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	  	  	  	  	  	  ”...искусство	  может	  сделаться	  предметом	  научного	  изучения	  только	  
тогда,	  когда	  оно	  будет	  рассматриваться	  как	  одна	  из	  
жизненных	  функций	  общества	  в	  неотрывной	  связи	  со	  
всеми	  остальными	  областями	  социальной	  жизни,	  в	  его	  
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undersökning	  bara	  när	  det	  betraktas	  som	  en	  viktig	  
samhällsfunktion,	  med	  en	  tät	  anknytning	  till	  de	  andra	  
samhällsområdena	  i	  de	  konkreta	  historiska	  
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Lev	  Vygotskij	  ”The	  psychology	  of	  art”	  1925	  (detta	  är	  min	  egen	  
översättning	  av	  citatet	  ovan	  från	  ryska,	  boken	  är	  inte	  översatt	  till	  
svenska,	  men	  finns	  översatt	  till	  engelska).	  	  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att få reda på hur olika fiollärare arbetar med improvisation inom den 
klassiska musiken i grundskolan, kulturskolan och gymnasiet. Vilka faktorer som påverkar 
lärarens syn på improvisation och användningen av det i undervisningen redovisas i studien. 
Intervjuer av sju fiollärare som är verksamma som fiolpedagoger och musiker redovisas i 
studien och har analyserats genom kulturhistoriskt perspektiv. Intervjuerna behandlades med 
en tematisk analys som omfattar lärarnas bakgrund, utbildning, arbetsuppgifter och 
improvisationens användning i undervisningen. Denna studie tar upp hur lärarnas bakgrund 
påverkar deras syn och användning av improvisation. Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv 
följs och redovisas genom redogörelse av hans böcker och artiklar. Frågor om hur 
civilisationen ständigt förändrar människans psykiska egenskaper och beteende tas upp och 
Vygotskyjs idéer redovisas. Improvisationens användning är mycket bred och används i 
poesi, dans, teater och musik. Olika musikgenrer som grundas på improvisation har 
undersökts i studien. Under 1900-talet försvann improvisation från musikutbildningarna och 
tonade ner i de musikaliska framträdandena. Vilka faktorer som har påverkat försvinnandet av 
improvisation i den klassiska musiken är något som i denna uppsats lyfts fram. Fyra av sju 
fiollärare använder improvisatoriska moment i undervisningen. Det framkom inte någon 
koppling mellan användning av improvisation i undervisningen samt fiollärarnas bakgrund 
och utbildning. De fiollärare som är intresserade av improvisation som fenomen, 
undervisningsmetod och ämne av personliga skäl eller eget intresse för ämnet använder 
improvisation i sin undervisning. 
 

 

 

 

 

Nyckelord: improvisation, kulturhistoriskt perspektiv, Lev Vygotskij, fiollärare, undervisning.  
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Abstract  
 

The purpose of the study is to find out how violin teachers work with improvisation in 
classical music education. What factors affect the teacher's view of improvisation and the use 
of improvisation are presented in the study. Interviews of seven violin teachers who are 
working as violin teachers and musicians are reported in the study. The interviews have been 
analysed through a cultural-historical perspective and were issued as a thematic analysis that 
includes teachers' backgrounds, education, essential tasks as teachers and use of improvisation 
in teaching. This study reveals how teachers' backgrounds affect their interpretations and use 
of improvisation in teaching. Vygotsky's cultural-historical perspective is followed and stated 
by the report of his books and articles. Vygotsky's ideas about how civilization constantly 
affects the mental characteristics and behaviour of man are reported. Improvisation's use is 
very wide and used in poetry, dance, theatre and music. Different music genres based on 
improvisation have been investigated in the study. During the 20th century improvisation 
disappeared from music education and tinted down in the musical performances. The 
elements, which have influenced the disappearance of improvisation in classical music and 
theories about these facts, are highlighted in this study. Four out of seven violin teachers use 
improvisational moments in the classroom, but there was no connection between the use of 
improvisation in teaching as well as performance and the background of the teachers. The 
violin teachers who are interested in improvisation as phenomena and subjects for personal 
reasons use improvisation in their teaching. 
 
 
 
Keywords: improvisation, violin teachers, Lev Vygotskij, cultural-historical perspective, 
education. 
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1 Inledning och bakgrund 
Den främsta anledningen till att jag har valt att skriva om ämnet improvisation och 

undervisning med improvisation i tidig ålder är att jag under min uppväxt saknade kunskap 

eller tillgång till improvisation i min fiolundervisning. I Vitryssland var 

”Musikskolan”(kulturskola i svenskt variant) en skola med musikinriktning där man fick 

betyg och diplom efter att ha avslutat utbildningen. På morgonen gick jag till en vanlig 

grundskola där barn undervisades i språk, matematik, historia osv. och på eftermiddagarna 

gick jag till musikskolan där man undervisade i solfége,1 musikteori, musikhistoria, kör, fiol 

och pianospel. Bägge skolorna hade betyg och många olika ämnen. Om någon elev fick 

underkänt i något musikämne i musikskolan var eleven tvungen att sluta. I och med att det 

var så många musikämnen var jag ofta tvungen att stanna till sent på kvällen. Vi lärde oss 

väldigt mycket i musikskolan och hade flera olika musikämnen, men läroämnet 

improvisation fanns inte med i den långa listan av musikaliska kunskaper. Huvudinstrument, 

kör, orkester, ensemble, musiklitteratur, vitrysk musiklitteratur, obligatoriskt biinstrument, 

solfége står alla med i mitt diplom från musikskolan med betyg för varje ämne. Om jag inte 

skulle ha diplomet skulle jag inte kunnat gå eller söka till vidare musikstudier. Jag började 

skolan vid åtta års ålder och avslutade när jag var 15.  

 

Det var många ämnen och många timmar som gick till dessa musikstudier. Till exempel 

lärde vi oss om klassiska kompositörers liv och verk när vi studerade musiklitteratur. Hela 

klassen lyssnade på symfonier, operor och andra verk som sedan kom upp på prov. Proven 

gick ut på att elever skulle känna igen verk och tonsättare under några minuters uppspelning 

av musik.  

   

 Jag fick lära mig musikteori men utan koppling till musiken jag spelade på mitt instrument. 

I musikskolan som jag gick på undervisade varje lärare ett eget ämne, men som elev hittade 

jag ingen koppling eller klart samband mellan ämnena eller till mitt musicerande. Varför just 

de ämnena ingick i min kursplan begrep jag inte. Det var relativt många ämnen som jag inte 

kopplade ihop. De musikaliska ämnena fanns på min utbildningslista utan någon koppling 
                                                
1 Pedagogisk disciplin avsedd för utveckling av musikaliskt öra och musikaliskt minne, 
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till varandra. Min inställning till den här musikutbildningen under min uppväxt i Vitryssland 

skulle ha varit annorlunda om det fanns tillgång till improvisation. 

  

I svenska fiolläroböcker för barn har jag stött på små improvisatoriska moment som jag 

började använda i min undervisning (Regnbågen 2 av Evabritt Tilling Gratte, 2000). Sådana 

moment finns inte i ryska fiolläromaterial. Efter mycket letande fann jag till slut 

fiolläroböcker med instruktioner och läromedel för improvisation (Lär dig improvisera! av 

Felix Janosa, 2008). 

  

Under mina tio år med pedagogisk erfarenhet som fiollärare, har jag försökt att införa 

improvisationsmoment som visat gott resultat i notläsning, musikteori, fiolspel och 

kreativitet. Elever visade intresse för improvisation och med ett stort engagemang 

improviserade de på lektioner och skrev även ner sina improviserade stycken. Med ingivelse 

av improvisation förbättrades elevernas musikteoretiska kunskaper, de blev mer fria i sitt 

spel. Improvisationerna som eleverna skrev ner förvandlades till små kompositioner som 

eleverna spelade med stolthet på konserter. De hade dessutom ett stort engagemang samt 

inspiration. Plötsligt förstod eleverna varför de skulle lära sig noter och taktarter. Det var 

viktigt för dem att deras verk kunde läsas av andra. På nästa sida finns några exempel på 

mina fiolelevers små kompositioner som var improvisationer från början. Bilderna visar hur 

de utgick från en pentatonisk skala som eleverna hade använt i sina improvisationer. 

Eleverna fick spela olika improvisationer i olika karaktär på den angivna pentatoniska 

skalan och sedan fick de välja en improvisation de gillade mest och skrev ner den. Jag är 

tacksam till mina elever som gav mig dessa improvisationer och godkände att jag skulle 

använda deras verk i min uppsats.        

 

I och med den empiriska bakgrunden som visat så gott resultat vill jag följa andras 

fiollärares arbete. Jag vill undersöka hur andra fiolpedagoger använder sig av improvisation 

i sin undervisning och i vilka sammanhang. En grundidé för uppsatsen är att undersöka vilka 

undervisningsmetoder som fiollärare använder genom den historiska utvecklingen av 

allmänna metoder och improvisationens roll i den pedagogiska processen för den klassiska 

violinskolan.  
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1.1 Bakgrund 
 

Musiken är inte någon konstgjord uppfinning. Den tar sitt ursprung i naturen och baseras på 

den naturens ljud och rytmer. Den är helt enkelt en betydande del av universum. Men å 

andra sidan är musiken en uttrycksform av människors känslor och en inre värld av olika 

individer. Till exempel slår vårt hjärta i en enhetlig puls och andningen lyder i en bestämd 

rytm. För att få barn att förstå musikens rytmer refererar jag ofta till de naturliga processerna 

i kroppen som alla lätt kan uppfatta. Variation och oväntade kombinationer av olika slags 

naturprocesser befinner sig överallt. Varje löv, snöflinga eller fågel är inte lik den andra. 

Precis så är varje människa också och dess utryck är inte samma som hos den andre.  

Improvisation är ett skapande som uppstår i själva genomförandet. Så som hösten är 

annorlunda varje år upprepar heller aldrig improvisation sig. Denna skapande process är så 

unik och fascinerande.  

 

Under många år har jag stött på många fiollärare och musiker som har saknat improvisation i 

sin utbildning, men som samtidigt uttryckt en vilja att ha kunskapen om hur det är möjligt att 

behärska improvisation på sitt instrument. Personer som jag pratat med kom från olika 

länder och de delade alla en erfarenhet av att helt sakna improvisation i sin egen utbildning. 

Däremot har många de jag talat med uppvisat viljan att lära sig improvisera. De flesta har 

uttryckt att de med hjälp av improvisation skulle kunna öppna en ny musikalisk dörr som de 

skulle kunna ha nytta av både i deras undervisningsarbete och deras musikaliska utövande. 

Improvisation uppfattas som något lockande och inspirerande, men för svårt att kom fram 

till på egen hand.  

 

Idag är det många som inte har haft möjligheten till att lära sig att improvisera och det anses 

av några vara ett slags av dilemma. Under olika epoker har improvisation haft sin egen roll. 

Ibland har improvisation ansetts ha en mer betydligare roll i musiken och under vissa andra 

epoker har improvisation ansetts vara mindre viktig (Bailey, 1992). Idag är det många 

faktorer som påverkar huruvida en musiker kan improvisera. Faktorer som utbildning, land 

och uppväxt är några omständigheter som kan påverka vem eller vilka som lär sig kunskap 

om att improvisera. 
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 ”Det skulle ha varit jättekul om jag skulle kunna improvisera” är en fras som många har 

uttalat. Vad är det som står i vägen för det önskemålet att uppfyllas och varför faller 

tillgången bort till fritt spelande i dagens instrumentalundervisning inom högre utbildning i 

klassisk fiol? Detta är mina två huvudfrågor som jag kommer koncentrera mig på i min 

studie. I mitt arbete kommer jag också lägga ner ett stort fokus på förekomsten av 

improvisation inom klassisk fiol och improvisationens status och roll för den klassiska 

fiolundervisningen. Med hjälp av intervjuer är det möjligt att se samband kring hur olika 

musiker och fiollärare ser på improvisation.  

 

Förutom de två stora huvudfrågorna finns det också några andra frågor som kan hjälpa mig 

att förstå olika motiv till förekomsten av improvisation inom fiolundervisningen. De 

frågorna hör ihop med mitt antagande om att en viss utbildning och bakgrund möjligtvis har 

en betydande roll för improvisationens användning, samt att arbetsförutsättningar och 

utbildningssyften också kan påverka situationen.  

 

Improvisation! Vad är den första kopplingen till begreppet som kommer upp? 

Kanske jazz, teater, men säkert inte den klassiska västerländska musiken. När vi köper en 

biljett till en klassisk konsert förväntar vi oss att höra ett känt klassiskt stycke utan några 

överraskningar. Två väldigt skickliga violinister och bröder som växte upp i Rumänien 

bland rumänska fiolimprovisatörer skriver i en artikel publicerad i The Strad (en engelsk 

tidskrift för musiker) att den klassiska musiken har blivit väldigt fast i sin form och strävar 

ständigt efter det perfekta, felfria spelet, utan några risker. Om någon frågar en klassisk 

utbildat violinist med en enorm tekniskt skicklighet att improvisera något i stunden får man 

som svar att hen inte kan (The Strad, 2017).    

 

Strävan till det ”perfekta spelet” påverkar utbildningen och det pedagogiska perspektivet på 

lärandet. Detta leder till att teknisk skicklighet överskuggar skapande. Som en västerländsk 

utbildat musiker har jag brister gällande kunskaper i improvisation. För nyfikenhetens skull 

avvek jag från den traditionella klassiska fiolundervisningen och köpte en lärobok om 

fiolimprovisation. Sedan införde jag improvisatoriska moment i min undervisning med 

grundskolans elever på en kulturskola. Med tiden upptäckte jag att improvisation frigör 

barnens tänkande och stimulerar lärandet i klassiska fiolspel på ett aktivt och effektivt sätt.  
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De utbildningar som jag har gått har främst eftersträvat kunskaper i att studera och 

interpretera musik samt utveckling av tekniska förmågor på instrumentet. Den klassiska 

violinistutbildningen har haft i fokus på utvecklingen av de tekniska momenten, kort sagt att 

spela rätt toner i en rätt tidpunkt med bra intonation och nyanser. Det enda kreativa området 

som erhållits är interpretation av de redan existerade styckena.  Under alla mina 

utbildningsår har jag ideligen hört lärarna säga: ”Du får inte spela så, det står inte så i 

noterna”. Jag provade improvisera för första gången i tonåren när jag studerade 

barockmusik. Då hade jag möjlighet att lägga till några improvisatoriska moment i musiken 

som till exempel några passande ornament, passager och drillar. Plötsligt kände jag att min 

musikaliska kapacitet utvidgades samt att den skapande processen blev mer intressant och 

spännande.  

 

Till första halvan av 1900-talet var improvisation en naturlig del av musikers (violinister) 

uppträdanden. Musiker kunde lätt komponera sina egna stycken och kunde spela briljanta 

kadenser och improvisationer som de hade hittat på själva med hjälp av kända melodier från 

redan existerade musik. Det finns några gamla inspelningar som kan visa detta. Till exempel 

finns det inspelningar när den kända violinisten Pablo Sarasate spelar sitt eget stycke som 

heter “Zigeunerweisen” även Fritz Kreisler som också skrev många musikstycken själv har 

en inspelning när han spelar en egen kadens till Beethovens violinkonsert. Varför attityden 

har ändrats bland musiker efter 1920-talet är oklart. En av teorierna är att musiker på grund 

av uppfinningen av inspelning började söka sig till det perfekta uppträdandet utan några 

risker och oväntade effekter (The Strad, 2017). 

 

Under 1920-talet skrev Vygotskij kritiska recensioner till teaterproduktioner som 

publicerades i Gomels tidningar. I Vygotskijs analyser av baletter och drama kombinerade 

han sina vetenskapliga och kritiska principer. I de artiklar som finns i det ryska arkivet 

förekommer tydliga spår samt formulerade idéer som senare blev grunden för hans 

kulturhistoriska teori. Resultaten av hans reflektion om konstproblemen och deras koppling 

till psykologin samlade han i sitt arbete The Psychology of Art (1925). Boken publicerades 

för första gången tre decennier efter författarens död (Vygotskij, 1986). 
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Som jag har nämnt tidigare i Vygotskijs reflektioner av recensioner syns den framväxande 

kulturhistoriska teorin. Han betraktade konst och tal som ett semiotiskt system.2 Till 

exempel betyder den klassiska balettdansen ett symboliskt system som grundas på naturliga 

rörelser. Vygotskij menar att en vanlig rörelse i symbios med den kulturella och viljan till 

uttryck har blivit eget symboliskt system som inte kan överföras till något annat symboliskt 

system (Kubasov, 2015). 

 
Вся	  техника	  классического	  танца	  -‐	  полеты,	  прыжки,	  вращение	  тела,	  

пуанты	  и	  прочее	  -‐	  есть	  система	  искусственного	  движения,	  носящая	  в	  себе	  

свой	  внутренний	  закон	  -‐	  опять	  как	  музыка,	  газетa	  «Наш	  понедельник»	  

(Гомель,	  1922).	  

 

Min egen översättning av Vygotskijs citat. 

 
Den klassiska dansens teknik nämligen som att flyga, hoppa, att välja 

kroppsrotation, att ha Pointe skor och så vidare blir ett system av konstgjord 

rörelse som innehåller inre lagar vilket även gäller musiken (Vygotskij, 1922). 

 

Människans vilja att uttrycka sig genom konst övergår till varierande uttryckssystem som till 

exempel balett och musik. Improvisation som finns i varierande musikgenrer har påverkats 

av kulturen, därför beskriver jag senare olika musikgenrer som grundas på improvisation 

som indisk musik, flamenco, barock, orgel och jazz.  

2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur olika fiollärare arbetar med 

improvisation inom klassisk musik. Vilka faktorer påverkar lärarnas användning av 

improvisation i deras undervisning och hur har fiollärarnas utbildning påverkar deras val av 

metoder, är några frågor som jag med denna studie vill ha svar på. Jag vill undersöka olika 

lärares bakgrund och utbildning. Med hjälp av det vill jag kunna se hur skolningen påverkar 

deras sätt att undervisa i improvisation och se vad improvisation betyder för dem. Vad är det 

                                                
2 Av grekiska semeion som betyder tecken. 
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som påverkar att vissa lärare använder improvisation i sitt pedagogiska arbete eller väljer 

bort det?  

3 Teoretiskt perspektiv 
 

Jag har valt att använda det kulturhistoriska perspektivet som också kallas för sociokulturellt 

perspektiv. Det perspektivet utvecklades under 1920-30 talet av Lev Vygotskij, hans 

medarbetare och elever. Han var den första psykologen som undersökte områden i 

riktningen av det kulturhistoriska perspektivet i psykologi och barnens utveckling. Eftersom 

begreppet ”kulturhistorisk” används i de ryska böckerna som jag har läst kommer jag att 

använda det begreppet i min uppsats. Jag använder Vygotskijs citat med min egen 

översättning eftersom det inte finns andra översättningar på svenska eller engelska. 

3.1 Lev Vygotskij och kulturhistoriskt perspektiv 
 

Vygotskij utvecklade den kulturhistoriska teorin genom att studera människans utveckling 

genom civilisations evolution, nämligen genom människans arbetsverksamhet och den 

gradvisa förändringen av arbetsredskap. Vygotskij följde utvecklingen av människan genom 

att studera civilisationens ständigt förändrade egenskaper och dess påverkan på människans 

psykiska funktioner. Han gjorde en uppdelning av människans psykiska funktioner vilka han 

menade har förändrats under människans utveckling. Han kallade dessa funktioner för de 

натуральная, naturliga och культурная, kulturella. 

 

Vygotskij insåg att de naturliga funktionerna kunde omvandlas till högre nivåer av 

utvecklingsformer och därmed omvandlas till kulturella. Till exempel ett mekaniskt minne 

förvandlas med tiden till logik och civilisations inflytande har också en stor inverkan på det. 

 
"Человек в процессе своего исторического развития возвысился до создания новых 

движущих сил своего поведения: так в процессе общественной жизни человека 

возникли, сложились и развились его новые потребности, а природные потребности 

человека в процессе его исторического развития претерпели глубокие изменения" 

(«Развитие высших психических функций», 1960). 



 9 

 

 

 

Min egen översättning av Vygotskijs citat: 

 
Människans historiska utveckling skapande nya drivande krafter i mänsklighetens 

beteende. På det sättet utvecklades nya behov samt nytt beteende och människans 

behov genomgick djupa förändringar under sin historiska utveckling (Vygotskij, 

1960).  

 

Vygotskijs framtidsutsikt är byggt på att beteendet hos den moderna civiliserade människan 

inte bara är ett resultat av utvecklingen från ett barn till en vuxen, utan en skapelse av den 

historiska utvecklingen.  

 

I civilisationens historiska processer förändras och utvecklas inte bara förhållanden mellan 

människor och de yttre förbindelserna mellan dem, utan också andra faktorer som t.ex. 

relationen till naturen. Vygotskij menar att det regelbundet utvecklas nya behov som 

påverkas av arbetserfarenhet och arbetsredskap. Människan utvecklar ständigt nya former av 

tänkande och psykiska funktioner. 

 

I sina verk har Vygotskij aldrig nämnt den kulturhistoriska teorin som ett begrepp. 

Grundsynen på hans arbete kom senare under 1930-talet i samband med kritiska artiklar och 

anklagande sovjetisk recension. Begreppet var negativt och användes som kritik. Med tiden 

utvecklades själva begreppet kulturhistorisk teori av Vygotskijs elever och blev därefter ett 

generellt begrepp om Vygotskijs forskning (Kurek, 2005). 

 

Under Vygotskij levnadstid publicerades många av hans artiklar under ett vetenskapligt 

ämne som kallades pedologi. Det är en form av pedagogik som användes i Sovjetunionen 

under 1920-talet. Psykologer som Vygotskij och de som arbetade med barnens utveckling 

ville kombinera praktisk forskning, medicin, biologi och psykologi tillsammans för att skapa 

en helt ny vetenskapsgren. De som höll på med denna utveckling kallades för pedologer. I 

det begreppet är det möjligt att se kopplingen till Vygotskijs tänkande och utvecklingen av 

hans kulturhistoriska teori baserat på kopplingen till biologi och medicin. I många av 
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Vygotskijs böcker står pedologi i titel. Till exempel boken Педология подростка (Tonårens 

pedologi). Boken är inte översatt till svenska.  

 

Under år 1931-1932 gjorde Vygotskij och hans elev Alexander Luria ett genombrott i 

psykologisk forskning med sina experiment på den lokala befolkningen i Uzbekistan. I 

resultatet nämns två typer av experiment som gav särskilda framgångsrika resultat. 

 

Det första experimentet gällde identifiering av geometriska former, den andra - 

klassificeringen av objekt. Det schematiska upplägget för experimenten var detsamma i båda 

fallen. Först visades tecknade framställningarna till personer som inte hade fått 

skolutbildning, sedan till personer som hade en viss utbildning. Resultat av tester jämfördes 

och analyserades. Det visade sig att uzbekiska bönder som inte hade fått någon 

skolundervisning förstod abstrakta geometriska figurer som till exempel triangel, en cirkel, 

en båge som konkreta föremål, de svarade till exempel "det är ett berg, ett hjul, en måne" 

etc.  De Uzbekiska bönderna kom inte på att svara med kategorisk klassificeringar som 

"dessa är verktyg", "det här är växter" och så vidare. Resultat från personer som hade någon 

form av skolning kunde upptäcka en bekantskap med geometriska figurer, som erbjöd en 

kategorisk klassificering, det vill säga baserat på användningen av generaliserande begrepp 

(Kurek, 2005). 

 

Dessa experiment blev första vetenskapligt belagda bekräftelserna av Vygotskijs 

kulturhistoriska teori.  Om socialmiljöns roll vid uppväxten bestämmer människors psyke 

och agerande i framtiden, tänkte Vygotskij, så är det viktigt att studera uppväxttid som 

process ännu djupare och koppla psykologi och pedagogik. Det är inte av en slump att 

Vygotskij ägnade mest tid åt pedagogik de senaste åren samt att tal och tänkande var några 

av hans favoritämnen i hans studier. Han var bekant med Piagets studier genom 

barnutveckling och pedagogik (Vygotskij, 1982). 

 

Efter Vygotskijs död 1934 blev allt hans arbete bortglömt och hans verk slutade publiceras i 

Sovjetunionen. I början av 60-talet satsade Sovjets regering på forskning av semiotik och 

språkvetenskap.  Vygotskijs vetenskapliga arbete och idéer krockade med Sovjetunionens 

politiska inriktning vilket ledde till att hans arbete glömdes bort under en viss period. Hans 

verk återupplivades när Vygotskijs elev Luria tog upp hans arbete och publicerade hans verk 
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utomlands. Luria utvecklade själv Vygotskijs teori och publicerade en bok som heter 

Cognitive development: its cultural and social foundations 1976 (Frumkina, 1999). 

 

Roger Säljö beskriver i sin bok Lärande i praktiken det sociokulturella perspektivet från den 

biologiska vinkeln. Den mångfald av olika kulturer visar att de lika biologiska 

förutsättningarna hos människan resulterar till skilda världsbilder och olika kunskapsbaser 

beroende på miljön omkring människan. 

”Människan skapar-på gott och ont-sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de 

förutsättningar som finns. Hon utvecklas och lär dessutom till stor del i den värld hon 

skapat” (Säljö, 2014, sid.35). 

 

Kulturhistoriska perspektivet är lämpligt för mina studier och frågeställningar för att 

improvisationens evolution (upp- och ner-gång) är tydligt kopplat till civilisationens 

utveckling och historiska förutsättningar. Arbetsredskap som till exempel inspelning och 

notation har påverkat kunskaperna och dagens användning av improvisation (The Strad, 

2017).  

4 Tidigare forskning 
 

Eftersom jag har valt det kulturhistoriska perspektivet är det viktigt att förstå själva 

begreppet improvisation och följa dess historiska evolution och samhällets inverkan. 

Mångfalden av improvisationens uppkomst i olika kulturer demonstrerar bredden och 

betydelsen.       

 

Ordet improvisation kommer från det latinska ordet improvisus, vilken betyder oförutsägbar. 

Användning av improvisation är mycket bred och utnyttjas i olika skapandeformer som 

poesi, teater, dans och musik. Sedan urminnes tider nämns improvisation i samband med 

folkkonsten som till exempel sagoberättare, grekiska sångare och trubadurer. 
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För att klargöra begreppet improvisation börjar jag med att jämföra begreppets definition i 

olika musiklexikonen. Redan efter några begreppsförklaringar visade det sig att begreppet 

improvisation innehåller i sig ett kulturhistoriskt perspektiv.  

 

The Oxford Companion to music: Scholes börjar förklara begreppet ”improvisation or 

extemporization” med att klargöra betydelse av improvisation och hur den förminskas 

jämfört med tidigare värde i musiken. 

 
This is a branch of the musical art that was for centuries considered to be of the highest 

importance yet has now dwindled to insignificance amongst serious musicians (though it is still 

ably practiced and by jazz musicians and by the gipsy orchestras of the eastern countries of 

Europe, as also by all oriental musicians-see Oriental Music) (Scholes, 1938)      

  

I Sohlmans Musiklexikon ses ”improvisation” vilket ett etnocentriskt begrepp som visar att 

improvisation byggs på kulturens utveckling. ”Som så många musiktermer är improvisation 

ett etnocentriskt begrepp, dvs. laddat med innehåll speciellt för vår egen kultur och 

musiksyn” (Sohlmans Musiklexikon) 

 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians beskriver ”improvisation” mer 

omfattande. Utöver västerländska improvisations kulturer finns det exempel på hur 

västasiatiska samhällen uppfattar improviserad musik utifrån deras civilisation och kultur 

som ett slags ideal (The New Grove). 

 

Författaren och gitarristen Derek Bailey skriver i sin bok Improvisation (1992) att själva 

improvisationen är ofixerad, skiftande och assimilerad musik. Han påstår att improvisation 

är så komplicerad och en så pass illusorisk process att det är svårt att ge exakt definition för 

detta begrepp. Däremot anser han att improvisation kan delas in i två grupper en idiomatisk 

och icke-idiomatisk.   

 

Idiomatisk improvisation har tydligt tillhörighet till en specifik genre till exempel jazz, 

flamenco eller barockmusik. Då kan lyssnaren nästan direkt skilja ut improvisationens 

genre. Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och riktigt korrekt för ett 

språk eller en dialekt. Det gäller även musiken där karakteristiska, egenartad karaktär 

förekommer.  
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Icke idiomatisk improvisation kan hittats mest i den fria improvisation som inte tillhör något 

slags genre.  

 

Bailey beskriver i sin bok Improvisation (1992) indisk musik, flamenco, barock, orgel, jazz, 

rock och fri improvisation. Eftersom improvisation har en koppling till komposition finns 

det kapitlen som heter ”Tonsättaren” och ”Tonsättaren i praktiken”. Han nuddar till och med 

”klassrum improvisation” och ”mikrofon som ett instrument”. 

 

4.1   Indisk musik  
Indisk musik har en djup koppling till andlig och religiös bakgrund.  Estetisk och andakts- 

tänkande är oupplösligt bundna till varandra. Under islamisk erövring och europeisk 

kolonisering absorberade indisk musik i sig både arabisk och europeisk musik.  Eftersom 

kunskapen bara överfördes muntlig så hade eleverna bara en enda väg till inlärning. Det är 

att hitta en praktiserande musiker och lära sig själv med en del ledning från mästaren 

(Bailey, 1992, sid.1-2). 

 
Most musicians learn to improvise by accident; or by series of observed accidents; by trial 

and error. And there is of course appropriateness about this method, a natural 

correspondence between improvisation and empiricism. Learning improvisation is a 

practical matter: there is no exclusively theoretical side to improvisation (Bailey, 1992, 

sid.8). 

 

4.2 Flamenco  
Flamenco är likt indisk musik eftersom de båda har en muntlig tradition. Konsten omfattar 

sång, musik och dans.  Eftersom musiken är en varierad och komplicerad notation blir det 

omöjligt att lära sig konsten genom notation. Därför sker inlärningen genom mästaren och 

eleven empiriskt.  

 
Firstly, it is not possible to transcribe improvisation. There have been some attempts; 

usually of jazz solos, or organ improvisations and sometimes of ethnic music. 

Invariably the transcription is into standard musical notation, a system which concerns 
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itself almost exclusively with representing pitch and rhythm within certain conventions  

(Bailey, sid.15). 

 

Han menar att notationssystemet är för begränsat för att demonstrera alla improvisatoriska 

moment. Improvisation är så instabil och rörlig så att notationssystem inte kan skildra alla 

moment och det är omöjligt att transkribera det till ett annat system.  

  

4.3 Barock  
Barock improvisation går tillbaka i tiden till 590 talet med gregorianska sången (cantus 

gregorianus) som tog namnet efter påven Gregorius. Han använde en enstämmig, rytmiskt 

fri sång under liturgier i den romersk-katolska kyrkan och dess gudstjänster. 

  

Med tiden växte den polyfoniska eller mångstämmiga improvisationen fram i orgel musik, 

opera och kammarmusik. Under 1600-talet utformades det en improvisation som baserades 

på generalbas (basso continuo), nämligen en improvisation som baserades på en inskriven 

basnot och ackord som ska visa vilka ackordtoner som ska finnas med i improvisationen. 

Den typen av improvisation är mest associerad med barockimprovisation. Även många år 

efter barockperioden skrev Paganini (violinist 1782-1840) i sina brev att han använder 

improvisation med ett fast pianoackompanjemang. Han också improviserar violinstämma 

med fast piano ackompanjemang.  

 
My duties require me to play in two concerts each week and I always improvise with 

piano accompaniment. I write this accompaniment in advance and work out my theme 

in the course of the improvisation (Bailey, 1992, sid.19). 

 

4.4 Orgel  
Orgelimprovisation har en tydlig koppling till barockimprovisation. Gregorian chant 

transformerades till instrumental musik. Under 1300-talet hade organisten Francesco 

Landini blivit en känd musiker och etablerat sig som tonsättare samt improvisatör. 

Enstämmig improvisation utvecklades till mångstämmig vilket kallades för ”cantus firmus”. 

Denna form utsmyckade melodin och ornamenterades rikt i olika motstämmer. Utvecklingen 
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spred sig till olika länder och blommade ut till olika berömda tonsättare samt musiker.  Till 

exempel Girolamo Frescobaldi och Giovanni Gabrieli i Italien, François Couperin och 

Louis-Nicolas Clérambault i Frankrike, Antonio de Cabezon i Spanien, Henry Purcell i 

England, Johann Sebastian Bach och Johann Pachelbel i Tyskland.  Alla nämnda tonsättare 

var också improvisatörer.   

 

Orgelimprovisation fortsatte att utvecklas och är aktuell även idag. Det finns olika skolor i 

orgelimprovisation. Jean Langlais är en organist vid St. Clothilde kyrka i Paris. På en fråga 

om varför orgelimprovisation har stannat kvar medan andra improvisationer i den klassiska 

musiken försvann svarar han: 

 
Because in churches we are obliged to improvise all the time. If a priest is very slow, we 

are obliged to adapt to that. If the priest is very fast we also have to adapt. We cannot play a 

Bach prelude, say. So we improvise everything. I don’t think it is possible to be an organist 

if you are not also an improviser (Bailey, 1992, sid.37). 

 

4.5 Jazz 
Den mest intressanta vinkeln när det gäller uppkomsten av jazz som skapades på slutet av 

1800-talet är den kulturella och politiska aspekten. Jazz har stark association till uppror, 

befrielse från rasistiskt förtryck och frigörelse från europeisk kultur. I samma grad som 

självrespekten steg, sjönk respekten för den klassiska musikkulturen.  

 

Jazzens ursprung ligger i afrikansk folkmusik. Traditionella afrikanska rytmer och 

arbetssånger blandades med psalmer och kabaré- och varieté-musik från Europa. Som 

fenomen uppstod jazz under 1910-talet i södra USA och hade sedan spridit sig i andra delar 

av landet och vidare till Europa. Den ursprungliga stilen berikades med olika regionala drag.  

I och med det uppstod det många olika jazzstilar. Till exempel dixieland-jazz. Den stilen har 

sitt ursprung i ragtime och kallas den traditionella jazzen. Den stilen kallas också New 

Orleans och Chicago jazz. Ett annat exempel är swing. Den stilen utvecklades under 1930- 

och 40-talet. Den karakteristiska jämna rytmiskt pulsen ger musiken en gungande känsla.  

I den ryska Musikencyklopedin påpekas det att jazzen spred sig så hastigt tack vore 

utvecklingen av grammofoninspelningen och den kommersiella musikindustrin. 
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4.6 Pedagogik 
 

Improvisation är en pedagogisk och musikalisk skattkista som kan öppnas av 

alla. Improvisation är dessutom en sådan viktig del av i stort sett alla 

musikgenrer att det förvånansvärt att den inte har en självklar och stor plats i 

all musikundervisning (Schenck, sid.247).  

 

I boken Spelrum påpekar Robert Schenck (2006) att nutida sång- och 

instrumentalundervisning är ganska skild från det spontana skapande. Fastän många 

pedagoger är medvetna om att många målsättningar skulle kunna uppnås genom 

improvisation är det få som använder improvisation i sin undervisning. Schenck tycker att 

improvisation inte tillhör någon musikalisk genre utan kan definieras som en attityd till 

musicerandet. Det kan till exempel vara en personlig och spontan interpretation av noterad 

musik. 

 

Schenck främjar improvisation i undervisningen genom att ge konkreta exempel på 

undervisningsmetoder. Han ger råd och föreslår strategier som underlättar användningen av 

improvisation i grupp och enskild undervisning.  Han noterar praktiska exemplar och 

instruktioner. Till exempel beskriver han några övningar som kallas på en roligt och 

skildrande sätt.  Härmapa kallar han en övning där eleven härmar läraren genom att spela 

samma noter, Fråga/svar där eleven svarar på lärarens musikaliska ”fråga” med noter, 

improviserat samtal med överlappning står för en musikalisk konversation mellan eleven 

och läraren.  Alla föreslagna metoder har ett samband med samtal som är väldigt lätt att 

förstå och koppla till vardagliga uttryckssätt.   

 

I boken Musik för alla (2014) finns kapitel om improvisation och komposition. Där 

motiverar Jon Helge Sætre användningen av både skapande moment i undervisningen med 

internationell musikpedagogisk forskning. Inom forskningen får just skapandet en stor 

uppmärksamhet. 

 
Centrala begrepp inom forskningen är kreativitet, kreativ tänkande, kreativ musikundervisning, 

komposition, improvisation och estetiskt tänkande. Den kreativa sidan i musikundervisningen 

motiveras på många sätt inom forskningen och praxis. Några av de mest centrala målen är att 

1. Utveckla elevernas kreativitet och kreativ tänkande 
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2. Ge eleverna erfarenhet av att uttrycka sig själva och sin värld genom musik. 
3. Lära eleverna färdigheter och kunskaper i musik genom eget skapande arbete. 

Introducera olika genrer och stilar för eleverna genom eget skapande arbete (Valkøy, 

Söderman, 2014, sid.148). 

 

 

I ett kapitel om kreativt skapande finns det många praktiska exemplen och råd om hur barns 

kreativa och skapande färdigheter kan utvecklas. Till exempel att upptäcka ljudkällor och att 

använda ljudet i sitt musikaliska arbete. Just det lättaste kreativa skapandet nämner 

musikläraren senare i intervjun. Att koppla ljudet till sin världsbild samt känslor och sedan 

försöka uttrycka sig med en annat kommunikativ form än språk utvecklar specifikt det 

estetiska tänkandet.  

 

Liknande arbeten har gjorts av KMH studenter, till exempel Improvisation för klassiska 

musiker: tabu, onödigt, användbart eller vitalt? av Susanne Björkegren (2012) och 

Improvisation i tidig instrumentalundervisning av Sebastian Bergström (2013). Ingen av 

dem tar upp improvisation i fiolundervisningen. 

5 Metod 
 

Det finns ett överflöd av rekommendationer när det gäller analys av kvalitativt material. 

Varje år publiceras läroböcker med kriterier och det finns överflöde med material och 

tidigare forskning. Därför var det svårt att välja ett passande forskningssätt för att behandla 

frågeställningar som visar den hela sociokulturella spektrumet.   

 

Ett liknande arbete har gjorts av Sebastian Bergström som heter Improvisation i tidig 

instrumentalundervisning (Bergström, 2013). Där undersöker han olika pianolärare och 

granskar användningen av improvisation i dagens musikundervisning. Han omfattar med sin 

forskningsansats samma musikaliska/pedagogiska områden och använder enkäter som 

metod. Under kapitlet ”Metodkritik” beskriver Bergström en enkät som en forskningsmetod 

som är bristfälligt på flera sätt. Bland annat kunde han inte avgränsa forskningsgruppen(i det 

fallet pianolärarna). Han fick byta enkät från form av öppet dokument till webbaserat enkät 
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pga. att mottagandet av ifyllda dokument kräver en omfattande manuell analys av materialet 

i jämförelse med användande av en webbaserad enkättjänst. Bergström insåg under 

utvärdering av resultatet att validitet och reliabilitet skulle kunna ha blivit tydligare om han 

valt enbart pianolärare i studien. 
  
Med tanke på resultatet av Bergströms enkät vill jag undvika tidigare misstag och 

åstadkomma högre reliabilitet och validitet därför valde jag intervju som forskningsmetod 

och ska begränsa fokusgrupp med bara fiollärare.  

 

5.1  Intervju som forskningsmetod     
 

Intervjun ska omfatta frågeställningar och beskriver fenomenen från ett bredare och 

omfattande perspektiv.  Begränsning av forsknings objektet eller strategiskt urval (fiollärare) 

ska höja kriterium för trovärdighet och kvalitet. Data bör betraktas som en spegel av 

verkligheten, en indikation av verkligheten som behöver tolkas. ”Spegel-perspektivet” som 

ska kollas till sociokulturellt perspektiv.  

 

Steinar Kvale påstår att intervjuer kan ge en mångsidig bild av intervjupersonens livsvärld. 

Erfarenheter, kontakter och aktiviteter som genomsyrar hans eller hennes handlande leder 

till personens agerande och blir begripligt (1983 s.174). 

 

5.2 Genomförande 
 

Intervjustudier ska enligt Kvale och Brinkmann göras i sju stadier: 

1. Tematisering 
2. Planering 
3. Intervjuer 
4. Utskrift 
5. Analys 
6. Verifiering 
7. Rapportering 
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Tematiska och dynamiska aspekter ska skiljas åt och struktureras. 

Dynamiska aspekter och frågor blir med kopplade till personligt förhållande till temat. 

Typiska dynamiska frågor enligt Kvale och Brinkmann har en uppföljnings karaktär. Frågor 

som ”vad” eller ”hur” föredras framför ”varför” (Kvale & Brinkmann 2014 s.175). Med 

andra ord öppna frågor som inleds med frågeord: ”Hur skulle ...?”, ”Vad har ...?” , ”Vilka 

tankar...?” eller en inbjudan: ”Berätta!”, ”Beskriv! “ska föredras för att få mer spontana och 

detaljerade beskrivningar. 

Eftersom jag ska analysera intervjuer genom sociokulturellt perspektiv är bredden som ger 

dynamiska frågor är viktigt.   

Tematiska frågor ska baseras på det direkta temat improvisation och mer konkreta frågor. Se 

bilaga 1, intervju frågor. 

Den analytiska processen ska delas in i fyra faser: 

Den intervjuade beskriver sin livsvärld (bakgrund, utbildning, arbetsuppgifter).  

• Den intervjuande får själv nya insikter genom sin egen beskrivning om temat som 

presenteras av analytikern.   

• Analytikern ska klargöra vad intervjuade menar. 

• Den färdiga intervjun analyseras. 

 

5.3 Urval 
 

Jag har valt sju personer som är verksamma som fiolpedagoger och är eller var aktiva 

musiker. Alla dessa människor har en lång erfarenhet i båda verksamhetsgrenar; musiker 

och lärare. Många av personerna var anställda i svenska och utländska orkestrar och många 

arbetade som frilansmusiker. Alla utvalda personer är aktiva fiollärare i nuläget.  

Mitt urval av individer som intervjuades visar upp olika bakgrunder, nationaliteter och 

skolningar. Det höjer validitet av min studie. Validitet ska höjas med ett representativt urval 

av individer som är verksamma i fiolpedagogiskt verksamhet. Alla intervjuade personer 

undervisar ungdomar i samma instrument (fiol) under liknande villkor. Validitet innebär att 

man mäter det man vill mäta och ingenting annat.  
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5.4 Etiska överväganden 
 

Jag meddelade alla informanter att jag ska förhålla mig till de forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet, 2016) 

Informanterna fick information om de principerna enligt följande beskrivningar: 

Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera intervjuade personer om 

forskningssyfte. 

Samtyckeskravet, vilket innebär att aktörerna i undersökningen själva kan bestämma över sin 

deltagande.  

Konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarnas personuppgifter skall behandlas med 

största möjliga sekretess.  

Nyttjandekravet, som innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer kan användas 

endast för forskningsändamål och kan inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

De sju deltagande informerades om gav sitt samtycke för intervjuer. 

5.5 Databehandling    
 
Alla intervju spelades in på Iphone med ett program som heter Röstmemo därefter skrevs 

intervju ner för bättre analys och likhetsgranskning. Samma frågor ställdes till alla sju 

intervjuade personer, men tiden för intervju blev olika beroende på personens erfarenhet och 

användning av improvisation i undervisningen. Den längsta intervjun blev 15 minuter, den 

snabbaste förblev 5 minuter som ger ungefär 10 minuter i genomsnitt. Sedan transkriberade 

jag intervjuarna (se bilaga 2).  

 

  

5.6 Analys 
 

Jag har valt att arbeta med en tematisk analys. Det är en metod som används för att 

identifiera och rapportera mönster i det empiriska materialet, i detta fall intervjuer. 
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Först och främst ska jag transkribera inspelningarna på intervjuer från lärare för att 

underlätta granskningen av material.  Jag kommer betona olika teman från intervjuerna 

vilket senare kommer vara återkommande aspekter som är relaterade till forskningsfrågor. 

Därefter ska jag analyseras data genom kodning. Kodningen är ett sammanfattande ord för 

delar av texten som är relevanta till forskningsfrågorna. Efter kodningen sorterar jag svar till 

kategorier: tematiska och dynamiska. De kategorierna är kopplade till mina frågeställningar.   

Kodningen är grundläggande och en förutsättning för att få en överblick över kvalitativ data. 

All form av kodning är tematisk (Braun & Clarke sid.77-101). 

6 Undersökningen-genomförande 

 

Den första musiklärare som jag intervjuade var väldigt negativt inställd till användning av 

improvisation i fiolundervisning. Hens svar var väldigt korta och tvära. Även hens syn på 

utvecklingen av olika undervisningsmetoder och användning av nytt material som till 

exempel böcker blev nekat direkt.  På grund av detta blev intervjun väldigt kort. Hens svar 

var:   

 

-‐ Jag är för gammal för att lära mig något nytt. 
 

Läraren tyckte att den typen av undervisning som hen har använt under alla sina år som 

fiollärare funkar jättebra och därför behöver den inte förändras.  

Åldern på denna person är 65+. Eftersom svaren blev så korta och inte omfattade mitt 

forskningssyfte funderade jag på att byta intervjufrågor om det inte skulle fungera med nästa 

person. 

 

I och med att denna fiollärare har haft en lång erfarenhet av undervisning var det viktigt att 

undersöka fler personer som är i olika åldrar och med olika bakgrunder. Men eftersom 

intervjun med den erfarna läraren blev så kort valde jag att intervjua en till fiollärare som var 

65+ för att utforska dynamiken mellan dem.  Jag hade dock kvar i åtanke att byta 

frågeställningarna till intervjuerna om nästa frågesamtal skulle bli kort igen.   
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En annan lärare som jag nämnt tidigare, i samma ålder som den första personen arbetade i 

samma skola. Med min förvåning blev den intervju den längsta av alla andra intervjun. 

Fiolläraren svarade på alla frågor väldigt brett och omfattande. Hen hade använt 

improvisation i sin undervisning och hade tydligt syn på hur den fria musserande påverkar 

inlärning och utveckling av elevens musikaliska egenskaper.  

Efter den intervjun behövde jag inte ändra mina frågeställningar eller byta undersöknings 

metod eftersom den intervjun uppvisade alla aspekter som jag skulle undersöka. Och som 

följd påvisade de andra fem intervjun samma omfattade resultat i mitt forskningsområde. 

 

De dynamiska frågor som jag hade planerat att ställa in uppvisade mer spontana och 

detaljerade beskrivningar/svar. Den typen av frågor har mera personligt karaktär och som 

jag hade planerat uppvisade brädden och personligt drag.   

5 Resultat 
 

Det kulturhistoriska perspektivet är viktigt för resultatets presentation, därför kommer jag att 

börja med att nämna informanternas bakgrunder och utbildningsmiljöer.  Den 

kulturhistoriska miljön som informanterna har vuxit upp i och har fått sin utbildning 

påverkar resultatet, nämligen användningen av improvisation i fiolundervisningen.  

 

5.1 Informanternas uppväxt och utbildning 
 

Jag har totalt intervjuat sju stycken lärare. Alla informanter är praktiserade violinister samt 

lärare inom den klassiska genren. Två av de intervjuade lärarna har växt upp i St. Petersburg 

och har fått sina utbildningar därifrån.  En lärare kommer från Azerbajdzjan och är utbildad 

där. Dessa tre lärare som också är mina informanter har ungefär samma bakgrund eftersom 

att alla har en högre musikutbildning från Sovjetunionen. Alla republiker i Sovjetunionen 

inklusive Azerbajdzjan hade under den tiden gemensamma läroplaner och strukturer (i detta 

fall 1960- till 1980-talet). 
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Två andra lärarna som jag har intervjuat är svenskar och är uppväxta i Sverige. De har också 

fått sin utbildning i Sverige men de har gått två olika inriktningar som skiljer sig från 

varandra. Den ena har gått den klassiska linjen och den andra folkmusiklinjen på 

musikhögskolan. En annan lärare som kommer från Vitryssland men som har flyttat till 

Sverige med sina föräldrar under tonåren har fått sin utbildning i både Vitryssland och 

Sverige. Hen fick sin högre utbildning i Sverige och gick den klassiska linjen.  

 

En ytterligare informant kommer från USA och har gått alla sina utbildningar där. Läraren 

beskriver sin utbildning i USA som enformig. Under sina studier var improvisation inte 

tillåtet och den strikta notläsningen av styckena var i fokus. När läraren började undervisa 

själv lade hen märke till att användning av improvisation i undervisningen gav goda resultat. 

Läraren använde en improvisation med jazzinriktning som utvecklade elevernas läge 

växlingar. Efter detta har läraren börjat använda improvisatoriska moment i sin 

undervisning. 

  

5.2 Förekomst av improvisation i utbildningen 
 

Alla intervjuade individer har en hög utbildning med fiol som huvudinstrument de har 

studerat i minst fyra år på en högskolenivå. Många har gått både musikers och pedagogisk 

inriktning. Skillnaden är att de utbildningarna har genomgåtts i olika länder, men enligt 

högskoleverkets bedömning räknas de som likvärdiga eftersom alla är berättiga att undervisa 

på kulturskola.  

 

Ingen av de intervjuade fiollärarna har haft improvisation som ämne under sina studieår. En 

gemensam faktor som de flesta informanter har är också att improvisation i sig inte 

välkomnades i undervisningsprocessen. Det var bara en person som på eget initiativ hade 

genomgått en kurs i improvisation. Detta var efter hen hade avslutat sin utbildning och redan 

arbetade som fiollärare. Efter det initierade fiolläraren workshop med improvisation på egen 

hand. 

 

Tre av sju fiollärare skulle vilja vidareutbilda sig i improvisation i form av en kurs eller 

workshop om de skulle få sådan möjlighet. Fyra av sju fiollärare vill inte göra det på grund 
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av tidsbrist eller åldern. Tidigare har jag nämnt att en informant har sagt att hen är för 

gammal för att lära mig något nytt. De fiolärarna som har uttryckt viljan för vidareutbildning 

har olika bakgrunder vilket tyder på att intresset för ämnet inte beror på utbildningen eller 

uppväxten.  

 

5.3 Användning av improvisation i undervisningen  
 

Fastän att alla fiollärare inte hade studerat improvisation under sina utbildningsår använder 

fyra av sju fiollärare improvisatoriska moment i sin undervisning. Skillnaden mellan hur 

lärarna använder improvisatoriska moment i undervisningen ligger i själva begreppet 

improvisation. Om man jämför informanternas berättelse och deras syn på improvisation 

kan man se tydliga skillnader. Till exempel ser alla informanter väldigt olika på 

improvisationens innebörd.  Det kan vara allt från att en informant inte välkomnar någon 

slags improvisation till att någon är väldigt öppen till det och tycker det är en viktig del i 

både undervisningen samt den skapande processen. Fiollärarna hade olika föreställningar om 

begreppet improvisation. Den skillnaden av bestämmelser på vad improvisation betyder gav 

en stor variation av de improvisatoriska momenten. I och med det varierade begreppet 

improvisation i sitt innehåll.  

 

Här nämner jag några viktiga exempel som visar hur lärarnas syn varierade på begreppet 

improvisation. En fiollärare kallade tillämpningen av olika varianter på en övning för 

improvisation.  En annan fiollärare benämnde en utarbetad motstämma som hen definierade 

som improvisation. Av andra lärare nämndes bland annat jazzimprovisation, en rytmisk 

improvisation och pedagogisk improvisation.  

 

En lärare som har en folkmusikutbildning säger att improvisation kan vara en motstämma 

som eleven har hittat på själv.  Den så kallade motstämma kan varieras varje gång medan 

samma melodi spelas och detta kan betraktas som improvisation. Ett viktigt moment i 

processen är att folkmusikgenre inte överges och att motstämma ska ha karakteristiska, 

stilistiska drag. Jag nämner tidigare att improvisation kan delas in i två grupper, idiomatisk 

och icke idiomatisk. Idiomatisk improvisation har en tydlig tillhörighet med någon specifik 

genre och det visade sig vara en viktig del av användningen av denna typ av improvisation. 
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Till exempel har fiolläraren som är folkmusiker och lärare använt en idiomatisk 

improvisation vilket har en tydlig tillhörighet till folkmusik.  

 

En ytterligare fiollärare med judisk bakgrund nämner klezmer3 improvisation vilket ingen av 

de andra sex fiollärare har nämnt. I det faktumet kan hittas står av kulturhistoriskt perspektiv 

eller påverkan av den kulturella aspekten.  Eftersom klezmers har judiska rötter nämner just 

den fiolläraren den typen av improvisation. Detta kan anknytas till att fiollärarens bakgrund 

spelar en viss roll. I och med att det bara var en person som hade judisk bakgrund och var 

ensam med att nämna klezmer som en slags improvisation.    

 

5.4 Fiollärarnas definition av begreppet improvisation   
 

Själva begreppet improvisation och lärarnas definition av begreppet påverkade studiens 

validitet. Med begreppet validitet menas att man verkligen mäter det man vill mäta. I mitt 

fall att ställa mer specifika frågor kring olika improvisationsgenrer och förtydliga till mina 

informanter vilken improvisation jag är intresserad av. Om jag skulle ha gjort det skulle till 

exempel pedagogisk improvisation inte räknas med i min undersökning och instrumental 

improvisation skulle tydligare komma fram.  Fastän jag har valt en någorlunda begränsad 

grupp av lärare för min studie har varje intervju varit unik. Varje lärare har en egen 

uppfattning om improvisationens innebörd. Till exempel är det oklart om pedagogisk 

improvisation som har nämnts av två fiollärare ska räknas som användning av improvisation 

i fiolundervisningen. En fiollärare nämnde att hen använde olika pedagogiska metoder 

beroende på elevens personlighet vilket hen kallar för pedagogisk improvisation. 

”Improvisera en övning” är ett citat från intervjun som jag vill betona eftersom att andra 

fiollärare har utryckt sig på ett liknande sätt. 

 

Validitet skulle höjas om jag på ett tydligt sätt presenterade för fiollärarna vilken 

improvisation jag är intresserad av. Mer specifika frågor skulle förbättra validiteten av 

studien. Begrepp som jazzimprovisation, rytmisk improvisation, klezmer improvisation, fri 

improvisation osv. borde specificeras.  

                                                
3 Folkmusikgenre från Östeuropa med judiska rötter.   
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5.5 Tolkning och slutsatser  
 

Fyra av sju fiollärare använder improvisation när de spelar själva och arbetar som musiker. 

Det var också fyra av sju lärare som använder improvisation i undervisningen. Med den 

deduktiva metoden skulle man kunna komma fram till att de som använder improvisation 

när de spelar själva också använder det i undervisningen. Dock har det blivit ett annorlunda 

resultat. När jag jämförde de fyra fiollärarna som använder improvisation i undervisningen 

(med elever) med de som improviserar själva visade det sig att bara två av fyra fiollärare 

utför båda delarna. Två fiollärare använder improvisation i undervisningen, men använder 

inte improvisation när de arbetar som musiker och de andra två fiollärare gör bägge delarna.  

 

Tre fiollärare anser att improvisation tar för mycket plats i undervisningen eftersom det finns 

andra viktiga moment i fiolspelet som de anser vara mer betydelsefullare. Därför uttrycker 

de en negativ inställning till användning av improvisation i undervisningen.  Den mest 

nämnda orsaken till den negativa inställningen är tidsbrist. Fiollärarna säger att lektionerna 

är för korta och för att lära eleven spela fiol måste dem prioritera fioltekniska moment som 

spelar stor roll i fiolspelet. Fiollärarna nämner att de tekniska moment är viktiga och 

improvisation som är icke viktig del av undervisningen som kan skippas. För att eleven ska 

kunna improvisera krävs också en viss teknisk färdighet.  

 

För att en elev ska lära sig att spela fiol krävs det ganska många fysiska förberedelser innan 

fiolen låter någorlunda bra i elevens händer. För ett få ett barn att dra en stråke på ett rätt sätt 

så att det låter bra kan ta en hel termin, och detta handlar bara om höger hand. När eleven 

börjar arbeta med vänster hand kommer det upp mer fysiska svårigheter som ska rättas till 

av läraren. För att kunna improvisera på fiol behöver en elev vissa tekniska grunder därför 

talar många fiollärare om att de inte hinner med improvisation. På Sveriges kulturskola får 

en elev instrumental undervisning i 20 minuter per vecka. I och med det bortfaller 

improvisation på grund av att läraren inte hinner med eftersom de prioriterar grundläggande 

moment i fiolspelet.   
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”Det är så korta lektioner så att man hinner bara med det nödvändiga som tar eleven framåt. 

I och med det ryms dessvärre inte improvisation i de undervisningsramarna”.   

 

Fyra lärare har en positiv inställning till användning av improvisation i undervisningen: 

 

”Tillgång till improvisation skapar en egen musikalisk vilja och det självskapandet ger 

glädje och frihet” 

 

”Bästa musikaliska utvecklingen sker när eleven spelar på gehör och känner musiken genom 

gehörets väg.”  

 

“Egenskaper som utvecklas hos eleven är medvetenhet av intonation och helhetskänsla .”  

 

Citaten ovan visar att fastän kopplingen till improvisation under utbildningsåren fattades har 

fiollärarna ändå hittat andra vägar till improvisation.  

 

Efter analysen kan jag inte se någon koppling mellan användning av improvisation i 

undervisningen samt fiollärarnas bakgrund och utbildning.  Vissa individer är intresserade 

av improvisation som fenomen, undervisningsmetod och ämne på grund av personliga skäl 

eller eget intresse för ämnet.  

  

För att kunna använda improvisation i undervisningen behöver fiollärarna vissa musikaliska 

kunskaper från sina tidigare utbildningar. Den musikutbildningen är grunden för att 

utvecklas vidare i improvisation om man själv har vilja och intresse för det. Vissa lärare 

utvecklar improvisatoriska moment på egen hand genom olika kurser och böcker. På det 

sättet utvecklar de själva de kunskaperna som behövs för att kunna använda improvisation. 

Därför använder vissa fiollärare ändå improvisation i undervisningen fastän de själva inte 

har fått kunskaper om improvisation i sina utbildningar. 
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att ta redo på hur olika fiollärare arbetar med improvisation och 

vilka faktorer som påverkar lärarnas användning av improvisation i sitt läroarbete.  

Det visade sig att fyra av sju fiollärare använder improvisation eller improvisatoriska 

moment i sin undervisning fastän ingen av dem har lärt sig att använda improvisation under 

sina utbildningsår. Detta faktum visar ett ganska stort intresse bland fiollärarna för 

användning av improvisation i undervisningen. Många uttryckte sig väldigt positivt till 

improvisationens användning. Flera aspekter kring varför improvisationen är bra har nämnts 

bland många. Fiollärarna är väl medvetna om hur improvisation påverkar elevernas 

förmågor och vad improvisation kan utveckla hos eleven. Fiollärarna nämner att egenskaper 

som musikaliskt uttryck, emotionell och personlig utveckling, naturlig relation till 

instrumentet, musikalisk vilja, glädje, frihet och helhetskänsla skulle utvecklas mer hos 

eleven med hjälp av improvisation.  

Trots att många fiollärare är väl medvetna om den positiva inverkan som improvisation 

bidrar till och att bland annat elevernas musikaliska utveckling förbättras använder vissa 

fiollärarna inte improvisation i sin undervisning. En av anledningarna till detta är tidsbrist. I 

och med att lektionstiderna är så korta hinner fiollärarna inte med de improvisatoriska 

momenten.  

En tendens som finns i kulturskolor är att optimera den lärandeprocessen genom att införa 

kortare undervisningstider och börja använda gruppundervisning. Detta är en av orsakerna 

till att fiollärarna inte har utrymme eller tid för användning av improvisation 

undervisningen. Kulturrådets inställning påverkar lärarnas val. De lärarna som har lyckats 

att använda improvisation i undervisningen säger oftast att de inte hinner med de momenten 

så ofta. Fyra av sju fiollärare använder improvisation när de spelar själva. Trots det hinner 

två av dem inte använda improvisation med sina elever.  
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6.1 Begreppet improvisation bland fiollärare 
 

Efter min analys av intervjuerna visade det sig att definitionen av begreppet improvisation 

kan tolkas på olika sätt beroende på fiolläraren. Eftersom alla informanter inte hade 

improvisation som ämne under sina studier var deras definitioner av begreppet olika. Det 

kan vara en följd av utbildningarna eftersom informanternas studier inte hade någon 

koppling till improvisation. Om fiollärarna hade ett ämne eller en kort kurs i improvisation 

under sina studier skulle definitionen av begreppet vara mer tydligare för fiollärarna.  

 

Även det kulturhistoriska momentet spelar en viss roll i det hela eftersom improvisation 

försvann från den klassiska musiken under 1900-talet. Den historiska detaljen som till 

exempel uppfinning av inspelning och strävan efter den perfekta musikaliska upplevelsen 

påverkade improvisations bortfall från den klassiska musiken och som följd också 

utbildningarna. Musikerna och musiklärarna som hade fiol som huvudinstrument behövde 

inte använda improvisation eller improvisatoriska moment i medföljande arbete som till 

exempel arbete i orkester eller kammarmusik. Även undervisningsarbete som kulturskolans 

undervisning blev påverkad. 

 

Det är tillräckligt svårt för violinister att uppnå det ”perfekta spelet” som ska presenteras på 

konserter. Ibland förekommer det på konserter ännu mer påfrestande omständigheter som till 

exempel inspelning av framträdandet där ett litet misstag kan betraktas som ett totalt 

misslyckande. Vygotskijs teori om att arbetsredskap kan påverka människans förmågor kan 

spela en stor roll i improvisations försvinnande. Med arbetsredskap menar jag uppfinning av 

inspelning och som konsekvens försvann förmågan att improvisera.  

  

Enligt Vygotskijs teori kan människans naturliga funktioner med symbios av arbetsredskap 

skapa en annan funktion eller egenskap som kallas kulturell. Människans strävan för 

ljuduttryck och de kulturella verktyg som till exempel instrument omvandlades till olika 

musikstilar eller uttrycksformer.  
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I kapitlet tidigare forskning beskriver jag olika musikgenrer som byggs på improvisation. 

Eftersom genrerna uppstår med inflytande från olika kulturer och omständigheter blir de inte 

lika. Till exempel skapades orgelimprovisation med inflytande från gudstjänsternas 

varierande moment som musikerna skulle anpassa sig till. Ett annat exempel är 

jazzimprovisation som har påverkats av den afrikanska kulturen. Med det vill jag säga att 

uppkomsten av till exempel indisk musik eller flamenco har i botten samma naturliga eller 

medfödda mänskliga egenskaper som stimulerades av omgivningen och omvandlas till olika 

stilar eller genrer. Varje kulturellt inflytande och omständigheter har skapat något nytt. Alla 

människor har en strävan till att uttrycka sig genom konst men på grund av miljön runt om 

kring oss blir formen och presterandet av uttrycket olika.  

 

Vygotkij beskriver i sin bok The psychology of art (1986) om konst och tal som ett 

semiotiskt system. Med begreppet semiotiskt system menar jag att människor hittar på olika 

”tecken” som uttrycker en viss känsla. Dessa speciella ”tecknen” kan bilda ett system av 

symboler (balett-rörelse, teater-gester och ord, musik-ljud) som inte kan ersättas med något 

annat symboliskt system inom just den genren. Det finns vissa bestämmelser kring hur ett 

semiotiskt system ska se ut. Till exempel kan man inte i baletten börja sjunga och på en 

traditionell klassisk konsert kan man inte dansa och skutta på scenen. Detta är på grund av 

att det inte tillhör det semiotiska systemet.  

 

I boken Improvisation (1992) delar Baily in improvisation i två grupper en idiomatisk och 

icke idiomatisk. Den idiomatiska improvisationen har just speciella tecken eller musikaliska 

uttryck som tillhör just den specifika genren. Till exempel känner vi igen att det spelas jazz 

på radio tack vare de idiomatiska tecknen eller enligt Vygotsij semiotisk system. Jag tycker 

man kan se tydliga likheter mellan Bailys och Vygotskijs syn på den skapande processen 

inom konsten. Till exempel skriver Vygotskij om det semiotiska systemet och Baily 

beskriver skillnaden mellan de olika semiotiska systemen.  

 

6.2 Utbildningen  
 

Inga av mina sju informanter hade improvisation under sina studieår, men fyra av dem 

använder improvisation i undervisningen. Det faktumet visar att fiollärarnas utbildning inte 
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påverkar improvisations användning i deras undervisning och när de spelar själva. 

Fiollärarna själva väljer om de vill genomföra improvisatoriska moment med sina elever 

eller inte. Däremot kan utbildningen spela roll när fiollärarna tar fram improvisatoriskt 

material på egen hand. Utbildningen kan till exempel hjälpa fiollärarna att tolka materialet 

och använda det vid önskemål. När jag använde improvisation i min undervisning hittade 

jag materialet själv vilket några av mina informanter också hade gjort. Om inte jag skulle ha 

den utbildningen som jag har fått skulle jag inte kunna tolka och använda underlaget som jag 

hittade.  

 

I början av mitt arbete trodde jag att utbildningen och bakgrunden som fiollärarna har spelar 

en viss roll kring fiollärarnas val av improvisationsanvändning. Däremot visar min studie att 

det inte finns några kopplingar mellan fiollärarnas bakgrund samt utbildning och användning 

av improvisation. Detta tyder på att fiollärarna med hjälp av sina tidigare kunskaper från 

sina utbildningar har möjlighet att bygga vidare kunskaper om improvisation vid behov och 

vilja. Om samhället hastigt skulle behöva att färdigutbildade violinister improviserar skulle 

de snabbt kunna bygga på de kunskaperna. Det kan anses som en självklarhet att 

improvisation är bra för eleven i och med att det utvecklar vissa egenskaper hos eleven, men 

om det inte finns vissa grundläggande kunskaper som tillåter violinister att uttrycka sig 

skulle improvisation inte vara möjligt. Att lära elever de nödvändiga kunskaper som 

specifikt tillhör violinisternas semiotiska system. Det är enligt Vygotskij som att lära sig ”ett 

språk” som man kommunicerar med. Om man kan detta ”språk” kan man använda det i 

olika sammanhang eller lära sig ett annat ”språk” vid behov. Men just grunderna för vidare 

utvecklingen är viktiga.  

 

Samtliga fiollärare nämner den tekniska utveckling hos eleverna som den viktigaste delen i 

undervisningen. En informant säger: 

 
… kunniga lärare ska inte påskynda processen men improvisation innan eleven är redo för 

det”. Hen menar att eleven först måste lära sig de tekniska grunderna och sedan arbeta 

med andra moment som till exempel improvisation. Sedan säger hen ”när eleven förstår 

att improvisation är ett musikaliskt uttryck blir det lättare för den studerande att lära sig 

improvisera.  
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De fraserna formar synen på vad fiollärarna tycker om improvisationens användning i 

allmänhet.  

 

I slutet av mitt arbete kom jag fram till att improvisation är en komplettering som kan 

exkluderas om det inte finns tidsutrymme för det. Däremot kan tas fram och byggas upp vid 

önskemål. Precis som fiollärare själva väljer om de vill använda improvisation med sina 

elever eller lära sig mera om det gäller också elever. Fiollärare och fiolelever kan lära sig att 

improvisera när som helst med förutsättningen att de kan ”det språket”, nämligen den 

tekniska färdigheten som krävs för att kunna spela fiol. Det är grunderna för inlärning och 

utveckling av improvisation.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor: 
 

Dynamiska: 

 

• Vilka tankar har du rund begreppet improvisation? 
 

• Hur dit uppväxt och tidigare utbildning påverkar synen på begreppet? 
 

• Har du själv blivit undervisade i improvisation? 
 

• Har du använd improvisation i ett annat sammanhang än undervisning? 
 

• Beskriv hur arbetsförhållanden påverkar inställningen till improvisation som 
arbetsform.  

 

•  Hur skulle du vilja förbättra undervisningsmetoder? 
 
 

Tematiska: 

 

• Använder du improvisation i din undervisning? Kan du tänka dig att använda 
improvisation som undervisningsmetod? 

 

• Hur skulle du utveckla improvisationsanvändning? 
 

• Kan du tänka dig att använda nytt material som är kopplat till improvisation? 
 

•  Om du använder improvisation i vilket sammanhang/genre? 
 

• Finns det utrymme för improvisation med tanke på andra viktiga 
undervisningsmoment.  

 

• Vad tycker du improvisation utvecklar hos eleven? Vilka egenskaper lyfter 
improvisation upp? 
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Bilaga 2  
 

Intervju transkription 
 

Intervju 1: 

 

En äldre fiollärare besvarade i en intervju att hen aldrig har haft någonting med 

improvisation att göra. Läraren använder inte improvisation i sin undervisning och vill aldrig 

utforska det området med sina elever. Hen medger också att hen aldrig har stött på 

improvisation under hela sin uppväxt och inte heller under den klassiska utbildningen.   

 

Intervju 2: 

 

En klassiskt utbildad violinist med judisk bakgrund som undervisar privat påträffade 

improvisatoriska moment under sin utbildning.  Det första exemplet hen nämnde var 

Klezmer musik som hen uppfattar som improvisation. Hen tycker att Klezmer låter som 

improvisation, men att det i själva verket är ett vält inlärt material som kan användas på 

olika sätt vilket publiken uppfattar som improvisation. 

 

Musikern pratade samtidigt om barock improvisation. Hen hävdar att barock improvisation 

förr uppfattades i den genre som ett standard begrepp och att alla musiker i då tiden skulle 

vara improvisatörer.  

 

Om Hen skulle få en möjlighet att utbilda sig i improvisation och få tillgång till ett nytt 

utbildningsmaterial skulle hen uppskatta det och med stor glädje använda det i sin 

undervisning. Musikern nämnde också att improvisation har en stor anknytning till 

komposition. 

 

Därefter talade hen om improvisation som användes i musikerns undervisning. Musikern 

nämnde att en påhittad övning som man själv har hittat på kan anses som en improvisation. 

”Improvisera en övning” är ett citat från intervjun som jag vill betona eftersom flera 

intervjuade personer har använt samma uttryck. Detta kan anknytas till en pedagogisk 
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improvisation – inte musikalisk improvisation. Till exempel uppfattas metoder som blandas 

eller nya lösningar som hittas under undervisning också som improvisation.  

 

 

Intervju 3: 

 

En annan fiollärare definierar begreppet improvisation som en musikalisk frihet och 

konstnärlig skicklighet som omfattar både tekniska och musikaliska moment. Hen har inte 

stött på improvisation under hela sin utbildning. Den intervjuade fiolläraren tycker att det är 

fel att hen inte ens hade blivit introducerad för improvisation under alla sina studieår och 

enligt hen känns det som ett litet musikaliskt handikapp. Om den fiolläraren skulle få 

chansen att gå en kurs eller workshop skulle det vara en väldigt bra kompetensutveckling. 

Hen betonar att hen inte använder improvisation i sin undervisning på grund av brist på 

kunskap i det området. Ett annat hinder för improvisationens användning är tiden eftersom 

andra undervisnings moment är viktigare som t.ex. notläsning och tekniskt utveckling. 

Läraren anser att användning av improvisatoriska moment kommer bli på en bekostnad av 

någonting annat och om man ska ta upp improvisationens moment i undervisningen så 

behövs det en annan läroplan. 

 

 

Intervju 4: 

 

En ytterligare fiollärare med långpedagogisk (hen undervisar från 15 års ålder)erfarenhet 

och lång musikerskarriär är väldigt öppen för all sorts improvisation. Under sina studier i 

Sankt- Peterburg skulle alla äldre elever undervisa de yngre eleverna och därför började hen 

undervisa redan i 15 års ålder.  

 

Hen nämner först en rytmisk improvisation där eleven erbjuds att improvisera fram en 

menuett på tre fjärdedelar. Läraren understryker att hen inte uppför improvisation med 

eleven tills de tekniska färdigheterna sitter på plats vilket hen anser ske i tredje till fjärde 

klass (9,10 år). Om eleven ibland utvecklas snabbare går det att improvisera med barnet 

redan i andra klass (8 år). 

 



 39 

De viktigaste förutsättningar för improvisation är emotionell och personlig utveckling. ”När 

eleven förstår att improvisation är ett musikaliskt uttryck blir det lättare för den studerande 

att lära sig improvisera.” Musikläraren ger ett exempel genom att berätta om en elev som 

kom trött på en lektion och skulle med hjälp av sitt instrument förklara hur hen mår, det vill 

säga improvisera fram ljud, rytmer och effekter som uttrycker hens känslor med den 

tekniska redskapen som redan finns på ett instrument.  

 

Utan musikens karaktär och viljan för att uttrycka sina känslor har improvisation ingen 

mening enligt fiolläraren.  ”Kunnig lärare ska inte påskynda processen med improvisation 

innan eleven är redo för det.” är ett citat från intervjun. Hen anser att improvisation är en av 

de viktigaste pedagogiska metoderna som kan utveckla eleven. Fiolläraren understryker 

också hen tycker att alla lärare borde använda sig av alla möjliga slags metoder för att 

förbättra elevernas utvecklig.  När lärare använder sig av improvisation i sin undervisning 

måste de förstå och ha i åtanke att metoden inte utvecklar färdigheter som till exempel 

intonation, ton kvalité och hållning. 

 

Intervju 5: 

 

En folkmusiker som undervisar i fiolspel och ensemble anser att begreppet improvisation 

handlar om arrangemang kring angiven melodi som musikern lär sig på gehör. Hitta ackord 

och andra stämmor relativt fritt kring en melodi är improvisation för hen.  Folkmusikern har 

aldrig stött på improvisation under sin utbildning men har av ren nyfikenhet själv testat att 

improvisera. Idag improviserar hen inte själv men använder det sin undervisning. 

Folkmusikern nämner inte bara improvisation i genren folkmusik utan hen talar också om 

improvisation i andra genrer som till exempel jazz. Jazzimprovisation kan till exempel 

handla om en improviserad melodi fast med bestämda ackord medan folkmusikens 

improvisation struktureras på fast melodin, improviserade ackord och andra stämmor som 

passar till melodin. Ibland får eleven hitta på melodier själva, men läraren betraktar dock 

inte det som improvisation utan hen menar att eleverna då komponerar och tonsätter ett 

stycke i folkmusikens stil.  Men när det så kallade stycket är klart kan man lägga till 

improvisatoriska moment. Då kan man till exempel genom att ändra stämmor och ackord i 

stunden lägga till de improvisatoriska momenten. 
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När folkmusikerns elever har utvecklat och bearbetat sina kompositioner sätter de ihop det 

med andra ensembler som spelar i andra genrer som till exempel klassiskt, barock, jazz och 

pop. De eftersträvar till att skapa musik som är byggt på deras egna kompositioner och de 

andra elevernas inlärda stycken. Tillsammans försöker de blanda sin musik och skapa något 

helt nytt.  Resultatet blir oftast några låtar med mixade stilar och genrer. 

 

Folkmusikern nämner ett experiment med ”La Folia” som är en spansk folkmelodi vilket 

användes mycket under barocktiden.  Experimentet gick ut på att elever och lärare 

tillsammans hittade alla svenska folklåtar som var byggda på den melodin och 

sammanställde det med Vivaldis ”La Folia”. Läraren hävdar att den bästa musikaliska 

utvecklingen sker när eleven spelar på gehör och känner musiken genom gehörets väg. Hen 

menar att noter och speciellt uppträdande med noter ger en spänd och stel effekt medan 

inlärning på gehör ger en mer avslappnad och naturlig relation till instrumentet. 

 

Intervju 6: 

 

En fiollärare som under många år har arbetat som musiker och musiklärare på kulturskola 

börjar med att berätta om att hur hen ser på improvisation. Hen antyder att begreppet 

improvisation betyder ”frihet”. Efter det anknyter hon improvisation till jazz men hen 

utesluter inte att improvisation kan användas i andra genrer.  

 

Under sin musikutbildning har läraren inte stött på någon sorts av improvisation, men under 

senare år när hen studerade på lärarlinjen provade hen att improvisera. Det var inget som 

läraren utvecklade eller något hen använde sig av senare i livet men hen fick dock en liten 

glimt av improvisation innebörd. Läraren har en stark koppling till jazz eftersom hens fader 

ofta improviserade inom den genren, men hemma lyssnade de ändå mer på klassisk musik.  

Läraren hade under sina tidiga år heller inget intresse för att söka upp improvisationens 

element men det intresset kom upp senare i livet. 

 

Läraren har använt improvisation i sin undervisning i form av att skapa och uppfinna nya 

ljud samt att uttrycka något med koppling till någon historia eller saga. Under de senaste 

åren har läraren dock slutat med det på grund av att eleverna inte visade intresse för det.  

Läraren själv var väldigt intresserad av improvisation som en undervisningsmetod och köpte 
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därför några böcker om det. Avsikten var att använda böckerna i sin undervisning men det 

blev aldrig av på grund av tidsbrist. ”Det är så korta lektioner så att man hinner bara med det 

nödvändiga som tar eleven framåt “. Eftersom läraren har så lite tid med eleven behöver 

undervisningen anpassas till att ha väldigt konkreta och korta uppgifter. I och med det ryms 

dessvärre inte improvisation i de undervisningsramarna. Det är så mycket annat som 

behöver utvecklas hos elever vilket tar en stor plats i undervisningen.  

 

Under de åren läraren använde sig av improvisation i sin undervisning kunde hen tydligt se 

att tillgången till improvisationens moment gav en fysisk frihet och avslappning hos elever. 

”Tillgång till improvisation skapar en egen musikalisk vilja och det självskapandet ger 

glädje och frihet.” Läraren konstaterar att det också finns en negativ effekt eftersom andra 

undervisningsmoment som skulle ha utvecklats står stilla, som till exempel den speltekniska 

utvecklingen och inlärning av stycken.  

 

I intervjun kom begreppet komposition upp i och med att läraren komponerar låtar själv. 

Enligt läraren är komposition och improvisation två helt olika processer. När någon 

improviserar finns det inte tid för att tänka igenom uttrycksfigurer och därför behöver man 

vara mer förberedd och kunna mycket mer innan själva improvisationen händer. För fyra år 

sedan hittade lärare en kurs om improvisation med två violinister som hade workshops för 

barn och vuxna. Det blev en väldigt utvecklande och inspirerande upplevelse för hen men 

det tonade av på grund av andra prioriteringar ibland annat pedagogiskt arbete och brist på 

tid.  

 

Intervju 7: 

 

En annan lärare som arbetar på en kulturskola och frilansar som musiker tycker att 

improvisation är ”en förlorad konst”.  Hen pratade om barocken och klassicismen då 

musiker i redan inskriven musik kunde ägna sig åt fria tolkningar och kadenser.  Läraren 

hävdar att denna musikaliska frihet som fanns då har tonat ner med tiden.  

 

Under sina studier var improvisation inte tillåtet och den strikta notläsningen av styckena var 

i fokus. Läraren betraktar sin utbildning som ”fyrkantig”. De improvisatoriska momenten 

kom till användning först när läraren började undervisa själv. Då började hen använda 
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improvisation som en undervisningsmetod. Elever hittade på egna melodier och 

improvisatoriska moment lades till. När lärare insåg att improvisation gav ett mycket gott 

inflytande på elevernas utveckling började hen använda de improvisatoriska momenten ännu 

mer i undervisningen. Läraren använder främst improvisation med de yngre eleverna 

eftersom det finns tid och utrymme för det. De äldre eleverna har så mycket annat i fokus att 

improvisation inte ryms i de tidsramarna som kulturskolan har.   

 

Läraren skulle vilja använda mer improvisation i sin undervisning om det skulle finns 

möjlighet och utrymme för det. Hen har redan material (en bok), vilket är inriktat på jazz 

improvisation som hen brukar använda ibland. Eftersom läraren har hittat material och 

kunskap om improvisation på egen hand påpekar hen att det blir mycket tuffare att använda 

improvisation på en bra nivå. Däremot tycker läraren att det inte skulle vara lämpligt för hen 

att gå på en kurs eller få en större utbildning i det området (improvisation) på grund av 

åldern, men hen understryker att det skulle vara jättebra för elever.  

 

Egenskaper som utvecklas hos elever är medvetenhet om intonation (eleverna lyssna mer på 

sig själva), helhetskänsla (tonarts medvetenhet)   

     

 

 

   

   

  

        

 

  

 

 

 


