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I 

Sammanfattning 

Att undervisa i improvisation är något som kanske kan verka svårdefinierat. Den 

här uppsatsen ska försöka gripa an det problemet. Vad är ens improvisation och 

hur kan en lärare undervisa någon annan till att improvisera? Undersökningen är 

gjord genom kvalitativa intervjuer med två lärare för att få fram deras perspektiv 

på saken. Områden som genre, gehör, individuella olikheter och svårigheter med 

att undervisa i improvisation kommer att tas upp. 

Sökord: Improvisation, nybörjare, musikpedagogik, instrumentundervisning 
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1. Inledning   

Min bakgrund till att lära ut improvisation kommer ifrån att jag i egenskap 

av trumpetare och musiker kommer i kontakt med improvisation hela tiden, 

mest naturligt inom jazz- och afrogenrer men även i andra sammanhang. För 

mig har improvisation alltid varit något enkelt. Jag spelade aldrig direkt som 

det stod i noterna som liten utan gjorde om låtarna till något annat, i alla fall 

om de var roliga. Att göra om melodier blev på något sätt en inkörsport i 

improviserandet. Eftersom svårigheterna i början inte var så stora har jag 

haft lite svårt att hitta ingångar till att undervisa i improvisation. Den här 

uppsatsen ska försöka presentera hur andra pedagoger ser på det här 

problemområdet, och vilka pedagogiska metoder de tillämpar. 

 

2. Bakgrund 

Jag vill börja med att försöka bringa någon form av klarhet i hur olika 

grundläggande begrepp i den här uppsatsen kan definieras. Exempelvis 

begreppen ”improvisation” och ”spontan”. Sedan går jag vidare med lite 

filosofiska idéer om vad improvisation är för att efter det skriva om 

pedagogik kring improvisation på olika sätt. Därefter kommer jag att gå 

igenom lite material utifrån mer eller mindre kända spelböcker som berör 

ämnet improvisation för instrumentalister på nybörjarnivå. 

 

      2.1  Definitioner 

Jag vill börja med att definiera enkla begrepp som jag kommer använda mig 

av, som ”improvisation och ”spontan”. Sedan kommer jag att gå in på 

pedagogik och en del filosofier som handlar om hur man lär sig improvisera. 

 

I ”Svensk Ordbok” (1986) definieras improvisation som saker som sker utan 

förberedelser och som framväxer under arbetets gång. Här dyker också 

adverbet ”spontant” upp. Spontant definieras som ”något som sker av en 

plötslig impuls och ej bygger på eftertanke” (s. 1162). I ”Svensk Ordbok” 

nämns musik och än mer specifikt jazzmusik som exempel på 

improvisation.  

 

Om improvisation inom musik står det i Sohlmans Musiklexikon (Åstrand, 

1976) att det handlar om ”mer eller mindre oförberett musikaliskt 

nyskapande, som äger rum samtidigt som musiken uppförs” (sid. 547). 

Vidare står det att det bara är intuitiva innovationer inom vissa av 

parametrarna inom musik som vanligen betraktas som improvisation, hit 

räknas melodi och form. Till de som inte räknas som improvisation hör 

exempelvis rytm, frasering och ljudstyrka. Definitionen som finns i The 

Grove dictionary of music (Tyrell, m.fl., 2001) anser jag egentligen är mer 
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korrekt än denna. Den tycker jag är mer omfattande och tar in fler 

parametrar inom musik (se stycket nedan). Jag tror dock att Sohlmans 

(Åstrand, 1976) definition är mer lik den definition som i vardagen används 

mest, nämligen ungefär att man improviserar när man hittar på melodier.   

 

The Grove dictionary of music (Tyrell, m.fl., 2001) har en vidare definition 

av improvisation inom musik. De menar rätt och slätt att improvisation är 

skapandet eller slutprodukten av ett musikaliskt verk, under tiden att det 

spelas. En improvisation kan vara allt ifrån en helt intuitiv komposition som 

görs i stunden eller en utarbetning eller justering av ett givet ramverk, menar 

de. De skriver att alla musikaliska framföranden innehåller element av 

improvisation, fast i olika grad. Samt att alla improvisationer i viss mån 

vilar på olika konventioner med underförstådda regler. Aaron L. Berkowitz 

(2010) bygger vidare på det här resonemanget och drar slutsatsen att 

improvisation kräver spontan kreativitet, men att den kreativiteten måste 

bygga på konventioner och underförstådda regler för att bli en organiserad 

helhet som är gripbar och intressant. Berkovitz menar vidare att ett 

improviserat framförande styrs av en rad begräsningar som kan delas in i två 

kategorier: ”musical (i.e., stylistic) constraints and performance/performer 

(i.e., physical/physiological constraints”  (s.2). 

 

2.2   Tidigare forskning om musikalisk improvisation 

Nachmanovitch (2010) skriver att ”Improvisation är den vanligaste och mest 

spridda av musikaliska former. Fram till 1880-talet var den till och med en 

integrerad del av vår västliga, noterade musikaliska tradition” (s.14). Han 

menar vidare att bl.a. bandspelarens tillkomst samt industrialismens 

implikationer på samhället gjorde att denna tradition fick allt mindre plats, 

och att klyftan mellan kompositör och musiker blev allt större. 

 

I relation till detta skriver han även att ”många musiker är fabulöst skickliga 

att spela de svarta prickarna på det tryckta notbladet, men förbryllade av hur 

prickarna hamnade där över huvud taget och ängsliga inför att spela utan 

prickar”(s.17). Det hjälper inte med att lära sig musikteori då, menar han, 

utan spontant uttryck handlar istället om andlighet och psykologi 

(Nachmanovitch, 2010). 

 

Berkowitz (2010) pekar på likheterna med att lära sig ett språk och att lära 

sig improvisera musik. Att lära sig ett modersmål kan liknas med att lära sig 

den första musikstil man träffar på, menar han och att lära sig nya 

musikstilar kan liknas vid att lära sig främmande språk. I bägge fallen kan 

man lära sig genom att improvisera i stunden eller genom att tolka och 

skriva ned. Kommunikation har ofta en central del i improviserandet då man 

säger eller spelar något för att ställa en fråga eller utveckla ett resonemang. 

För att göra det formar man språkljud till ord, på samma sätt som man 

kombinerar toner till musikaliska fraser, menar Berkowitz. 
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Hagerman (2016) skriver om barns spontana improviserande och hur barns 

uppfattning om musik kan skilja sig ifrån vuxnas. Han beskriver hur barn 

kan improvisera fram melodier utifrån fragment av deras egna erfarenheter 

av musik, helt fritt och utan instruktioner ifrån vuxna. Barn kan också 

blanda stilar helt urskillningslöst eftersom de regler som definierar musik 

stilar ännu inte finns i deras begreppsvärld. ”Istället utgår barnet från sina 

egna erfarenheter av musik och kombinerar dessa på ett fritt sätt till så 

kallade potpurrisånger” (s 34). Det här blir ett intuitivt sätt att musicera, och 

barnen inte kan uttrycka i ord hur de olika stilarna skiljer sig åt. Det är något 

som de gradvis blir mer och mer medvetna om ju äldre de blir. 

 

I en forskningsartikel testar Huovinen, Tenkanen och Kuusinen (2011) två 

olika sätt att lära ut improvisation. Det ena grundade sig i musikteori, där 

man pratar om ackord och skalor. Det andra tillvägagångssättet var 

”dramaturgiskt”. Där la man istället vikt på aspekter som balans, spänning 

och variation.  

 

Deltagarna i experimentet var studenter i musikpedagogik på högskolenivå 

med medelåldern 22,3 år. En fjärdedel av deltagarna hade mer än två års 

erfarenhet av musikalisk improvisation och lika många hade erfarenhet av 

att spela jazz. Deltagarna delades upp i två grupper och undervisades på ett 

av sätten. Efter en tid skulle de spela upp inför en expertjury som bedömde 

deras spel utifrån olika kriterier. Musikteori- gruppen spelade på ett sätt som 

bedömdes som mer ”dissonant” och ”oberoende av harmoniken” medan 

dramaturgi-gruppen spelade mer ”rytmiskt varierat”.  

 

Houvinen, Tenkanen och Kuusinen skriver i inledningen till deras artikel att 

den intresserade pedagogen inte har ont om litteratur som förklarar olika sätt 

att lära ut improvisation i olika stilar och på olika nivåer. Det de däremot 

menar är brist på är litteratur som förklarar hur olika metoder, teorier, 

övningar, filosofier och råd kan bindas samman. Det finns mer metoder för 

improvisation på marknaden än vad det finns kunskap rörande dess effekt, 

menar artikelförfattarna.  

 

2.3   Praktikerorienterad litteratur 

Schenk (2000) betonar vikten av att använda improvisation som pedagogiskt 

verktyg inom musikundervisning och menar att den till och med skulle 

kunna utgöra den största delen av undervisningen, eftersom många 

målsättningar kan uppnås genom improvisation. Som en övning i 

improvisation nämner han härmning och rollbyten. Det går till på det sättet 

att läraren spelar en fras som eleven försöker härma, varpå eleven spelar en 

fras som läraren försöker härma. Att avgränsa övningarna är också viktigt, 

menar han: ”Att ’bara hitta på’ utan ramar är svårare än att improvisera 

inom vissa gränser (…) med förutbestämda tonförråd, taktarter, fraslängder, 

perioder och omfång”(s. 253).  

Ollén (uå) bygger vidare på samma idéer i sina improvisationsövningar för 

blockflöjtsundervisning. Hon betonar vikten av kontinuitet i 
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improvisationsundervisningen och en relativt långsam progression, eftersom 

övningarna är koncentrationskrävande. Som exempel på övningar i 

improvisation nämner hon härmövningar, improvisation över givna 

harmonier eller tonförråd, fria melodier som spelas i kedja, spel utifrån 

grafisk notation och växelvis spel med inslag av improvisation.  

Övningarna har en typ av progression och kan göras såväl i större grupp 

som individuellt. De börjar med enstaka toner och går mot större friheter 

tonalt och rytmiskt. Stilmässigt är det varierat med inslag av bland annat 

medeltida musik och blues, även om det i sammanhanget inte är det viktiga. 

Det viktiga är snarare att eleverna är kreativa och improviserar, inte att det 

måste vara i en viss stil. Den grafiska notationen är lite som ett förstadium 

till notskrift, fast med fler tolkningsmöjligheter rytmiskt. De övningarna kan 

alltså också användas som ingång till att lära sig noter. 

I första boken i serien ”Trumpeten och jag” (Sundberg, Ekinge, 1987) står 

det i förordet: ”Genom gehörspel och improvisation vill vi förmedla ett 

friare förhållningssätt till instrumentet och uppmuntra den egna 

skaparförmågan” (s.1). I spelboken, som är riktad mot nybörjare på trumpet 

finns det vissa låtar med improvisatoriska inslag, samt små rutor med rena 

improvisationsövningar på olika ställen. 

Det första inslaget av improvisation som dyker upp är en låt som består av 

åtta takter. Den är tänkt att spelas av två personer där den ena spelar en 

noterad fras på två takter och den andra härmar det den första spelade. Sen 

står det ”Hitta på egna fraser och härma varandra!” (s. 13), vilket är det som 

improvisatoriskt med den här låten. På den här punkten i boken har de lärt 

sig fem toner, ifrån c till g.  

Den första rena improvisationsövningen är en övning där eleven får 

improvisera på tre toner, en given rytm och ett bestämt antal takter till 

pianokomp. Det finns också en instruktion att utforma uppbyggnaden av 

improvisationen som en fråga och ett svar. Sedan följer två liknande 

övningar och till slut en övning där eleven också ska hitta på rytmen. I 

boken finns även övningar som är som övningar för komposition, där 

exempelvis eleven ska skriva klart en låt på fyra takter där de första två 

takterna är noterade.  

Improvisationsövningarna följer progressionen i boken när det gäller antal 

toner och vilka rytmer man får använda sig av. De ligger dock på en lite 

lägre nivå jämfört med låtarna som är på samma uppslag, vilket jag tror är 

bra. Eftersom improvisation är nytt och koncentrationskrävande i sig är det 

nog bra om den tekniska nivån blir på en hanterbar nivå.  

I första boken i trumpetskolan ”Blåsbus” (Utbult, 2000) finns det låtar där 

eleven uppmuntras att improvisera. Där får man ett visst tonmaterial att 

använda sig av till ett komp som finns på CD. Tonmaterialet är fem toner ur 

en skala på de första två låtarna och en fullständig c-durskala på den tredje. I 

förordet uppmuntras läraren att själv experimentera med de här låtarna 

genom att exempelvis använda färre eller fler toner, göra kompositioner 

eller göra övningar med fråga och svar.  
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Det här materialet upplever jag som ganska sparsmakat i förhållande till de 

övriga övningarna i boken. Som komplement till annat material, exempelvis 

det av Ollén tror jag att det skulle kunna fungera bra. Progressionen följer 

den i övriga boken. Förutom instruktionerna om tonmaterialet förekommer 

inga fler instruktioner om själva övningarna. Övningarna i ”Trumpeten och 

jag” (Sundberg, Ekinge, 1987) är därför mer avgränsade. Där förekommer 

också uppmaningar om karaktär för improvisationerna, som exempelvis 

”Gör en glad melodi” (s. 36). Det tillhörande komp som finns på skiva i 

Utbults (2000) bok är visserligen i sig avgränsande stilmässigt. De rör sig 

ungefär mellan stilarna pop, rock, funk och shuffle skulle jag säga. Det 

uppmuntrar ju till improvisation i de stilarna, även om det inte står så i 

boken. Övningarna i båda böckerna bygger på kunskap som eleven har 

tillägnat sig genom tidigare övningar i boken. De utgår ifrån en notbild, 

genom vilken eleven ska kunna förstå teorin bakom övningen. 

        3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att få reda på lärares egna erfarenheter av att 

undervisa improvisation, och att möjligen genom det få vetskap om olika 

metoder som är mer eller mindre bra. Detta genom att undersöka 

pedagogers synvinkel på sin egen instrumentalundervisning enskilt eller i 

mindre grupper. Jag riktar in mig på undervisning inom instrumentgruppen, 

med det menar jag exempelvis olika instrument inom bleckblåsfamiljen eller 

saxofonfamiljen. Alltså inte främst traditionella ensemblesituationer (som 

blåsorkester, storband, rockband m.fl.).  

Huvudfrågan i mina intervjuer är: Hur beskriver två erfarna pedagoger sin 

undervisning inom improvisation? 

     4. Metod 

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer för min undersökning. 

Kvalitativa intervjuer kan generellt vara ett bra verktyg om forskningsfrågan 

kan ställas med ordet ”hur” och om man undersöker människors 

erfarenheter (Kvale, 2014). Min fråga till informanterna som jag ville ha 

svar på var hur de jobbar med improvisation med nybörjare. Jag ville ta reda 

på vilka svårigheter de eventuellt kunde uppleva med att få elever att våga 

vara spontana, kreativa och intuitiva, som ju är det improvisation handlar 

om. Jag har gjort informanterna anonyma med fingerade namn. 

 

4.1  Urval 

”Urvalet av informanter skall enligt Trost (2010), helst vara heterogent inom 

den givna homogeniteten” (Nilsson, 2014 s.9). Jag valde två stycken olika 

informanter som jag visste båda hade mycket erfarenhet i ämnet och som 

representerade olika musikalisk bakgrund, kön och instrumentgrupp. 

Framförallt var det viktigt att få spridning musikaliskt och genremässigt. 

Syftet med detta var att kunna se om en pedagog som kom ifrån det 
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klassiska hållet jobbade på ett annat sätt med improvisation än en pedagog 

som kom ifrån jazzhållet. 

 

Johannes är bleckblåslärare på en svensk högskola och en flitigt anlitad 

frilansmusiker. Han har en lång karriär bakom sig och har undervisat i vitt 

skilda sammanhang och på olika nivåer. Johannes jobbar främst inom jazz-

/afrogenren. 

 

Alice jobbar som träblåslärare på en svensk högskola. Hon har en bakgrund 

inom tidig musik och klassisk musik. Alice undervisar elever i alla åldrar 

och på alla olika nivåer samtidigt som hon är flitigt anlitad och spelar med 

framstående ensembler inom främst tidig musik. 

 

4.2  Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i en lektionssal på en svensk musikhögskola, som 

också var informanternas egen arbetsplats. De tog i genomsnitt en 

halvtimma att genomföra. Johannes intervju genomfördes på kvällstid och 

Alices på dagtid. Informanterna fick frågorna i förväg om de skulle ha lust 

att tänka igenom dem före intervjun.  

  

Jag valde att göra en strukturerad intervjuguide, med specifika frågor i 

samma ordning till alla informanter. Om någon informant ville hoppa över 

en fråga eller ändra ordningen så hörsammade jag det och ibland ställde jag 

följdfrågor eller fyllde i medan de pratade om jag tyckte att vi hade hamnat 

på ett intressant spår. Jag började med att ställa frågor om hur de gör när de 

undervisar och gick senare in på vilka svårigheter det kunde finnas. 

Slutligen ställer jag frågan varför de undervisar i improvisation över huvud 

taget. 

 

Enligt Kvale (2014) finns det ingen anledning att göra helt ordagranna 

transkriberingar av intervjuer, eftersom att det ändå handlar om att ändra 

form ifrån talspråk till skrivet språk: ”Försök till ordagranna 

intervjuutskrifter skapar hybrider, artificiella konstruktioner som inte är 

adekvata för vare sig det levda muntliga samtalet eller den skrivna textens 

formella stil” (s. 218). Jag har valt att tillrättalägga det informanterna har 

sagt för att göra det mer begripligt som skriven text. Själva talspråket är 

ändå till stor del att kvar, grammatiken har jag inte korrigerat särskilt 

mycket. De största korrigeringarna jag gjort är att ta bort utfyllnadnord som 

”mm”, ”ehh” och så vidare. Jag har också valt att i de flesta fall inte ha med 

när informanterna stakar sig. När jag transkriberade intervjuerna skrev jag 

först ned dem i sin helhet. I resultatkapitlet presenteras dock en blandning 

av referat och direkta intervjucitat. 
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5. Resultat 

Först presenterar jag deltagarnas syn på genre inom 

improvisationsundervisning. Därefter redogör jag för deras strategier för att 

lära ut improvisation till nybörjare, som hur de lär ut på gehör och om de 

använder sig av någon litteratur eller specifik metod. Vidare redogörs för 

deras syn på olika färdigheter som kan vara nödvändiga för improvisation. 

Därefter redogör jag för hur de tänker kring de hinder för spontant 

musicerande som kan uppkomma hos en elev. Slutligen presenteras 

informanternas åsikter om improvisation är något för alla typer av musiker 

och varför de undervisar framför allt nybörjare i improvisation över huvud 

taget.  

 

5.1  Deltagarnas syn på genre 

Johannes berättar att han jobbar genrelöst när han jobbar med nybörjare. 

Improvisationen är alltså inte begränsad till en viss stil inom musiken utan 

tyngdpunkten ligger i att locka fram elevens spontana kreativitet, och det får 

utkristallisera sig i vilken stil som helst 
 

På denna punkt verkar Alice ha ett liknande synsätt som Johannes, nämligen 

att hon till en början inte använder någon speciell stil i improvisation-

undervisningen utan jobbar genrelöst. När eleven blir mer avancerad har 

hon möjlighet att introducera musikstilar som begrepp, som blues eller 

medeltida musik. 

 

Informanterna var bägge av den uppfattningen att genre inte är viktigt i 

början av en elevs utveckling. Kreativiteten står istället i centrum. Alice 

nämner att det senare blir möjligt att introducera stilar, eller olika mer 

specifika musikaliska språk. 

5.2  Att lära ut improvisation på gehör 

Johannes berättar att han i undervisning av nybörjare gör gehörsövningar 

där improvisation är centralt. Han använder sig alltså inte av noter utan 

utgår istället från instrumentet: 

 
När jag har börjat undervisa så har jag börjat ganska mycket på gehör 

med nybörjare inte så mycket liksom att spela efter noter utan faktiskt 

börjat att spela på trumpet och trombon efter siffror faktiskt, som 

lägen eller ventil…. vad heter motsvarigheten? 

 

Han använder gärna instrumentgrepp som utgångspunkt för eleverna. En 

annan utgångspunkt han använder sig av är fråga-svar -teknik: 
        

Och då har jag använt såhär mer den klassiska såhär fråga-och svar-

grejen att man kanske redan när man lärt sig två toner gör små 

improviserade fraser liksom på två toner, och då får även, och eleven 
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svarar liksom med samma, eller så nära som möjligt och sen så vänder 

man på steken och... Det är en form utav tidig improvisationsövning. 

 

Johannes menar vidare att improvisationsövningarna också är en form av 

gehörsövningar och att det skulle vara svårt att undervisa i improvisation 

utan att använda sig av gehöret. 
 

Alice nämner också gehör som en viktig beståndsdel i att lära sig 

improvisera. Hon nämner härmning som ett lysande exempel på en 

improvisationsövning för nybörjare, eftersom man improviserar utan att 

man tänker så mycket på det. Det får effekten att det är den som härmar som 

upplever att den har det svåra, medan det egentligen är den som inte härmar 

som hittar på fraser och alltså improviserar. Hon säger också att det är 

viktigt att göra övningarna så pass lätta att eleverna kan härma relativt 

enkelt. Man kan exempelvis börja på en ton och improvisera en rytm, för att 

sedan kunna använda två toner och så vidare. Det spelar inte så stor roll om 

eleven gör fraser som är omöjliga för läraren att härma: 
         

Och då upplever ju du att det är du som har det kluriga. Du ska 

nämligen härma mig. Men i själva verket är det ju jag som 

improviserar någonting. Och sen kanske vi tar två toner. Och nu får du 

härma mig och jag gör det så enkelt att du gör det så pass bra att jag 

får tillfälle att säga ”du är ju superduktig på det här” och sen vid ett 

tillfälle kan jag säga att nu är det du som får hitta på, och jag ska 

härma dig. Och då upplever du ju att, det här är i alla fall min 

erfarenhet, då upplever du att det är du som har det lätta 

 

Här har jag uppmärksammat att lärarna uppmuntrar till improvisation utan 

att vara explicita i sina instruktioner. Lärarna ser gehöret som en viktig 

beståndsdel i undervisning av improvisation och har övningar som går ut på 

att den ena ställer en fråga och den andra svarar, eller att de härmar 

varandra. Johannes använde sig av bestämda instrumentgrepp för att 

avgränsa övningarna och Alice använde sig av några få toner i taget.  

De här övningarna har vissa likheter med verbal dialog, eller de är i alla fall 

kommunikativa i någon form. 

 

5.3  Deltagarnas användning av läromedel i sin undervisning 

Johannes svarar att han till viss del använt sig av vissa 

improvisationsövningar i spelboken ”Trumpeten och jag”. Det finns små 

rutor med improvisationsövningar i de böckerna som han var osäker på om 

de som använder de böckerna tar tillvara på, men att han alltså gjort det. För 

övrigt uppger han att det varit väldigt svårt att hitta litteratur och lämpligt 

material som handlar om att lära ut improvisation till nybörjare. Han har 

istället hittat på egna övningar: ”Det har jag gjort. Jag har gjort liksom ett 

eget material. Ibland så kommer också det här materialet spontant liksom 

efter det material man använder i undervisningen.” 

 

Alice förklarar att hon också gjort egna övningar: 
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Metoder, de är mina egna och de som jag har plockat på mig efter lång 

och trogen tjänst och i mitt liv. Det finns inget material jag har använt. 

Inget bra material. Det material som handlar om improvisation är ju 

också på en mycket högre nivå, där finns det ju skolor och böcker och 

allt möjligt säkert. 

En bok som hon senare ändå nämner som hon använt är ”Blåsbus” som är 

en skola som finns för nästan alla instrument. I den skolan säger hon att det 

finns en del improvisationsövningar med en relativt lång progression som 

börjar med att improvisera på några få toner till att slutligen improvisera 

över enklare låtar som ”Blue Bossa” eller ”St: Thomas”. En fördel med 

”Blåsbus” tycker hon är att det också finns ett bra komp på CD som man 

kan använda sig av tillsammans med ett givet notmaterial. Hon tycker också 

att den är mer användbar än böcker där det finns liknande övningar fast utan 

ett tillhörande komp. Kompet gör att det blir roligare för eleverna att öva 

hemma. Annars har hon alltså mestadels eget material. Vad hon fått det 

ifrån beskriver hon så här: ”så har man väl snickrat ihop en del själv men 

annars är det saker som man plockat upp, från andra lärare och från saker 

man hör och så vidare och sen gör man ordning ett material som ska funka”. 

Båda informanterna uppgav en viss frustration över att inte ha kunnat finna 

särskilt mycket material för undervisning av improvisation på nybörjarnivå. 

Det material de använde sig av ifrån böcker var ändå ganska liknande. 

Något som kanske skilde sig lite åt var hur de tillverkat sitt eget material. 

Johannes sa att en del övningar kunde komma till spontant med eleverna i 

stunden medan Alice verkade ha ett mer strukturerat upplägg med en mer 

strukturerad progression.  

5.4  Deltagarnas syn på elevens förkunskaper 

Johannes menar att det inte finns något behov av musikförståelse hos en 

elev som ska lära sig improvisation på ett nybörjarstadium: 

 
Ja, om man tänker sig att det är teoretiskt kunnande och kanske stilkänsla 

eller någonting sånt där så tror jag att, om vi fortfarande pratar om 

nybörjarstadiet så tror jag att man klarar sig gott utan det.  

 

Johannes nämner också att en lärare är med i utvecklingen av en elevs 

förståelse för musik, men att den till en början inte är väsentlig för förmågan 

att improvisera. Jag skulle gissa att Johannes i det här fallet definierar 

improvisation med även väldigt simpla improvisationer, eller improvisation 

med mer enkla beståndsdelar. Lite som att för första gången kommunicera 

på ett nytt språk. Då använder man sig oftast av till en början av enkla ord 

och stavelser. Förmågan att improvisera har alla på samma sätt som att alla 

har en förmåga att kommunicera. Den behöver inte tränas upp, tolkar jag 

som att Johannes menar. 

 

Alice har en liknande syn.  Hon nämner att det krävs en förståelse för en 

viss genre för att kunna improvisera i den, men att det i så fall handlar om 
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en helt annan nivå än nybörjarstadiet. För att improvisera på en högre nivå 

menar Alice att det krävs förståelse för just den musiken man spelar, för att 

kunna röra sig inom de ramarna som stilen tillåter.  

 

Hon talar om tolerans på ett tidigt stadium, som en viktig del av en 

pedagogik. I så fall utgörs en lärares roll till större delen av att inte sätta upp 

hinder för en elevs förmåga att improvisera, snarare än att aktivt träna upp 

förmågan: 

 
Stilkänsla ja, men då är man på en helt annan nivå. Tänker vi 

nybörjare då tror jag man ska vara oerhört tolerant. ”Använd de här 

tonerna om du har lust, eller så tar du några andra, det kommer säkert 

också att funka”.  

 

Johannes och Alice menar att det inte behövs några förkunskaper för att 

kunna improvisera musik, istället tolkar jag deras svar som att de menar att 

alla i grunden kan improvisera. I början anser de att det är viktigt att bara 

improvisera utan att tänka på genre eller teori, för att hitta till det spontana 

uttrycket. Musikförståelsen blir relevant först på en högre nivå, både när det 

handlar om teoretiskt kunnande och känsla för olika musikstilar.  

 

Informanterna anser jag delar ett synsätt att alla i grunden är improvisatörer 

på det sättet att vi omedvetet improviserar hela tiden exempelvis när vi har 

en verbal dialog. Alltså att själva förmågan att improvisera inte kräver några 

förkunskaper. En oförmåga att improvisera kommer istället ifrån faktorer i 

livet som bildat hinder för den musikaliska kreativiteten. Alice menar också 

att stilkänsla inte är viktigt i början, utan först blir viktigt på en högre nivå. 

Med tiden kan dock förmågan utvecklas till att kunna behärska olika 

musikaliska språk. 

 

5.5  Spontanitetens roll i förmågan att improvisera 

Johannes pratar om spontanitet som en nödvändighet för att improvisationen 

ska bli musikaliskt intressant. Han talar inte om spontanitet som en 

nödvändig faktor för att improvisation ska kunna äga rum. Han talar istället 

om spontanitet som en musikalisk kvalitet, som är viktig i flera musikaliska 

sammanhang eftersom den gör musiken mer intressant: 

  
Det krävs ett mått av spontanitet för att det ska bli en intressant 

improvisation. Man kan säkert vara väldigt lite spontan och ändå 

improvisera och göra rätt inför konstens alla regler harmoniskt och 

melodiskt, rytmiskt men spontaniteten. Det kan ju gälla många genrer, 

det är inget speciellt sådär. 

. 

Johannes säger att det gäller många genrer. En tolkning är att han också 

menade att spontanitet är viktigt även i musikaliska framföranden utan 

improvisation, exempelvis i klassisk musik. Det här visar kanske på ett 

problem med att definiera begreppet ”improvisation”.  
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Alice anser att det krävs spontanitet för att kunna improvisera. På en högre 

nivå menar hon att det gäller att ha anammat en förståelse för själva 

musikstilen och utifrån detta kunna vara spontan i stunden. Då ska det 

fungera stilmässigt samtidigt som ett intuitivt musicerande äger rum. Hon 

anser dock att trygghet är ett viktigare begrepp än spontanitet, och jag tolkar 

hennes svar som att hon möjligen upplever begreppet spontanitet som 

missvisande i sammanhanget. Det behövs spontanitet, anser hon men hon 

menar att ett mer fruktbart sätt att resonera som lärare är att det behövs 

trygghet. Finns trygghet, då finns större förutsättningar för att elevens hittar 

till sin spontana kreativitet. Som lärare kan man inte tillföra spontanitet, 

däremot kan en lärare hjälpa till att skapa trygghet inom ramen för den 

situationen som undervisningen sker i. 

 

Johannes talade om att spontanitet är viktigt i flera genrer för att det ska bli 

musikaliskt intressant. Han tolkar därmed möjligen mer spontaniteten som 

en musikalisk kvalitet än som en förutsättning för improvisation. Han säger 

nämligen också att det går att improvisera utan att vara särskilt spontan, men 

att det påverkar musiken på ett negativt sätt. Alice menar att spontanitet är 

en förutsättning för improviserandet men menar samtidigt att spontanitet är 

något som alla redan har. Tryggheten däremot är en förutsättning för att 

spontaniteten ska fungera, och därmed blir också trygghet en viktig faktor 

för improvisatoriskt musicerande.   

 

5.6  Individuella skillnader i enkelheten att improvisera  

Johannes anser att vissa elever har lättare att vara spontana i sitt 

musicerande än andra. Han drar en koppling till att elever som har svårt att 

vara spontana ofta känner ett behov att göra rätt och att känna sig säkra. Den 

egenskapen kan initialt göra det svårare för vissa elever att hitta till sitt 

spontana musikaliska uttryck, menar Johannes. Han betonar vikten av att 

läraren på ett lugnt sätt bakar in improvisation som en naturlig del av 

undervisningen med dessa elever. Vidare menar han att elever kan ha stor 

nytta av att göra saker som kräver ett mått av osäkerhet, både i musiken och 

i livet eftersom man inte alltid kan vara helt säker på allting. Ibland måste 

våga ”vara spontan och skuta ifrån höften”, tycker Johannes. 
 

Alice menar att vissa elever har lättare än andra att hitta till spontaniteten. 

Hon jämför med hur olika människor kan vara i stort, hur vissa elever kan 

komma in i lektionssalen och berätta om halva deras liv medan andra är 

tysta som musslor. Hon menar att den vanligaste formen av improvisation är 

när vi talar med varandra, och att människor kan vara väldigt olika med hur 

öppna och kommunikativa de är. Likadant är det i musiken, där elever är 

väldigt olika med hur naturligt det är för dem att ta initiativ till spontant 

musicerande, vilket i det sammanhanget också blir en form av 

kommunikation liknande den verbala dialogen. Däremot drar hon inte någon 

koppling mellan förmågan att vara spontan i tal och i musik. Det menar hon 

ändå är två separata saker. 
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Johannes och Alice talar om elevers olikheter på lite olika sätt. Alice gör 

kopplingar till verbal dialog. Hon visar med det exemplet på elevers (i det 

här fallet barns) olika personligheter, och att det kan finnas liknande 

mönster inom musik. Helt enkelt att elever kan vara olika. Johannes talar 

också om elevers personligheter, men också lite grann om psykologi och att 

improvisation kan vara bra för de som känner att de måste vara säkra i 

allting, eftersom de då tvingas att släppa kontrollen lite grann vilket kan 

vara nyttigt att öva sig i. 

 

5.7 Pedagogik för att främja spontant musicerande 

Johannes talar om att det handlar om att eleven måste våga vara spontan. 

Därför är det viktigt att som lärare uppmuntra eleverna mer än att kritisera 

dem när de gör fel. Han säger också att han inte har någon specifik metod, 

utan att det mer handlar om en attityd hos läraren:  

 
Jag har ingen metod för hur man gör, men liksom att man är tydlig i 

sitt förhållningssätt att liksom det är ok att vara spontan och 

improvisera och att när man undervisar inte tar rollen av att liksom 

utpeka vad som man gör fel hela tiden utan att man också tar rollen av 

att uppmuntra och visa på alla de sätten som man gör rätt eller man 

gör någonting bra. Så tror jag att det blir lättare att vara spontan också 

och våga, för det är frågan om att våga. 

 

Alice menar att en viktig komponent är att få eleverna att känna sig trygga, 

då kan de våga testa nya saker. En del i att få elever att känna sig trygga är 

att försöka eliminera de prestationskraven som kan finnas, genom att som 

lärare ha en tillåtande attityd. Man kan också anpassa övningarna så att det 

mer eller mindre blir omöjligt att misslyckas, i kombination med tydliga 

avgränsningar för att gynna kreativiteten. Det menar hon skapar trygghet. 

”Man (eleven) behöver aldrig känna sig dum liksom, eller att man har spelat 

en fel ton men det här ligger ju i dels hur man lägger upp övningarna och 

dels i lärarens attityd självklart”. Alice menar också att en lärare kan ha en 

destruktiv effekt på en elevs lust till improvisation om det vill sig illa:  

             
Det går ju också att göra det motsatta som lärare. Det går ju att 

ödelägga all lust till improvisation och spontanitet på en sekund. 

Genom att säga ”men gud är du inte klok, du fattar väl att du inte kan 

spela fiss här, det hör du väl vad håller du på med?”. 

 

Lärare som inte själva har brottats med problematiken att våga vara intuitiva 

i musiken kan ha svårt för att hjälpa elever med detsamma, eftersom de har 

svårt att identifiera sig med de eleverna, menar Alice. På samma sätt som 

lärare som haft lätt för noter kan ha svårt för att lära ut noter till någon som 

inte förstår det på ett lika naturligt sätt. Jag tolkar Alice som att hon också 

anser att man som lärare borde vara medveten om vad som varit lätt för en 

själv, och att ens elever kan ha andra förutsättningar än en själv. Saker som 

en lärare har lätt för är inte självklart att eleven också har lätt för. 
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Johannes säger att han inte ”har någon metod” för hur man kan hjälpa en 

elev. Alice ger ett svar som tyder på att hon funderat mer än Johannes på 

lärarens betydelse i det här sammanhanget. Kanske tyder det på att det är ett 

ämne hon också känner starkare för. Möjligen har hon själv som elev 

brottats med den här problematiken och har därför mycket åsikter kring det, 

medan Johannes haft lättare för sig. Jag anser emellertid att han ändå sätter 

sig själv i elevens situation på ett empatiskt sätt.  

 

Jag har här uppmärksammat att pedagogerna betonar trygghet och attityd 

som viktiga komponenter för en lyckad pedagogik för att främja en elevs 

kreativitet. Alice menade att lärare med olika bakgrund kunde ha olika 

förutsättningar för att identifiera sig med elever med svårigheter för att hitta 

till sitt spontana uttryck. Det här menar hon att lärare borde vara medvetna 

om. Alice gav också uttryck för att ha tänkt mer än Johannes kring den här 

problematiken och hade designat övningar som specifikt angrep det här 

problemet. Viktiga beståndsdelar i de övningarna var tydliga avgränsningar 

och en eliminering av riskerna att eleven gör misstag. Alice ville också få 

bort elevens prestationskrav, medan Johannes talade om att en lärare oftare 

bör påpeka vad en elev gör bra istället för att peka på brister om man vill 

främja kreativitet och spontant uttryck. 

 

5.8  Improvisation i olika genrer 

Johannes beskriver improvisation som en tillgång för alla musiker, även de 

som inte är utpräglade improvisationsmusiker. Han menar att man kan vinna 

mycket genom improvisation som inte har med improvisationen i sig att 

göra. 
 

Spontant så tycker jag att alla borde göra det.  På det sättet att om man 

inte blir någon stor improvisatör inom någon genre så tror jag att 

själva närheten till instrumentet blir mycket tydligare. Att när man 

utforskar det genom att vara spontan, helt enkelt att improvisera, att 

lära sig navigera på sitt instrument. 

 

Han nämner sedan att även klassiska musiker i vissa fall kan komma i 

kontakt med improvisation, och då är det bra att vara förberedd på det: 
 

Till exempel för klassiska musiker som inte utsätts i deras vanliga 

genre för att behöva improvisera så mycket, men mycket nutida musik 

och så bygger på att man har en instrumentkontroll över saker som 

ligger utanför en traditionell notbild eller så. Och då kan det vara 

positivt att ha utforskat sitt instrument på ett annat sätt än genom 

notbilden. 

 

Alice förklarar att det ser olika ut för olika musiker. Vissa genrer är mer 

improvisationsbaserade än andra, som exempelvis kyrkomusik eller 

jazzmusik. Hon berättar sedan att det tidigare i historien varit viktigare med 

improvisation även i västerländsk konstmusik. Hon menar att 

förhållningssättet att låta sig leka och vara spontan med sitt instrument är 
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viktigt för alla, men att alla musiker kanske inte har behov utav att studera 

improvisation på samma sätt; ”leka på instrumentet det är ju jätteviktigt för 

alla. Sen måste kanske inte alla studera det på det sättet som vissa genrer 

kräver”. Alice påpekar också att många klassiska musiker förmodligen 

improviserar omedvetet:  

 
En klassisk flöjtist eller cellist sitter ju och... värmer upp och det är ju 

en typ av improvisation. Det är bara det att om det ska kallas för det 

[improvisation] och det kommer in någon då blir det helt plötsligt 

jätteläskigt. 

  

Alice pratar om att improvisation tidigare varit en viktig del av den 

västerländska konstmusiktraditionen, men att den numera är mer 

framträdande i andra musikstilar. Informanterna poängterar bägge två på lite 

olika sätt att improvisation är en tillgång för alla musiker. Johannes 

framhäver att man utvecklar en instrumentkontroll och en förmåga att 

navigera på sitt instrument som inte är kopplat till en notbild. Alice pratar 

om att det är viktigt för alla att leka på sitt instrument.  

 

5.9  Deltagarnas motiveringar till sin undervisning 

Johannes påpekar att man som lärare ska göra det möjligt för elever att välja 

olika banor för sitt musicerande. Eftersom improvisation ingår i många olika 

genrer så är mycket vunnet om man redan tidigt i sin utveckling på sitt 

instrument kommit i kontakt med improvisation, menar han. Han anser 

också att man får en tydligare koppling till sitt instrument genom att hålla på 

med improvisation och man bygger upp ett gehör på sitt instrument.  

Johannes motiverar undervisning i improvisation på ett tidigt stadium med 

att det finns en risk att svårigheterna och obehaget med improvisation kan 

öka ju längre en elev spelar utan att komma i kontakt med improvisation och 

gehörspel:  

För jag tror det är väldigt viktigt att man bygger upp en säkerhet i det 

man har lärt sig. Har man bara fått möta musik i noter är så blir det att 

man känner sig säker i det och då är det väldigt svårt att ta ett steg 

tillbaka och börja om så att säga. 

 

Johannes uttalande att det är ”viktigt att man bygger upp en säkerhet i 

det man lärt sig” skulle kunna tolkas som att han menar att 

improvisation och gehörspel hjälper en att bli mer säker på sitt 

instrument. Han sa tidigare också att improvisation kunde hjälpa en att 

få en tydligare koppling till sitt instrument. Många målsättningar 

verkar Johannes tycka kunna uppnås genom improvisation.  
 

Alice menar att eleverna ska få med sig varierande kunskaper om allt 

möjligt för att kunna gå vidare åt olika håll senare i sin utveckling. Hon 

säger att hon själv inte har någon aning vad som ska hända med en 
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nybörjarelev, det finns många olika vägar som eleven kan ta senare i sin 

utveckling: 
 

Det kan hända att det blir en som går över och spelar cello så 

småningom och sätter sig och spelar i en symfoniorkester. Det kan 

hända att den fortsätter med blockflöjt, det kan hända att den går över 

till saxofon och har lust att liksom bli en, satsa på jazz genren. 
 

För att det ska vara möjligt för en elev att ägna sig åt vad den vill inom 

musik framhäver hon att eleverna ska lära sig läsa noter, improvisera, kunna 

härma varandra, spela på gehör, transponera och skriva egna låtar. Det ska 

vara kreativt, roligt och enkelt. Har eleven fått med sig allt det här kan den 

välja själv åt vilket håll den vill gå senare i livet, menar Alice. 

 

För att motivera undervisning i improvisation på ett tidigt stadium drar 

Alice kopplingar till gehöret och vikten av att spela både med och utan 

noter. Hon nämner att all form av spel utan noter inte är improvisation men 

att de delarna också är viktiga, exempelvis att kunna härma eller spela 

utantill. Så här motiverade hon varför det var viktigt att tidigt spela utan 

noter: 
                   

För dilemmat blir om man har en elev som aldrig spelat utan noter på 

gehör eller improviserat och helt plötsligt är den här eleven femton år, 

36 eller tolv. Då är det jättesvårt, Jättekonstigt.  

 

Johannes talar om instrumentgehör och att undvika framtida obehagskänslor 

inför improvisatoriskt musicerande. Han talar också om att improvisation 

kan hjälpa till med andra aspekter av spelandet, som att få en tydligare 

koppling till sitt instrument. Alice pratar om gehöret och om att undvika 

obehagskänslor inför att spela utan noter och improvisera. Deltagarnas syn 

verkar vara att det är psykologiskt viktigt att lära sig de här färdigheterna 

tidigt. Sammanfattningsvis ger båda deltagarna uttryck för att eleven bör få 

med sig många olika områden inom musik tidigt i utvecklingen för att 

undvika obehag och för att i framtiden själv kunna avgöra vad den vill 

syssla med. Bland de saker som en elev bör få med sig redan på ett tidigt 

stadium hör improvisation. Båda deltagarna verkade ha ungefär den här 

ståndpunkten, även om de uttryckte den med lite olika ord. 
 

5.10 Summering 

Jag vill runda av resultatkapitlet med att ställa upp några punkter som 

sammanfattar ståndpunkter som de två pedagogerna var eniga om:  

 

1. Improvisation på ett nybörjarstadium bör vara genrelös 

2. Undervisningen får gärna vara gehörsbaserad 

3. Fråga-och-svar övningar och övningar där man härmar varandra är 

särskilt bra på ett tidigt stadium, samt övningar med tydliga 

avgränsningar. 

4. Båda har mest använt sig av sitt eget material 
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5. Spontant uttryck handlar om att våga. Trygghet är viktigt, särskilt i 

början. För att uppnå trygghet är det bra med en lugn progression 

och övningar där det inte går att göra fel, samt att läraren har en 

tillåtande attityd och mer påpekar vad eleven gör bra än vad eleven 

gör dåligt. 

6. Även om improvisation är mer vanligt förekommande i vissa stilar 

så är alla förtjänta av att jobba med det. 

7. Improvisation bör vara en del av det en elev får med sig på ett tidigt 

stadium eftersom det förekommer i många musikstilar och för att 

förebygga svårigheter. Det blir lättare om man börjar tidigt. 

 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Min forskningsfråga var: Hur beskriver två erfarna pedagoger sin 

undervisning inom improvisation? 

För att få svar på denna fråga har jag intervjuat två erfarna pedagoger. Att 

använda sig av kvalitativa intervjuer kan vara bra om ordet ”hur” finns med 

i forskningsfrågan (Kvale, 2014). Därmed inte sagt att det är det enda sättet 

att gå tillväga. Ett alternativ hade varit att göra en kvantitativ undersökning 

med enkäter. Detta skulle i det här fallet inte vara optimalt tror jag eftersom 

det rör sig om så få personer. Med enkäter skulle jag inte heller få lika 

personliga svar och jag skulle inte ha möjlighet att ställa följdfrågor om jag 

trodde att de hade mer att säga.  

Om min forskningsfråga hade behandlat hur pedagoger faktiskt arbetar 

skulle en annan tänkbar metod vara observationer. Om jag skulle observerat 

de båda informanterna under deras lektioner skulle jag möjligtvis ha kommit 

fram till ett något annorlunda resultat. Det är möjligt att de undervisar på ett 

annorlunda sätt i verkligheten än när de beskriver sin undervisning i ord. 

Min erfarenhet är att det ofta låter mycket enklare än vad det egentligen är 

när man pratar om undervisning i stort. Det är sällan en lektion går exakt 

som man planerat utan ett enda missöde, det tror jag de flesta lärare känner 

igen sig i. Det kan också hända saker under lektionen som gör att man går 

ifrån lektionsplaneringen, på gott och ont. Antingen kanske en elev har 

något speciellt önskemål som den vill göra eller har funderingar som den 

vill ha svar på. Då kan man ibland göra rätt i som lärare att gå på elevens 

spår istället för det man själv tänkt sig. Det kan helt enkelt ske oväntade 

saker, och det hade kanske varit intressant att se hur pedagogerna löste de 

situationerna samt hur de anpassade sin undervisning till olika elever.  

Studiens urval var två stycken erfarna pedagoger som båda har ett gott rykte 

och som har jobbat på både låg och hög nivå med sin undervisning. De 

skilde sig åt i genretillhörighet och instrument. Även om båda har lite koll 
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på andra genrer än deras huvudsakliga genre också. Jag tyckte att det 

viktigaste var att de representerade olika genrer. Vad som är väldigt 

intressant är att de svarar otroligt lika och nästan har identiska lösningar på 

olika problem. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt, just eftersom de 

huvudsakligen rör sig inom olika musikstilar. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att de båda undervisar på högskolan och på det sättet möjligen 

företräder en specifik tradition. 

Jag vet inte hur mycket som skulle förändas om jag hade valt andra 

informanter, kanske några med mindre erfarenhet och med tydligare 

musikerprofil istället för utpräglade pedagoger. Om jag valt sådana 

pedagoger som också representerar olika genrer tror jag att jag kanske skulle 

få lite mer spretiga svar. Eller så kanske det är så att det inte finns så många 

olika sätt att undervisa i improvisation för nybörjare, och att det är därför 

som informanterna svarade så lika. Jag uppfattade ifrån båda informanterna 

att de ändå reflekterat ganska mycket över det här ämnet och dessutom gjort 

ett eget material för ändamålet. Så det faktumet att de hade så liknande 

tankar är intressant, tycker jag. Jag tror för egen del att det tyder på att de 

båda har hittat saker som fungerar bra.   

Det var lite problematiskt att deltagarna inte alltid ville svara på en specifik 

fråga. Antingen var det för att de tyckte att frågan var för omfattande eller 

för att de inte förstod en fråga eller ett begrepp. Alice ville exempelvis inte 

svara på första frågan (se bilaga) eftersom hon tyckte den var för 

omfattande. Johannes förstod inte begreppet ”musikförståelse” och tyckte 

att de frågorna som handlade om det var lite märkliga. Efter att jag förklarat 

vad jag menade med begreppet så gav han ett kortfattat svar. Alice tyckte å 

andra sidan att spontanitet inte var ett så passande begrepp, utan ville hellre 

använda andra begrepp för att förklara samma sak. Informanterna gav ibland 

liknande svar fast till olika frågor. Kanske att man kan diskutera om de 

verkligen menade samma sak när de svarade på olika frågor. Informanterna 

fick frågorna före intervjutillfället men de hade inte tittat igenom dem 

särskillt noggrant innan. Det kan ha varit en anledning till att de inte tänkt 

igenom frågorna och därigenom inte hade ett direkt svar på alla frågor. En 

annan anledning kan vara att vi inte hade utgångspunkt i samma teoretiska 

förståelse av vad som menas med ”improvisation”, och dessutom inte 

använde begrepp på samma sätt. 

 

6.2  Resultatdiskussion 

Utifrån min forskningsfråga visar resultatet framförallt att de verkar jobba 

väldigt lika varandra, de har liknande övningar och liknande filosofier kring 

hur man kan lära ut improvisation. Övningarna de gett exempel på har bland 

annat varit genrelösa, kommunikativa övningar som är gehörsbaserade. I 

summeringen framgår det att de var eniga om att övningarna bör vara 

genrelösa. Genrelösheten kan liknas vid barns potpurrisång (Hagerman, 

2016) som också är genrelös, och där ”genre” som begrepp ännu inte 

existerar i deras begreppsvärld. På samma sätt som genrebegrepp inte finns i 

ett barns värld så kanske inte musikförståelsen är tillräckligt utvecklad hos 
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en nybörjarelev för att explicita kunskaper om genrer ska spela så stor roll i 

undervisningen.  

Berkowitz’ (2010) teori om att koppla musikalisk improvisation till 

språkutveckling där en genre kan symbolisera ett språk blir kanske lite 

märklig om man pratar om genrelös musik. Kan genrelös musik vara ett 

språk i den kontexten? Man kanske kan tänka sig att genrer inom musik inte 

alltid är så definierade som man kan tro. Visst finns det olika element som 

definierar olika genrer men min upplevelse är också att de avgränsningarna 

som definierar olika genrer kan vara ganska flytande. Dessutom finns det 

musik som är blandningar av olika genrer, som exempelvis världsmusik. Så 

all musik som spelas blir kanske någon form av genre, om än en odefinierad 

sådan.  

Vad lär man sig då genom att spela i en odefinierad genre? Vad har en elev 

för nytta av något som applicerat på Berkowitz’ (2010) teori kanske skulle 

kunna förklaras som ett ”odefinierat språk”? Vad är ens det? Jag tror att det 

finns många beståndsdelar inom musiken som är universella för alla genrer. 

I grunden handlar det om mänsklig kommunikation, och människor kan 

faktiskt kommunicera med varandra utan att använda ord, om än möjligtvis 

på ett mer primitivt sätt. För en nybörjarelev i musik är nog också den 

musikaliska kommunikationen ganska primitiv. Slutsatsen blir att det till en 

början inte är nödvändigt att definiera sitt språk (genre), förrän man hamnar 

på en högre musikalisk nivå. Det här hänger också ihop med resultatet 

(punkt fem i summeringen), där informanterna betonade vikten av tolerans 

tidigt i improvisationsundervisningen. Ju mer genrespecifikt det blir, ju mer 

rätt och fel finns det också och det är något man helst vill undvika i tidig 

improvisationsundervisning där en tillåtande attityd ifrån läraren är 

livsviktig.  

Resultatet visar också att avgränsningar är viktiga för att kunna locka fram 

kreativiteten (punkt tre i summeringen). Informanterna har dock inte använt 

genre som en avgränsning utan istället att man bara får använda ett visst 

antal toner eller ett tonförråd, eller ett visst grepp på instrumentet. Det här 

tror jag också är bra, eftersom genre eller musikstil är mycket mer 

svårdefinierat som begrepp, och om man riktar sig mot barn så finns det 

kanske inte ens i deras begreppsvärld (Hagerman, 2016). Toner eller grepp 

tror jag är mycket mera greppbara och kan dessutom förklaras på ett visuellt 

sätt.  

Med Johannes dök det möjligtvis upp en problematik med att definiera 

begreppet ”improvisation” (Resultat, kap: 5.5). Som jag tog upp i 

bakgrunden finns det olika sätt att definiera improvisation inom musik. Man 

kan definiera det som alla typer av framföranden av musikaliska verk 

(Tyrell m.fl., 2001) eller så begränsar man definitionen till att bara gälla 

exempelvis melodi och form (Åstrand, 1976). Det jag tror att Johannes i det 

här fallet menar är att spontanitet är ett viktigt element i varje musikaliskt 

framförande för att musiken ska bli intressant. Alltså är det möjligt att han 

delar den bredare definitionen av improvisation (Tyrell m.fl., 2001), men 

samtidigt så talar han mest om melodi när han talar om 
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improvisationspedagogik vilket talar för att han har en definition åt det 

smalare hållet (Åstrand, 1976).  

 

Nilsson (2014) undersökte bland annat hur improvisation användes i 

fiolundervisning och gjorde för det ändamålet kvalitativa intervjuer med 

fiollärare. Informanterna i den undersökningen gav delvis ganska liknande 

svar på hur de arbetar med improvisation som mina informanter. Bland 

annat så hittar de på egna övningar, och använder sig inte av läroböcker när 

det kommer till improvisation (punkt fyra i summeringen). Bristen på 

improvisationsövningar i läromedel känns också igen i en undersökning om 

tidig instrumentalundervisning (Bergström 2013), där han i 

diskussionskapitlet diskuterar huruvida bristen på läromedel i improvisation 

påverkar den mängd improvisation som undervisas. Mängden improvisation 

i undervisningen var i hans tycke liten, efter att ha analyserat svaren ifrån en 

enkätundersökning som han gjorde.  

Jag vill runda av med att återgå till varför den här uppsatsen skrevs. Den 

skrevs för att jag själv kände att jag behövde ingångar för att jobba med 

improvisation på låg nivå. Som en av informanterna uttryckte det så kan 

pedagoger som själva inte haft problem med att hitta till ett spontant 

musicerande ha svårt för att identifiera sig med elever som har svårigheter 

med sådant. Jag själv hade redan som liten ganska lite problem med att bara 

spela på ett spontant sätt. En orsak till det tror jag kan vara att jag inte 

uppfattade det här med rätt och fel i musik som något särskilt viktigt. Vad 

det beror på vet jag inte, kanske har det med min uppväxt att göra. Oavsett 

vad det beror på är jag så klart tacksam för att det är på det sättet, och att jag 

förmodligen inte behövt brottas med just det här problemet som nog många 

andra behövt.  

Jag tycker att jag har fått med mig många bra saker av att skriva den här 

uppsatsen som jag tror att jag kan ta med mig i min egen undervisning. Som 

konkreta övningar, förslag på litteratur och lite ”dos and don’ts” om hur 

lärare bör eller inte bör bete sig för att hjälpa en elev till ett spontant och 

intuitivt musicerande. Jag hoppas att de som läst den här uppsatsen också 

funnit den hjälpsam eller intressant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

Referenser 

 
Abelin, Å. (1986). Improvisation, spontan. I Svensk ordbok: [ordens 

betydelse och användning]: [mer än 100.000 ord och fraser]. (S. 512),     

(S. 1162) Solna: Esselte studium. 

 

Bergström, S. (2013). Improvisation i tidig instrumentalundervisning. 

(Självständigt arbete på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan, 

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle). Från 

urn:nbn:se:kmh:diva-1322 

åtkomst 2017–05.17. 

 
Berkowitz, A. (2010). The improvising mind: cognition and creativity in the 

musical moment. Oxford: Oxford University Press. 

 

Hagerman, F. (2016). ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till 

komposition: En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning. 

(Doktorsavhandling, Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, 

pedagogik och samhälle).  

 

Huovinen, E., Tenkannen, A., Kuusinen, V. (2011). Dramaturgical and 

musictheoretical approaches to improvisation pedagogy. International 

Journal of Music Education, 29 (1), 82-100. doi: 

10.1177/0255761410372761. 

 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nachmanovitch, S (2010). Spela fritt: improvisation i liv och konst. [Ny 

utg.] Göteborg: Ejeby. 

 

Nilsson, E (2014) Improvisation i kulturskolans fiolundervisning. 

(Självständigt arbete på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan, Institutionen 

för musik, pedagogik och samhälle). 

 

Ollén, B. (uå). Improvisation och gehörspel på lågstadiet: 

Blockflöjtsmetodik. Opublicerat manuskript. 

 

Schenck, R (2000). Spelrum: en metodikbok för sång- och 

instrumentalpedagoger. Göteborg: Ejeby. 

 

Sundberg, A och Ekinge, B (1987). Trumpeten och jag 1. Stockholm: Thore 

Ehrling Musik. 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akmh%3Adiva-1322


 

21 

Tyrrell, J., Sadie, S., (red.) (2001). Improvisation. I The new Grove 

dictionary of music and musicians. (s. 94-95) 2. ed. London: Macmillan. 

 

Utbult, Jan (2000). Blåsbus nybörjarskola 1. Trumpet Moholm: Notposten. 

 

Åstrand, Hans (red.) (1976). Improvisation. I Sohlmans musiklexikon.(Band 

3, Fuga-Kammarmusikus s. 547-548). Stockholm: Sohlman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Bilaga 

      Intervjufrågor: 

1. Hur jobbar du med improvisation med nybörjare*  

2. Finns det några metoder/ böcker du brukar använda?  

3. Har du hittat på egna övningar för att jobba med improvisation med 

nybörjare?  

4. Borde man över huvud taget syssla med improvisation med 

nybörjare eller bör man vänta med det tills eleven är lite mer 

avancerad?  

5. Krävs det ett mått av spontanitet för att improvisera?  

6. Har vissa elever lättare att vara spontana än andra?  

7. Kan man som lärare hjälpa en elev att bli mer spontan?  

8. Krävs det musikförståelse för att kunna improvisera?  

9. I så fall, hur stor del av förmågan att improvisera är musikförståelse 

respektive spontanitet?  

10. Är det olika viktigt i olika genrer att syssla med improvisation eller 

bör alla oavsett genre syssla med improvisation?  

11. Anser du att improvisation hör till en typ av "allmänbildning" för 

musiker?  

12. Varför ska man jobba med improvisation med elever?  

Nybörjare: Innebär att personen spelat ett instrument i max två år (egen 

definitio





 

 

 


