och intryck från 
sina medspelare. 

Karaktär/känsla  
Efter pratandet och det verbala fantiserandet gjordes övningen Hämta En Kompis. 
Då står alla i en ring, grupperade två och två, men en person är ensam. I det här 
fallet fick en grupp vara tre eftersom gruppen bestod av åtta stycken inklusive 
ledaren (jag). Deltagaren som står ensam skall inta en karaktär genom att göra en 
rörelse/gångstil och ett ljud/läte/säga något. Sedan går personen ”iklädd” sin 
karaktär till någon annan deltagare och hämtar med sig denne tillbaka till sin plats. 
Den som blir hämtad hakar på och härmar karaktärsdragen, ljud, hållning, gångstil 
och så vidare, båda går tillbaka i samma typ av karaktär. Sedan är det en ny person 
som blivit ensam, som i sin tur hittar på en ny karaktär, ett rörelsemönster och ett 
läte, och hämtar någon annan med sig till sin plats. Från gruppen med tre deltagare 
hämtades alltid två personer, så att det även där skulle bli en ensam deltagare kvar. 
Denna övning med sina moment av härmning och spegling, syftar till att berika 
improvisatörens bank av olika karaktärer och förmåga att observera, studera och 
leva sig in i karaktärer. 

Avslutning/bejaka  första  impulsen  
Som avslutning gjordes övningen Tre Saker. Där står alla i ring och håller takten 
genom att slå handflatorna mot låren/knäna. Alla säger tillsammans ”tre saker”, 
och sedan riktar någon frågan till annan valfri deltagare och fortsätter till exempel 
med: ”…som du vill ha på semestern!” Den andra deltagaren svarar då det första 
som dyker upp i huvudet, helst i takt med pulsen som hålls av gruppen. Till 
exempel: ”Mössa, sommarsol och riktigt mycket snö”. Sedan säger alla ”Ja!” Och 
fortsätter med ett nytt ”tre saker!” Deltagaren som nyss nämnt tre saker ställer 
frågan vidare till annan deltagare: ”…som gör dig arg”. Övningen pågår så länge 
det är lämpligt, i WS fall blev det ont om tid på slutet, men övningen hann 
genomföras så att samtliga deltagare fick säga tre saker ett par gånger var. 
Övningen syftar bland annat till att träna spontanitet och att bejaka första impulsen. 

Reflektioner  efter  aktion  1  
Som forskare antecknade jag mina spontana reaktioner efter den första aktionen i 
anslutning till avslutad WS. Dessa anteckningar ger bilden av att det gick bra att 
bygga förtroende med gruppen och att övningarna blev genomförda enligt 
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planering. Gruppen beskrivs som rolig och bra, med positiva öppna människor. Det 
är tydligt hur jag som ledare i gruppen uttrycker min glädje inför att ha presenterat 
övningarna för deltagarna. En svårighet som nämns är att veta hur länge varje 
övning skulle hålla på. Det var en balansgång att hinna med så mycket som möjligt, 
och ändå ge deltagarna tid att uppleva övningarna under ordentligt med tid. Genom 
att jag som ledare även deltog i utförandet av övningarna underlättades min 
möjlighet att känna in när det gått tillräckligt med utövningstid för respektive 
övning.  

Deltagarnas  reflektioner  
Deltagarnas skriftliga reflektioner mailades till forskaren inom fyra dagar efter WS. 
Deltagarna uttryckte sig positivt om gruppens sammansättning, och många 
uttryckte att det varit ”kul och befriande”. Några upplevde att det känts svårt och 
ovant att ”känna sig bekväm med sin egen spontanitet”. Dessa reflektioner 
presenteras ytterligare i uppsatsens resultatdel. Deltagarnas svar ligger till grund 
för den fortsatta processen i aktionsforskningen på så sätt att de satt agendan för 
fokusgruppintervjun genom att ringa in de områden de ville diskutera vidare. 
Deltagarnas reflektioner har alltså omformulerats till frågeställningar i de fall dessa 
var otydliga, för att utgöra ett mer enhetligt underlag till fokusgruppintervjun i 
aktion 2. Till exempel blev reflektionen ”kommunicera på scen: svårt” 
omformulerad till: att kommunicera på scenen känns ibland svårt, varför? Vad kan 
man göra för att bygga kommunikation? (Se temat Kommunikation). Ett annat 
exempel på hur jag som forskare bearbetat deltagarnas reflektioner för att 
tematisera dem och formulera frågeställningar som underlag för 
fokusgruppintervjun i aktion 2 är reflektionen ”…hur man kände sig efter de olika 
övningarna, hur man kan relatera till prestationer musikaliskt, både improvisation i 
sig men också vad man vågar göra/fegar ur på och vad det kan bero på.” Denna 
reflektion har delats upp i frågeställningarna ”Hur kändes det efter de olika 
övningarna?” under temat Upplevelsen, och ”Hur kan 
improvisationsteaterövningarna relateras till musikaliska prestationer? Både 
improvisation i sig men också vad man vågar göra och inte vågar göra och vad det 
kan bero på.” under temat Jämförelse Teater/Musik. 

Analys  av  deltagarnas  reflektioner  efter  aktion  1  
I en analys av deltagarnas mailsvar framträdde sju teman som sedan låg till grund 
för fokusgruppintervjun i aktion 2: Jämförelse Teater/Musik, Bejaka idéer, 
Upplevelsen, Leka/Bygga bra energi, Rädsla/Hämningar, Kommunikation, och 
slutligen Konkreta tips på att jobba vidare. Nedan följer en presentation av 
deltagarnas formuleringar som forskaren (jag) tematiserat och förtydligat till skrift i 
punktform. Frågorna kommer alltså från deltagarna och har därefter bearbetats av 
mig som forskare enligt ovan. 

Jämförelse  Teater/Musik  
•   Vad kan en musiker ta med sig från teaterimprovisation till att improvisera 

musik? Både konkreta övningar och tankestrategier kring att improvisera. 
•   Vad finns det för likheter mellan improvisationsteater och musikaliskt 

skapande? Hur kan utövaren aktivt väva in det förhållningssättet i sitt 
musicerande? 
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•   Hur kan improvisationsteaterövningarna relateras till musikaliska prestationer? 
Både improvisation i sig men också vad man vågar göra och inte vågar göra 
och vad det kan bero på. 

Bejaka  idéer  
•   Hur uppstår idéer i huvudet? 
•   Att säga ja eller nej till idéer, hur påverkar det stämningen i rummet/gruppen 

och improvisationen? 
•   Accepterande/Blockerande av spontana infall. 
•   Vad gör att improvisatören ifrågasätter eller accepterar i improvisation? 

Upplevelsen  
•   Hur kändes det efter de olika övningarna? 
•   Om att känna sig illa till mods när det inte blev något slagkraftigt eller 

humoristiskt av det man gjorde. 

Leka/Bygga  bra  energi  
•   Kan man ha en lek-inställning till allt möjligt man gör/jobbar med/tar sig 

an/utför, kan det hjälpa en att hitta glädje och även prestera bättre? 
•   Att inspireras av att andra ger sig hän, att inspirera andra genom att själv ge sig 

hän. 

Rädsla/Hämningar  
•   Fåfänga, rädsla att framstå som dum eller dålig i improvisationsmomentet. 
•   Vad stör oss från att ha roligt och ha ett högt flöde av idéer? 

Kommunikation  
•   Vem får ta plats och på vilket sätt? Hur skapas ett rum där alla är lika 

delaktiga? 
•   Hur kan man bidra till en tillåtande miljö där det är tryggt för alla att delta?  
•   Inställning till andra människor. Varifrån kommer tendensen att döma eller 

upplyfta och stödja andra människor? 
•   Att kommunicera på scenen känns ibland svårt, varför? Vad kan man göra för 

att bygga kommunikation? 

Konkreta  tips  på  att  jobba  vidare  
•   Tips på lekar för två till tre personer som är roliga. (Till exempel Räkna Ett 

Två Tre och Kasta In Ord, forskarens anmärkning). 
•   Vad finns det för vidareutveckling av övningarna? 
•   Gå igenom vilka olika moment som bygger på associationsförmåga? 
•   Hur kan man tänka/agera/lura hjärnan för att bli mer tillåtande inför sina egna 

idéer? 
 

Detta avsnitt har presenterat deltagarnas skriftliga reflektioner och önskemål om 
vad de vill fortsätta diskutera efter den första aktionen, WS. Dessa teman togs 
sedan upp under den fokusgruppintervju som ägde rum under den andra aktionen. 
Temana presenteras ovan för att ge läsaren en bild av det som utgjorde grunden i 
planeringen av aktion 2 som beskrivs i följande avsnitt. 
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Planering  av  aktion  2  –  fokusgruppintervju  
Aktion 2 planerades att inledas med en kortare WS innehållande uppvärmning och 
ett par teaterimprovisationsövningar för att deltagarna skulle återknyta till förra 
aktionen. Detta planerades också in eftersom gruppen hade önskemål att lära sig 
mer och få konkreta tips på att jobba vidare (se temat ovan: Konkreta tips på att 
jobba vidare). Utöver detta planerades en kartläggning (gemensamt skapande av 
mindmapps) av deltagarnas associationer till improvisation inom teater respektive 
musik, följt av en fokusgruppintervju. Aktion 2 planerades att äga rum exakt två 
veckor efter aktion 1 och i samma lokal och samma tid, klockan 13.00-15.00. 
Denna gång bestod gruppen av fem av de ursprungliga sju deltagarna. Detta 
berodde på att två deltagare fått förhinder på grund av sjukdom och en oförutsedd 
schemakrock. Det blev två kvinnliga och tre manliga deltagare. Min närvaro räknat 
bestod gruppen under aktion 2 alltså av lika många kvinnliga som manliga 
deltagare. 

Genomförande  av  aktion  2    
Detta avsnitt beskriver genomförandet av den andra aktionen, som bestod av en 
kortare WS, kartläggning av deltagarnas associationer till improvisation inom 
teater, respektive musik, samt en fokusgruppintervju (som utgjorde den avslutande 
och dominerande delen). 

Schema  över  aktion  2  
Nedan visas Tabell 3 över den andra aktionens förlopp. Tabellen redogör (i 
kronologisk ordning) för övningarnas kategoritillhörighet och syfte.  

Tabell  3  
Kategori Övning Syfte 
Uppvärmning  
Kommunikation 

Skicka klappar  
Viskleken med 
Ljud/Rörelse 

Skapa ögonkontakt  
Fokusera på att härma  

Bejaka första impulsen Ge Paket Låta idéerna flöda 
Utmana hjärnan  Räkna Ett Två Tre Rensa hjärnan och 

minska hämningar som 
stoppar idéer. 

Mindmaps Brainstorma kring 
improvisation i en teater-
respektive musikkontext 

Få en uppfattning om 
deltagarnas ingång till 
improvisation i teater- 
resp. musikkontext 

Fokusgruppintervju  Gruppsamtal kring teman 
som uppkommit efter WS 
(aktion1) 

Höra deltagarnas egna 
reflektioner och 
upplevelser av vad de 
varit med om och hur de 
kopplar det till sitt 
musicerande 
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Övningarnas  utförande  i  aktion  2  
Nedan presenteras de övningar som genomfördes i den kortare WS som inledde 
aktion 2. 

Uppvärmning  och  kommunikation  
Den första övningen, Skicka Handklapp är en kommunikationsövning där 
deltagarna står i ring och skickar ett handklapp till varandra. Det gäller att vara 
tydlig med vem klappen är ämnad för och skapa ögonkontakt med varandra. 
Gruppen skall hitta en gemensam puls och försöka hålla pulsen utan att bryta 
flödet. Sedan repeterades Viskleken med Ljud/Rörelse från aktion 1.  

Bejaka  första  impulsen  
Slutligen jobbade gruppen med att skapa och hålla ett högt flöde av idéer och 
bejaka första impulsen i övningen Ge Paket. Där turas deltagarna om att ge 
varandra paket (på låtsas). Övningen görs två och två. Den ena ger ett paket och 
säger: ”Varsågod! Jag har ett paket till dig.” Den andra tar emot och säger: ”Åh, 
tack, en soppslev! Det var precis vad jag ville ha!” Här gäller det alltså för den som 
får paketet att kasta ur sig vad det är den har fått och bli överraskad. Sedan är det 
dennes tur att ge ett paket som den andra deltagaren får säga vad det är. Till 
exempel: ”Tack så mycket! En cigarettändare!” Och så där håller det på. Poängen 
är att träna hjärnan att ta första bästa ord som dyker upp, och inte låta sig blockeras 
av att det ska vara något värst speciellt uttänkt.  

Utmana  hjärnan  
Efter en stund bads paren pausa för att göra en annan övning som kallas Räkna Ett 
Två Tre. Då räknar paret gemensamt till tre, om och om igen, och säger varannan 
siffra. Detta innebär att en person varannan gång säger siffrorna ett och tre, och 
varannan gång siffran två. Det gäller att lyssna på den andra och fylla i när det är 
ens tur. Målet är att hålla en gemensam puls hela tiden. Sedan ersätts siffran två 
med ett handklapp, och för att försvåra det ytterligare ersätts slutligen siffran tre 
med ett fot-stamp. Det blir svårare att skapa ett flöde och hålla reda på vad som 
skall göras och i vilken ordning. Efter denna övning och hjärngympa gjorde 
deltagarna nya par och utförde sedan övningen Ge Paket på nytt. Sedan frågades 
deltagarna om det var lättare eller svårare eller lika att göra Ge Paket-övningen 
denna gång. Några tyckte att det var klart lättare efter att ha ”rensat hjärnan” med 
övningen Räkna Ett Två Tre, en person tyckte att det kanske var svårare, men mest 
beroende på att denne ville komma på nya idéer hela tiden på vad som var i 
paketet, och då upplevde sig mer hämmad av det, ju längre Ge Paket-övningen 
pågick.  

Fokusgruppintervjuns  utförande  
Efter detta samlades gruppen för en fokusgruppintervju. Inledningsvis fick gruppen 
då skapa två olika mindmaps, med ord de associerade till musikimprovisation 
respektive teaterimprovisation. Detta pågick cirka 20 minuter. Dessa två mindmaps 
gjordes gemensamt och forskaren (jag) antecknade dem på en whiteboardtavla. 
Sedan samtalade gruppen om sina erfarenheter utifrån de sju teman som 
sammanställts efter WS (aktion 1). Fokusgruppintervjun som pågick cirka 60 
minuter utöver mindmappandets 20 minuter, spelades in med hjälp av 
inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. I bearbetningen av materialet 
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transkriberades hela samtalet ordagrant och därefter analyserades gruppens 
reflektioner. Analysen redovisas i uppsatsens resultatdel. Vissa deltagare pratade 
mer än andra, men alla fem deltagarna i gruppen kom med värdefulla reflektioner 
och samtliga deltagare är citerade i resultatavsnittet. Forskaren (jag) upplevde viss 
svårighet i att ta avstånd från lärarrollen under fokusgruppintervjun. Impulsen att 
förklara och få deltagarna att förstå saker som forskaren kommit att tänka på var 
återkommande. Forskaren noterade detta under fokusgruppintervjuns förlopp och 
hade som strävan genom fokusgruppintervjun att som moderator (Kvale och 
Brinkmann, 2014, s. 191) i rätt dos tillföra tankar och synvinklar för att få samtalet 
att fortgå, eller leda det till nästa ämnestema. 

Reflektioner  efter  aktion  2  
Deltagarnas hummande ljud (bejakande eller frågande) och uttryck för medhåll 
med de andra hade en viktig roll för att skapa en tillåtande stämning att prata i. 
Betänkligheter från forskarens (mitt) håll har uppkommit kring att deltagarna inte 
ombads svara i turordning, en och en, på vissa övergripande frågor, detta hade 
kanske kunnat generera detaljrikare svar eftersom deltagarna i större utsträckning 
då nödgats fylla på varandras resonemang. Istället var det fritt för vem som helst att 
svara under hela fokusgruppintervjun. Deltagarnas individuella tankar hade dock 
tagits in via mail redan inför densamma. I kommande resultatdels utdrag av 
fokusgruppintervjun representeras deltagarna med en bokstav från A till E. Min 
egen medverkan representeras av bokstaven L.  

Resultat  

I kommande avsnitt presenteras resultatet av de olika delarna i 
aktionsforskningsprocessen. Avsnittet är uppdelat i tre delar: kvalitéer via 
reflektioner efter aktion 1, kvalitéer via mindmaps – aktion 2, och kvalitéer via 
fokusgruppintervju – aktion 2. Återigen understryks att delar av 
genomförandeavsnittet ovan bör ses som en del av studiens resultat, eftersom 
aktionsforskning som metod innebär att frågeställningarna tar form under 
processen genom observationer i den egna praktiken (Rönnerman, 2004, s. 14; 
Dahlbäck, 2011, s. 17). 

Kvalitéer  via  reflektioner  efter  aktion  1  
Samtliga deltagare från WS svarade i vändande mail efter aktion 1 och delgav sina 
reflektioner och önskemål om vad de ville prata om under fokusgruppintervjun 
som ägde rum två veckor senare. Dessa skriftliga reflektioner är en del av resultatet 
eftersom de ligger till grund för aktion två och fokusgruppintervjun som då 
genomfördes. Reflektionerna delades in av forskaren i de sju temana Jämförelse 
Teater/Musik, Bejaka idéer, Upplevelsen, Leka/Bygga bra energi, 
Rädsla/Hämningar, Kommunikation, och slutligen Konkreta tips på att jobba 
vidare.  
Deltagarnas svar gav bilden av en enhetligt positiv upplevelse, med olika saker de 
funnit värdefulla eller svåra. Svaren går i linje med vad jag väntade mig, i fråga om 
att deltagarna skulle tycka det var roligt att utföra övningarna. Jag trodde dock att 
någon eller några skulle reagera mer skeptiskt. Deltagarnas eventuella vilja att vara 
goda deltagare kan spela en roll här, på det sättet att de uttrycker sig positivt för att 
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få forskarens gillande. En del reflekterade över varför de började bedöma sina 
prestationer trots att instruktionerna många gånger bestod i att säga första bästa 
ord, eller säga vad som helst. Någon uttryckte det som att det var ovant att vara 
tillåtande till alla sina idéer: ”Att liksom tillåta allt det knäppa och barnsliga som 
kommer ur en när en släpper kontrollen. Ja det var läskigt, att tappa kontrollen! 
Men också lite befriande.”  
Teaterövningarna medförde att flera av deltagarna kände sig upplyfta av att se 
andra i gruppen ge sig hän i lekandet. ”Det inspirerade till att själv göra likadant, 
att glömma tid och rum”. Lekarna beskrevs av någon som ”prestigelösa och 
roliga”. Många var överens om att de kände stor skillnad på att säga ”ja” eller ”nej” 
till förslag i övningen Ja, Det Gör Vi! Att säga ”ja” till förslag kändes kul och 
bekvämt, och hjälpte till för att hålla igång sitt flöde av idéer, medan att säga ”nej” 
till förslag gjorde att personen kände sig obehaglig till mods. Syftet med övningen 
Ja, Det Gör Vi! var att deltagarna skulle få känna på skillnaden mellan att bejaka 
idéer och blockera idéer. Många gillade lekarna med fokus på att härma varandra, 
som Viskleken med Ljud/Rörelse och Hämta En Kompis. Ett par deltagare skrev 
uttryckligen att de upplevde sig mer och mer bekväma allteftersom WS fortsatte. 
En beskriver det såhär:  

Jag blev ofta störd under passet av mitt sätt att döma mig själv efter hur jag 
presterade och hur fyndiga eller roliga saker jag kunde komma på. Om det 
jag sa och gjorde inte hade någon slagkraft hos mig eller andra, kunde jag 
känna mig illa till mods. Mot slutet av passet kände jag hur känslan övergick 
till att snarare vara baserad på lek och glädje vilket var väldigt befriande. 
Kanske var det något jag tyckte att jag gjorde bra som bjöd in till den 
känslan. 

Av mailsvaren kan utläsas att deltagarna reagerade positivt och tyckte om att få 
prova den här typen av övningar. De var nyfikna och villiga att koppla ihop det 
med sin musikaliska erfarenhet. Någon blev förvånad över att det varit lätt att 
berätta en historia i övningen ”Kasta In Ord”. En annan beskrev sin process i att 
prova olika närvarofokus under övningarna för att öka sitt flöde av idéer och känsla 
av kreativitet.  

Kvalitéer  via  mindmaps  –  aktion  2  
Mindmappandet visar sex associationer som deltagarna gjorde till både teaterimpro 
och musikimpro: Impulser, Självdistans, Association, Personlighet/Personligt 
uttryck, Hämningar och Kompromisser 
Utöver detta gjordes en rad associationer till respektive begrepp. Dessa mindmaps 
utgjorde inledningen till fokusgruppintervjun och syftet var dels att samla in 
forskningsdata om hur eleverna ser på de båda begreppen, men också att lägga 
grunden för fokusgruppintervjun genom att ge gruppen förutsättningar för fler 
ingångar till sina tankar och reflektioner.  
I bilaga 3 återges de teman som framkom när de båda mindmapsen gjordes. Först 
gjordes en mindmap med gruppens associationer till musik-impro, sedan dito till 
teater-impro. Dessa teman presenteras i bilaga 3, utan grafisk och kronologisk 
återgivning. 

Kvalitéer  via  fokusgruppintervju  –  aktion  2  
Fokusgruppintervjun som ägde rum två veckor efter WS drog ut på tiden och vi 
avbröt för att deltagarna var tvungna att gå efter två timmar. Två timmar var också 
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tiden som planerats att det skulle ta så detta var väntat men ämnet var långt ifrån 
uttömt. Vi hade kunnat ta en paus och prata i två timmar till. Samtalet följde upp 
reaktionerna från mailsvaren, och tog lite olika riktningar.  
Deltagarnas gav uttryck för en rad olika reflektioner inom musik- och 
improvisationsområdet, både sociala aspekter och tekniska. Även här har 
redogörelsen delats in i sju teman: Association och tillåtande, Komponerande, 
Kommunicera med kroppen, Härma och hitta ett personligt uttryck, Öva 
tillsammans, Bryta sig loss från normer, och Lekens roll. Dessa teman har 
formulerats utifrån deltagarnas kopplingar mellan sin musikbakgrund och sin 
upplevelse av improvisationsteaterträning. Gruppens tendenser att hitta 
samförstånd i fokusgruppintervjun visar sig på meta-nivå i temat övning 
tillsammans.  

Association  och  tillåtande  
Att träna förmågan att ’associera’, och ’tillåta sig’ att säga det som kommer upp, 
var något deltagarna uppmärksammade som positivt under fokusgruppintervjun. 
De upplevde detta som bidragande till att de ökade sitt flöde av idéer. Det första 
som nämndes i gruppen när de ombads prata om hur improvisationsteaterträningen 
kan tänkas berika dem som musicerande individer, var träning i 
associationsförmåga. 

A: Jag gillar den där associationsgrejen, att man försöker att direkt bara ta det 
som dyker upp baserat på vad någon annan gör liksom. Då får man en viss 
association, som har att göra med det som man försöker uttrycka. 

B: Nu är det här så nytt för oss, men bara den grejen med att man är så 
tillåtande mot sig själv, och att man släpper kontrollen och är … skiter i ”the 
outcome” (resultatet, min anm.) lite, och är friare på det sättet, och så blir det 
mycket roligare. 

Några tyckte att associerandet hjälpte till att låta idéer ”ploppa upp” i huvudet: 
C: När jag testade gå lite på form, alltså att försöka göra den, (syftar på 
formen som paketet verkar ha beroende på hur den som ger paketet gestaltar 
det, min anm.) då kändes det lättare på något sätt. 

B: Jag tyckte också det. 

C: Alltså då var det större sannolikhet att något ”ploppade” upp, (knäpper 
med fingrarna) snarare än att man hade tänkt ut något, som inte kändes lika 
”ploppigt” liksom. (Medhåll från gruppen). 

L: Att du gick på stunden liksom? 

C: Ja…  

En deltagare beskrev vad som gör att denne hämmar sig eller inte när det gäller att 
komma på ord till exempel i övningen Ge paket. 

D: Ja det är väl mycket det att man inte hinner, eller att det är en lek, ett spel. 
Det går ut på att nu gör jag det här snabbt och ger svar på svar på svar, där vi 
bara associerar fritt och att man liksom stoppar hämningarna genom den 
tekniken. Det borde man ju också kunna göra inom musik. Att man 
bestämmer sig för att vara snabb på att svara, så att man inte hinner hämma 
sig och tänka efter. 

Att skapa en ram av förutsättningen ”att vara snabb på att svara” kan alltså bidra 
till att eftertanken inte i lika hög utsträckning begränsar idéflödet hos 
improvisatören. Ramarnas främjande funktion för musikstudentens 
improvisationsförmåga känns igen från Pedersen (2014) och Alkenäs (2007). Ett 
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tillägg till dessa ramar, till exempel call and respons (se kapitlet Tidigare 
forskning) skulle alltså kunna vara instruktioner om att bejaka associationer och 
svara snabbt. 

Komponerande  
När jag frågade om deltagarna kunnat använda sig av något från WS under de två 
veckor som gått framkom att deltagarna tyckte det var värdefullt att inspireras av 
tänket kring att bejaka första impulsen, som till exempel i övningarna Ja, Det Gör 
Vi! och Tre Saker i sitt arbete som komponister:  

A: Framför allt i komponerandet mer än i improvisationer. Jag har tänkt på 
att acceptera alla idéerna liksom, och se vad det blir liksom.   

I samtalet framkom att de ser improvisationsmomentet som en del av 
komponerandet: 

C: På många sätt ser jag att skriva en låt är exakt samma sak som att 
improvisera men man har ett mål att man ska komma fram till något. 

Detta visar på att improvisationsträning kan gagna musikstudenter även i 
komponerande och skapande i en bredare bemärkelse, från improvisation och 
framförande, till komposition och inspelning. Länken mellan improvisation och 
komposition går i linje med Nalbantis undersökning (2016) där improvisation 
beskrivs innefatta delarna uttryck, kreativitet och komposition. 

Kommunicera  med  kroppen  
Gruppen pratade om hur improvisationsteaterövningar kan bidra till att en musiker 
utvecklar förmågan att kommunicera med hela kroppen i större utsträckning när de 
musicerar med andra. 

E: Men jag tycker att man verkligen kan ha med sig också, det här hur man 
kommunicerar med varandra, alltså att tänka lite mer på hur man 
kommunicerar med ögonen och med hela kroppen, även när man spelar. För 
det är så skönt att göra det, men det är så ofta man slarvar med det när man 
spelar tycker jag. Det blir verkligen bättre kommunikation om man gör det 
med hela kroppen liksom. 

Någon betonar att den musikaliska upplevelsen blir starkare om den känns 
förankrad i kroppen: 

C: I teater-impro är det mer självklart att använda kroppen. För jag visar ju 
vad jag menar liksom, när jag säger något. Men i musik handlar det mer om 
det jag håller i eller det jag spelar, och kroppen är ibland inte i det liksom. 
För mig blir en upplevelse stark när jag känner att musik och kropp 
samspelar. 

E: Men det slog mig att när jag spelar, verkligen ofta blundar eller stirrar in i 
någonstans. Alltså att improvisera och interagera med både ögon och kroppen 
och på det sättet kommunicera, det är en häftig grej. Men istället är man så 
inne i toner och rytmer och sånt så det är där kommunikationen är på nåt sätt.  

Dessa resultat kan jämföras med Fors (2014) som visat hur teaterelever kan 
utveckla sin sceniska närvaro med hjälp av improvisationsteaterträning. Denna 
studie visar att improvisationsteaterträning kan utveckla musikstudenternas verktyg 
att förkroppsliga det de vill kommunicera och därigenom bli mer närvarande i sin 
kropp (ögonkontakt, gester, rörelser). 
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Härma  och  hitta  ett  personligt  uttryck  
Improvisation är ett centralt element i musikalitet, men också härmandet och 
förmågan att spegla det man ser och hör. När deltagarna frågades om de ser 
improvisation som en grundingång till musikalitet blir svaret både tveklöst ja, men 
också att det är något mer än bara improvisation som är grunden, nämligen 
förmågan att härma:  

L: Om man ska lära ut musik, ser ni att improvisationen är början till att lära 
sig om musik eller skulle ni lära ut teknik och se improvisationen som en 
liten del på slutet som att: ”ja nu ska vi också improvisera musik”? Eller är 
improvisationen hela grunden för musikalisk upplevelse? 

Någon håller helt med om det sista: 
D: Ja det tycker jag verkligen, och det gör man ju när man börjar spela, att då 
är det bara improvisation. När jag var liten och spelade piano, så skrev jag 
mycket fler låtar än vad jag gör nu och allt byggde på att prova sig fram och 
ha kul typ. 

En annan tycker att det är en kombination av att härma och skapa själv: 
E: Det är både det att härma det man gillar och att leka och skapa något nytt. 
Båda de grejerna tror jag är grundläggande. 

Deltagarna drog paralleller till språk i linje med Nachmanovitch (2010) och 
Alkenäs (2007) och jämförelsen mellan teaterspråk och musikens språk 
diskuterades. 

E: Jag kan känna att en skillnad med teater är att man har så mycket språk 
redan, eftersom man har språk från sitt liv. Och man kan använda det språket 
så mycket. Om man spelar musik, då måste man få språket någon annanstans, 
man måste ta in massa musik, det har man ju också, men inte lika nära typ. 

Gruppen diskuterade om improvisation kan hjälpa en musiker att hitta ett 
personligt uttryck och vara sig själv.  

C: Jag tänker att det är mycket genom improviserandet som man kan få en 
personlig koppling till någon musikaliskt. Att höra någon som gör en låt 
utefter hur man vet att den är framförd innan, visst, det är med en annan röst 
eller en annan ton liksom. 

Även här framkom värdet av att härma: 
C: Men när man låter något som man ska härma få formas lite hårdare av ens 
egna preferenser, det känns som att det är då man känner av vilket personligt 
håll det drar åt.  

L: När man lägger in lite mer av sin egen karaktär i ”härmet” liksom? 

C: Ja precis.  

Ytterligare deltagare uttryckte hur förmågan att härma och återskapa musikaliska 
intryck är givande för deras musicerande: 

B: Men det är väl ofta så, när man improviserar över en jazzstandard också, 
att man har hört tusentals av idéerna man gör förut, men man försöker göra 
dem på sitt eget sätt. Men det inte som att man är nyskapande hela tiden, utan 
man har ju hört det någonstans. 

L: Det är sammansättningen som blir det nyskapande? 

B: Ja typ. 

Deltagarnas reflektioner kring att härma och lägga till något eget för att 
improvisera kopplar jag till Nachmanovitch (2010) resonemang om de byggstenar 
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och etablerade verktyg vi behöver för att sedan skapa vår egen sammansatta 
improvisation, samt Alkenäs (2007) som skriver om språkets byggstenar, ord och 
stavelser i olika kombinationer tillsammans bildar det nya vi säger.  

Öva  mer  tillsammans    
Gruppen tyckte att improvisationsteaterövningarna gav dem inspiration och lust att 
öva mer tillsammans i grupp. De såg en skillnad mellan teater- och dansutövare 
och musiker i detta avseende:  

E: Det jag tycker verkar så coolt i både dans- och teatersammanhanget är att 
folk övar på den här nivån ihop så mycket. Jag kan uppleva att det är inte så 
vanligt i musiksammanhang. Eller inte för mig i alla fall. Alltså, man kan ju 
spendera väldigt långa stunder själv liksom. Men kanske skulle vara lite bra 
ibland att bara synka lite övningar. 

B: Det känns som att alla vet det också, alla pratar om det. Typ ”man borde 
öva två och två istället.” Typ hela tiden. 

E: Ja! 

De fortsätter ge exempel på hur ett kamratlärande skulle kunna se ut, till exempel 
att öva tillsammans och turas om att lära ut och leda övningar. 

B: Det är ju som att man har en lektion, alltså tänk dig att man har en 
sånglektion, det är ju som att man lyssnar till en person som kanske driver det 
lite mer (syftar på lärarrollen min anm.) 

… 

B: Om man bara vill ha mer fokuserad övning så är det ett ganska bra sätt: nu 
är du lärare i tio minuter… Nu gör vi den här övningen som jag kom med, 
och sen gör vi en övning som du kom med. 

Dessa resultat pekar i samma riktning som Deweys resonemang om att 
undervisning måste ske som social aktivitet för att förankras i individen (Dewey, 
1980). Genom att öva tillsammans med andra kan individen i större utsträckning 
befinna sig i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Säljö, 2010), 
eftersom den zonen definieras av det individen utvecklingsmässigt klarar själv samt 
det den bara kan utveckla och lära sig med hjälp av en annan individ genom social 
interaktion.  

Bryta  sig  loss  från  normer  
Gruppen var överens om att det tillåtande klimatet fått dem att känna sig friare från 
normer. Att de glömde bort hierarkier och ”sin plats” i en grupp som de vanligtvis 
tar/får. 

E: Det är väldigt sällan som man är i ett rum där alla är lika inkluderande 
liksom. Alla är lika med.  

L: Ja det är intressant. 

B: Det va det jag menade lite när jag sa ”normfritt” där. (syftar på ett ord som 
sagts under mindmappandet, min anm.). Att jag tycker att det känns som att 
det finns så mycket mer normer när vi håller på med musik. 

E: Ja verkligen, och det bildas ju lite sådana hierarkier även fast vi inte vill 
det också. 

B: Ja, ja verkligen. Och omedvetna, men dom är överallt hela tiden liksom 
(hierarkierna, min anm.). 

L: Man bygger in sig själv? 
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B: Ja men exakt. Och här känns det verkligen som att det var en helt annan 
grej. (…) Jag tänkte aldrig på… Alltså inga sådana tankar som slår mig 
vanligtvis hundra gånger när jag går in i ett rum. Såhär genustänk liksom. 
Alltså jag hade inte en enda sekund som jag tänkte på det under hela förra 
tillfället (första aktionen WS, min anm.). Att vi beter oss typiskt för hur vi 
borde bete oss. Ja men lite som att vi blev som barn. 

C: Ja, men jag hör verkligen den grejen. Man blir mer personer än identiteter 
som sådana liksom. 

Gruppen pratar om att hierarkier kanske skulle visa sig efterhand eftersom 
möjligheten finns, att det helt enkelt inte hunnit bildas några hierarkier på bara ett 
par tillfällen. Om vi fortsatte ses skulle kanske sådana strukturer framträda efter 
hand. 

E: I det här rummet också liksom tyvärr. För det har man ju gjort i 
musiksammanhang. (Bildat hierarkier, min anm.) Men det är väldigt häftigt 
att göra nåt som är nytt för en, det är superhäftigt tycker jag. 

En deltagare understryker att det vore bra att i större utsträckning frigöra sig från 
normer och hierarkier i sitt musicerande med andra och i sin roll som musiker.  

A: Jag tror verkligen att man borde ta med sig det där liksom, att försöka få 
med sig det där till musiken också.  

Läraren har en viktig roll för att bidra till ett tryggt klimat och för att hjälpa 
musikstudenten att känna sig fria från sina normer. Johnstone (2015) beskriver hur 
läraren har ett ansvar för att elever ska utveckla sunda relationer. Studien visar på 
att improvisationsteater kan vara ett verktyg för en lärare att ta till för att bryta ner 
normer i en grupp.  

Lekens  roll  
Gruppen kom in på lekens plats inom institutionsundervisningen. Någon tyckte det 
var skönt att ha en kontrast mellan ’allvarlig undervisning’ som teori och tråkiga 
musikläxor, någon tyckte inte det var någon skillnad i hur personen förhöll sig till 
detta i sitt musicerande. En annan såg det som två helt olika delar: 

C: Ja, för det är lite som att vara i två världar liksom. Jag har en syn på det ur 
ett institutionellt perspektiv. Alla skolsituationer som har varit en stor del av 
musicerandet. Dom har på nåt sätt en verklighet. Sen finns det alla dom 
kvällar och nätter och stunder då man har suttit och känt musik på ett annat 
sätt. Liksom lyssna på något som är as-nice, eller sjunga med i något hemma 
i vardagsrummet liksom. 

C: Ja jag tror jag ganska tydligt kan känna att det är när jag haft som roligast 
som jag har mått som bäst i musicerandet, och också gjort bäst ifrån mig. (…) 
Att mitt flow hänger väldigt nära ihop med hur lekfull jag är i sammanhanget 
liksom. 

Deltagarna upplevde leken som en bidragande orsak till att de vågade misslyckas. 
Att det inte var så allvarligt.  

B: Alltså som att här (på improvisationsteaterträningen, min anm.) kändes 
det som att alla vågade vara med på leken liksom, på typ samma sätt, och att 
det är såhär därför att det spelar inte lika stor roll om man failar (misslyckas, 
min anm.), för det är första gången man gör det. 

Att leken är viktig för improvisationen tas upp ur såväl ur ett allmänkonstnärligt 
perspektiv av Nachmanovitch (2010) som musikaliskt av Nalbantis (2016) och 
inom teatern av Fors (2014). Vygotskij (1995) menar att fantasi och verklighet är 
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varandras förutsättningar. Kanske kan dessa jämföras med improvisation och lek 
som också verkar vara varandras förutsättningar. 

Sammanfattning  och  resultatdiskussion  

I följande kapitel diskuteras valet av metod. Vidare görs en kort diskussion 
gällande intervjun (kollegialt samtal) med Greta Lindman som låg till grund för 
första aktionens planering. Därefter följer en sammanfattning och diskussion av 
studiens resultat. 

Metodval  
Aktionsforskning som metod bidrog med förutsättningar för att skapa aktioner där 
deltagarna skulle få erfara improvisationsteater och sedan reflektera över det. En 
mängd olika saker utgjorde ramarna för detta forskningsarbete. Till exempel vilka 
deltagare som tackade ja och hur jag hade möjlighet att boka in tid med dem. Min 
kontakt med informanten Greta Lindman påverkade hur aktionen utformades, 
liksom min egen erfarenhet av improvisationsteater- och musikundervisning. Min 
nu nyvunna forskarerfarenhet hade jag inte när denna studie tog sin början. Det har 
varit en utmaning att förhålla sig till en forskning där jag själv ansvarar för en stor 
del av aktionerna och samtidigt försöka se klart på vad som är relevant och hur 
insamlade data kan analyseras.  

Kollegialt  samtal  
I metodkapitlet tog jag upp Kvales formuleringar om hur intervjusamtal innebär att 
kunskap utvecklas under dialog (1997). Som ett tillägg vill jag belysa något från en 
senare upplaga av den kvalitativa forskningsintervjun där begreppet intervjudialog 
återfinns i ett annat sammanhang. Här dekonstrueras uttrycket då författarna menar 
att ordet dialog mest syftar till att dölja maktförhållandet mellan intervjuare och 
intervjuperson (Kvale och Brinkman, 2014, s. 278). Ett maktförhållande mellan 
mig som forskare och informanten Greta Lindman som lärare skulle kunna vara att 
hennes information läggs i min makt att återge och använda utifrån mitt eget tycke 
och smak. Det ligger i min makt som forskare att se till att övningarna inte 
förvrängs, och information missas eller feltolkas. Ett annat maktförhållande skulle 
kunna vara att jag som elev till Greta Lindman vill att hon ska tycka att jag är 
begåvad, och att jag därmed brister i att kritiskt granska den information hon ger.  

Sammanfattande  resultat  
Svaret på mina ursprungliga frågor om vilka kvalitéer från teaterimprovisation som 
går att identifiera för studenter i musikalisk improvisation och på vilket sätt dessa 
kvalitéer från teaterimprovisation kan tänkas influera och berika den musikaliska 
improvisationen kan sammanfattas till: 

•   Genom utvecklande av tillvägagångssätt för att improvisera, med hjälp av 
att fokusera på association och bejaka impulser och idéer 

•   Genom utvecklande av komponerandet av musik, med hjälp av samma 
principer som ovan 

•   Genom att individen blir bättre på att kommunicera med kroppen 
•   Bejaka sin musikalitet genom att härma och utveckla personligt uttryck  
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•   Öva mer tillsammans 
•   Bryta ner normer i en grupp och uppleva sig mer fri i sin personlighet  
•   Leka mer i sitt musicerande 

Studiens resultat överensstämmer med tesen om leken som centralt begrepp inom 
improvisation, som beskrivs av Vygotskij (1995, 1999), Nachmanovitch (2010), 
Johnstone (2015), Fors (2014) och Nalbantis (2016). Fors studie (2014) tar upp 
personligt uttryck som en aspekt av vad improvisationsteaterträning kan utveckla. 
Detta kommer även upp som en del av det deltagarna i denna studie associerar till 
vad improvisation kan bidra med. Att härma och spegla det någon annan gör och 
genom detta lägga till sitt eget uttryckssätt är ett annat sätt att utveckla sitt 
personliga uttryck. Detta kopplar jag till Johnstones (2015) och Alkenäs (2007) 
resonemang om att välja det förväntade och sedan låta görandet filtreras genom 
individen och därmed skapa något nytt.  
Att öva mer tillsammans går i linje med det sociokulturella perspektivet som tar 
upp hur det sociala är en förutsättning för lärandet, tankar som återfinns hos bland 
annat Dewey (1980) och Säljö (2010). Det är intressant att normbrytande kom upp 
som en aspekt i denna studie. Diskussionen om normer och hierarkier är ett stort 
fält och denna studie visar bara en glimt av hur deltagarna upplever att det är att 
ställas inför improvisation i en ny kontext och på vilket sätt de knyter an det till sitt 
musicerande. Deltagarna fick nya ingångar till och insikter om sitt musicerande, 
ytterligare perspektiv som i bästa fall kan föra dem närmare sig själva och lösa upp 
en begränsade självbild som en institutionskontext, till exempel en musikhögskola, 
kan bidra till.  
Det enskilt största som kom fram och som jag inte väntat mig var att deltagarna tog 
upp strategierna till sitt arbete som kompositörer, och hur de knyter samman 
improvisation med komposition. Dock förefaller det som självklart nu i efterhand. 
Men det förutsägbara är ett uttryck som, liksom Werres ord i Bjerstedts avhandling 
(2014) gör sig själv ogiltigt i samma stund som det uttalas. Detsamma torde gälla 
uttrycket ’oförväntat’. Jag hade dock förväntat mig att de skulle glädjas, som jag, 
av att upptäcka improvisationsteater, delvis beroende på att de tillfrågades på 
frivillig basis och att de tackat ja troligtvis säger något om deras positiva 
grundinställning. Någon som inte vill vara med, eller har en negativ inställning till 
improvisationsteater eller improvisation generellt, hade säkerligen inte gett samma 
positiva svar. Men de deltagare som var positiva beskrev sina tankar och processer 
på ett för studien givande sätt och nu kan detta tjäna som underlag i 
argumentationen för att dylik undervisning och träning kan berika musikstudenters 
utbildning och utveckling på flera för dem relevanta sätt enligt ovan nämna punkter 
i alla fall under förutsättning att studenten besitter ett intresse att närma sig ämnet 
från detta håll. Eftersom deltagandet var frivilligt är det alltså inte särskilt 
förvånande att deltagarna behöll en positiv inställning genom processen. Några 
hade negativa erfarenheter från teaterövningar i grundskolan under uppväxten, men 
upplevelsen för mig som forskare och ledare är att deltagarna var övervägande 
positiva redan från början. Att utföra en liknande studie på en grupp bestående av 
större individurval (till exempel en skolklass i sin helhet) skulle kunna ge mer 
negativa resultat gällande deltagarnas inställning till improvisation och 
teaterträning.  
Bjerstedts forskning (2014) om jazzimprovisationens element av berättande och 
huruvida det är mer än så, närmast ett känslouttryck i en vidare dimension, låter sig 
inte återspeglas med någon nämnvärd tydlighet i denna studie. Berättandet finns 
med hela tiden i improvisationen, och i övningen Kasta In Ord, berättar ju 
deltagarna en historia, men jämförelsen med känslouttryck i en bredare benämning 
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återfinns närmast i härmandet och speglandet och bejakandet av känslor och 
impulser i karaktärer och associationslekar.  
Säljö (2012) menar att: ”Undervisning i skolan är en normativ verksamhet som 
bygger på värderingar och idéer om vad som är värdefull kunskap och vad 
människor bör kunna. Undervisning förutsätter alltid antaganden om vad kunskap 
är och hur människor tar till sig kunskap” (Säljö, 2012, s. 196). Det är viktigt att ha 
med sig både som elev, och som lärare. Vad lämnas ute? Vilka antaganden har jag 
gjort? På samma sätt som min självbild innebär vissa grundantaganden så gör jag 
antaganden när jag lär ut något. Jag menar att för att fortsätta upptäcka nya sätt att 
utvecklas som lärande individer i relationer, måste vi fortsätta att kartlägga de 
värden som finns i social interaktion, i till exempel leken. 
Studiens resultat visar på väsentligheten i att en lärare som vill lyckas med 
undervisning i musikalisk improvisation skapar lärandemiljöer där eleven får träna 
kvalitéerna som framkommit som en del av studiens resultat. Detta ställer också 
krav på lärarens förståelse för, och erfarenhet av dessa kvalitéer. Studiens resultat 
öppnar upp för lärares kollegiala samarbeten vid till exempel gymnasieskolors 
estetiska program och andra utbildningsinstanser där improvisation finns med som 
kursmål både inom teater och musik.  

Förslag  till  vidare  forskning  

Det finns mycket mer att undersöka om improvisationens effekter på en individs 
utveckling – både inom musik och teater. Det skulle vara intressant att undersöka 
vad en studie av större omfattning skulle kunna visa, avseende vilka effekterna 
blev över tid, och med andra metoder än aktionsforskning, exempelvis enskilda 
djupintervjuer och observationer av redan etablerad verksamhet inom 
improvisationsteaterträning. En liknande studie som denna, men inom andra 
kontexter vore också intressant, till exempel vad musikstudenter på andra nivåer i 
andra sammanhang, eller elever inom andra utbildningsfält, till exempel gymnasiet, 
kan få ut av improvisationsteaterträning. Genom att söka efter gemensamma 
nämnare och jämföra teater- och musikimprovisation, och på så sätt ringa in 
begreppet improvisation utifrån en bredare definition än den musikteoretiska grund 
som jazzimprovisation bygger på, kunde fortsatta studier stärka 
improvisationsundervisningens ställning som verktyg för individutveckling. Finns 
det kollaterala effekter av improvisationsteaterträning, och vad skulle deltagare i så 
fall finna att denna träning berikar dem med, frånsett musikalisk utveckling? 
Studiens övergripande syfte var att beskriva hur improvisationsundervisningens 
ställning inom musik kan stärkas. Improvisationsteaterträning kan ses som ett sätt 
bland många att tillföra nytt blod till musikalisk improvisationsundervisning. 
Metoder där ett klingande musicerande förekommer kan vara intressant att 
undersöka vidare och i förlängningen även hur improvisationsteaterundervisningen 
i mer konkreta metoder kan integreras i musikalisk undervisning. 
En annan möjlig utveckling av denna aktionsstudie vore att utöka antalet aktioner 
(WS) och låta deltagarna i gruppen träffas fler gånger för att kunna upptäcka 
ytterligare saker om hur teaterimprovisation påverkar och eventuellt gagnar en 
musikstudent, till exempel genom att bidra till utveckling av övningar och 
förbättring av undervisningens upplägg generellt. En forskare med annan bakgrund 
skulle säkert finna andra svar. Ett genus-och normkritiskt perspektiv och 
diskursanalys kunde vara givande eftersom det ringar in frågor om just normer, 
hierarkier och maktstrukturer som kan vara begränsande för individens utveckling. 
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Jag tänker även att teaterimprovisationsträning är något som kan gagna alla 
individer, musikstudent eller ej. Därför vore det önskvärt med forskning på alla 
möjliga grupper, vuxna som barn, kriminella som laglydiga, för att möjligen ge en 
rikare bild av improvisationsträningens effekter. Lekens betydelse för barns 
utveckling är ett stort ämne inom utvecklingspsykologi och forskning. Hur 
påverkar leken individer i vuxen ålder? Kan vi nöja oss med att vara ”färdiglekta” 
som barn, eller fortsätter detta utvecklande?  

   



 37 

Efterord  

Efter detta arbete har jag stärkts i min tro på improvisationens välgörande och 
utvecklande egenskaper för individen, och givet att den sätts i ett sammanhang som 
främjar trygghet och balans mellan social och individuell frihet kan den knappast 
misslyckas. Hur uppnås då sådana sammanhang? Sociala sammanhang är 
komplexa och utgörs av en samverkan med en rad faktorer. Några tas upp i denna 
studie. Att undervisa är också att själv lära. Jag vill fortsätta träna mig i att känna 
igen min känslomässiga motivation och bejaka min lust. Jag upplever att jag sakta 
håller på att omdefiniera vissa föreställningar jag hämtat från min upplevelse av 
världen under mina tidiga levnadsår. Det gäller min självbild men också 
värderingar i vad som är viktigt för mig att få ut av relationer, i mitt yrke och på 
min fritid. Med dessa ord tackar jag Dig som läst detta arbete. 
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Bilaga  1  –  Brev  till  deltagarna    
Hej Jazzsång-studenter på XXX! 
 
Jag skriver till er för att jag vill genomföra en undersökning om på vilket sätt träning i 
improvisationsteater kan påverka en jazzsång-students utveckling inom 
musikimprovisation. 
 
Jag går nu sista terminen på KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm och ska skriva ett självständigt arbete som handlar om detta. 
Förhoppningsvis kan detta tillföra kunskap och kartlägga några av de element/teman som 
har/bör ha en central roll i improvisationsundervisning, och se om delar ur 
improvisationsteaterns träningsmetoder kan tillföra ytterligare ingångar. Tanken slog mig 
efter att jag själv gått kurser i improvisationsteater, att dessa två ämnen (teater och 
sång) inom samma element (improvisation) kanske kan gagna varandra. Jag har fått era 
mailadresser genom XXX och XXX som tyckte att det var ok att erbjuda er detta eftersom 
det baseras på ert frivilliga deltagande. Studien innebär att vi ses 2 tillfällen, ca 2 timmar 
vardera, under slutet av oktober/början av november. (Det är snart jag vet:) 
 
Tillfälle 1 är ett gruppsamtal där vi delar våra förväntningar och tankar i allmänhet kring 
improvisation följt av en workshop där vi gör improvisationsteaterträning. Jag sätter ihop 
den workshopen i samråd med min teaterlärare från XXX, XXX, men det kommer troligen 
att vara jag som håller i den.  
 
Tillfälle 2 ses vi någon vecka efter workshopen och diskuterar upplevelsen av denna och 
delar erfarenheter och tankar. 
 
I mitt etiska ansvar som forskare ingår att informera er om att: 
•   Ni deltar frivilligt och förblir anonyma i studien.  
•   Ni kan när som helst välja att dra er ur projektet.  
•   All typ av information du ger behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas 

till denna forskningsstudie.  
 
Mer information om detta hittar ni på vetenskapsrådets sida om forskningsetik: 
http://www.codex.uu.se.  
 
Dessa tillfällen är tänkta att genomföras på musikhögskolan eller annan centralt belägen 
lokal. 
 
Så min fråga är: 
Skulle ni vara intresserade att medverka i detta projekt? Jag hoppas det! Kanske har några 
av er redan erfarenhet av improvisationsteaterträning. Om inte så har ni chansen nu att 
testa. 
Jag behöver ha ett preliminärt svar inom 7 dagar, alltså senast lördag 15 oktober.  
 
När jag ser hur många som vill vara med kan jag planera vilka exakta datum och tider som 
passar bäst. 
 
Hör gärna av er till mig om ni undrar något, på mail lena.swanberg@student.kmh.se eller 
telefon: XXX 
 
Min handledare för studien är Susanna Leijonhufvud. Kontakt till henne 
är: susanna.leijonhufvud@oru.se 
 
Hoppas vi hörs inom kort! 
 
Vänligen, Lena Swanberg 
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Bilaga  2  –  Övningarnas  utförande  
Plåsterkull 
En kull-lek som går ut på att en person i gruppen är jagare och skall ta de andra. När någon 
blir tagen måste denne sätta en hand på det stället på kroppen (som ett plåster), exempelvis 
axeln. Om man får ett plåster måste man hålla kvar det resten av leken. Blir man tagen igen, 
sätter man den andra handen på det stället. Den som blir tagen tar över turen att vara jagare. 
Ho, Ha, Tocki Tocki 
En namn-lek där deltagarna står i ring och säger HO-HA i kör i gemensam takt, samtidigt 
som de också markerar takten genom att niga lätt och röra armar och händer längs med 
kroppen, växelvis i riktning mot golvet och upp mot axlarna. En person börjar i denna HO-
HA-kör sedan ropa sitt namn i takten två gånger och peka med tummarna på sig själv och 
sedan skicka vidare till annan valfri deltagare i ringen genom att säga dennes namn och 
samtidigt peka med båda händerna mot denne. Då blir hela meningen till exempel: Lisa, 
Lisa till Kasper, Kasper! Sen är det Kaspers tur att skicka vidare till annan deltagare så han 
fortsätter i takt: Kasper, Kasper till Otto, Otto och pekar på Otto som fortsätter. För att 
utmana koncentrationen lägger man sen på ett störningsmoment där deltagarna på var sida 
av den som ropar namnen stör genom att säga eller ropa Tocki-Tocki-Tocki-Tocki under 
hela tiden personen säger namnen, och samtidigt flaxa med armarna. Efterhand kan man 
prova att öka takten. Detta är ett sätt för deltagarna att lära sig namnen på alla i gruppen och 
även ett sätt att få hjärnan att komma igång och träna koncentration och fokus. 
Viskleken med Ljud/Rörelse  
Deltagarna står i ring och en börjar med att skicka en rörelse och ett ljud/läte, vad som 
helst, till personen bredvid. Denne observerar och skickar i sin tur vidare till nästa person. 
På så vis går ljudet och rörelsen runt i ringen. Uppgiften är att observera och härma den 
man får ljudet och rörelsen ifrån så likt noga som möjligt. Resultatet blir ungefär samma 
som i viskleken, det ursprungliga meddelandet förändras efter hand. Om någon skrattar till 
eller gör ett mindre lyckat försök att härma så bejakas detta och blir en del av den nya 
förlagan. 
Ja Det Gör Vi! 
Här får deltagarna prova på hur det känns att bejaka och blockera. Gå igenom vad det 
innebär att bejaka och blockera. Utför sedan övningarna i följande versioner: 
1: Deltagarna går runt i rummet. De går i sin egen takt huller om buller och sprider ut sig 
och fyller ut hela rummet. Ledaren ropar ut olika förslag på vad vi ska göra, det vill säga 
frågar med ett glatt tillrop till exempel: Ska vi plocka äpplen? Gruppen svarar tillsammans: 
Ja, det gör vi! Ledaren fortsätter att ropa ut alla möjliga förslag och gruppen svarar hela 
tiden Ja, det gör vi! 
2: Vem som helst i gruppen ropar ut förslag, alla svarar. 
3: Deltagarna jobbar i par på samma sätt, person A ger förslag, person B svarar bejakande. 
Efter en stund byter man roller. 
4: Testa på blockeringar. Den som svara säger istället nej till alla förslag. Fortsätt jobba i 
par (byt par efter varje övning så att alla får jobba med varandra för att bygga upp gruppens 
trygghet).  
5: Som version 4 men denna svarar personen först ja, och ångrar sig sedan och säger nej 
och ger en anledning. Till exempel: Ja!.., eller nej förresten jag har tyvärr äppelfobi. 
6: Tillbaka till att bejaka, jobba i par och föreslå växelvis. Båda utför sedan handlingen en 
stund (till exempel låtsas baka en kaka) innan den andra ger nästa förslag.  
Starta/Stanna Samtidigt 
Alla går runt i rummet och försöker sprida ut sig så jämnt som möjligt. När en person 
stannar ska alla stanna. Det skall vara som att gruppen startar och stannar samtidigt och det 
inte går att se vem som börjar processen/tar initiativet. Här gäller det att vara lyhörd och 
fokuserad på hela gruppen. För att göra det en nivå svårare läggs sedan till att alla ska 
fokusera på ett mål, och bestämma en riktning som de går i samtidigt som övningen utförs. 
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Bänken 
Tre personer sitter på en bänk och ska under tystnad resa sig upp och gå samtidigt och av 
samma anledning. Här gäller det att vara lyhörd för gruppens indikationer och hintar om 
varför man vill resa sig. (Till exempel en anfallande flugsvärm eller att man inte har tid att 
sitta längre.) 
Kasta In Ord 
Person A berättar en historia påhittad i stunden, person B kastar in ord som berättaren 
måste väva in i sin historia. 
Hämta En Kompis  
En övning i att vara i en känsla/karaktär. Gruppen står i par i ring. En är ensam och ska inta 
en karaktär innefattande en rörelse och ett läte, och sedan ta sig bort till någon av 
deltagarna för att hämta denne så att de kan stå tillsammans. De går tillbaka tillsammans 
och då härmar den som blir hämtad karaktären så att båda rör sig och låter lika dant. Nu har 
en ny person blivit ensam och gör en ny karaktär och hämtar en annan deltagare i ringen. 
Detta fortsätter så länge man vill och det blir som en brainstorming i olika 
läten/uttryck/ljud, gångstilar och rörelser. 
Tre Saker  
Gruppen står i ring och håller takten genom att slå handflatorna mot knäna. Alla säger i kör 
Tre saker! Den som börjar riktar frågan till valfri deltagare i ringen genom att peka på 
personen och fortsätta meningen med till exempel …som du vill ha på julafton! Personen 
som svarar säger tre saker i rad som följer takten. Det bästa är som regel att ta det första 
som dyker upp i huvudet. Sedan är det denne deltagares tur att skicka vidare frågan. Alla 
säger Tre saker! Och sedan fortsätter deltagaren med …som du sett idag! Och nästa person 
svarar tre saker. Övningen fortsätter så länge man finner lämpligt, företrädesvis tillräckligt 
länge för att alla skall hinna testa att komma på tre saker ett par gånger.  
Skicka Handklapp 
Gruppen står i ring och skickar ett handklapp till varandra, härs och tvärs. En person tar 
ögontakt med annan valfri person, sedan ska de klappa i händerna samtidigt, i och med 
detta överlämnas klappen till den som togs ögonkontakt med, som sedan i sin tur väljer 
annan valfri person att ta ögonkontakt med och klappa samtidigt med. På så sätt skickas 
klappen vidare. Gruppen skall hitta en gemensam puls. 
Ge Paket 
Deltagarna jobbar i par och turas om att ge varandra paket (på låtsas). Den ena ger ett paket 
och säger ungefär: Varsågod! Jag har ett paket till dig. Den andra tar emot och säger: Åh, 
tack! Och säger sedan vad den fick, till exempel, en soppslev! Det var precis vad jag ville 
ha! Här gäller det alltså för den som får paketet att kasta ur sig vad det är den har fått och 
bli överraskad. Sedan är det dennes tur att ge ett paket som den andra deltagaren får säga 
vad det är. 
Räkna Ett Två Tre 
Jobba i par. Räkna gemensamt till tre, om och om igen, och säg varannan siffra. Detta 
innebär att en person varannan gång säger siffrorna ett och tre, och varannan gång siffran 
två. Det gäller att lyssna på den andra och fylla i när det är ens tur. Målet är att hålla en 
gemensam puls hela tiden. Sedan ersätter man siffran två med ett handklapp, och för att 
försvåra det ytterligare ersätts slutligen siffran tre med ett fot-stamp.  
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Bilaga  3  –  Teman  från  deltagarnas  mindmaps  (utan  grafisk  och  
kronologisk  återgivning)  
 

 

 
 

 

 
 
 
MUSIK-IMPRO 
 
Skola Skapa Slavar Repetition Nervositet Anders O (lärares 
namn, fiktivt, forskarens anm.) Kreativitet Impulser Norm 

Inlevelse Hängivelse Snabba beslut och lösningar 
Rutin/Erfarenhet Öva Form(musikalisk) Fasching (Sveriges 
ledande jazzklubb forskarens anm.) Lyssna Dagsform 

Upptäcktsfärd Personligt uttryck Självdistans/Musik viktigare än 

egot/Koppla bort improvisationen från sig själv Impulser Världen 

Ljud Hämningar Kompromisser Ge och Ta Överraska Jazz Flöde 

Komposition Tydlighet Reaktion Känslor Situationer 
Kommunikation Energi Hjälpas åt Interpretation Association 
 
 
 

 
 
 
TEATER-IMPRO 
 
Humor Gympa Personlighet Språk Högstadiet Frihet 
Upptäckande Karaktär Närvaro Skapande Vana(Rutin)/Ovana 

Svar Barnslighet Budget/Mindre pengar att röra sig med 

Öppenhet Ödmjukhet Låsningar Hämningar Släppa 

kontroll/Kontroll Överraskning Impulser Ansträngande 

Trygg/Otrygg Kul Normfritt Självdistans Mod Association 

Tillåtande Likhet med musikimpro Undermedvetandet 
Kompromisser Socialt Idéer/Spår Acceptans Kroppskontroll/Att 
känna sig bekväm Självdistans  

 


