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Sammanfattning 

Improvisation är ett ämne som teoretiserats och dissikerats inom jazzpedagogiken. 

Undervisningen utgår ofta från att lära sig rätt skalor och arpeggion över rätt ackord medan 

forskare och framstående jazzmusiker framhäver plankning och transkription som viktigt för 

att lära sig improvisera. Syftet med detta arbete var att undersöka hur plankning och 

transkription kan utveckla improvisationsförmågor. Metoden för detta arbete var att spela in 

mig själv när jag improviserar, planka fyra jazzsolon och sedan spela in mig själv igen för att 

analysera eventuella skillnader i mitt spel utifrån det jag plankat. Studien tyder på att 

plankning och transkription utvecklar improvisationsförmågor avseende fundamentala 

stildrag inom jazz såsom timing och frasering. I detta arbete har jag kommit fram till att 

plankning och transkribering är effektiva medel för att utveckla ett jazzspråk, men de bör 

kombineras med vedertagna metoder såsom Chord Scale Approach (CSA).  

Nyckelord: jazz, improvisation, improvisationsmetodik, imitation, transkription, solo, Kurt 
Rosenwinkel 
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1. Inledning och bakgrund 

Jag började intressera mig för jazzimprovisation på gymnasiet och blev hänförd av alla 

möjligheter det ger att uttrycka sig musikaliskt. Möjligheterna inom improvisation är så 

många att det nästan är svårt att veta var man ska börja. Även om jag har ägnat mig åt 

improvisation i flera års tid upplever jag som gitarrist och pedagog att improvisationens 

uttrycksmöjligheter också är dess svårigheter. I min skolning i improvisation har det ofta lärts 

ut olika musikaliska mönster såsom skalor, arpeggion och ”licks” eller ”klichéer”, som är 

återkommande melodiska fraser inom genren. I min erfarenhet som gitarrlärare upplever jag 

att det finns ett stort steg att ta för eleven som ska lära sig jazz med hänsyn till musikstilens 

harmoniska och rytmiska struktur, som skiljer sig avsevärt från de musikstilar som de flesta 

gitarrelever jag undervisat har varit i kontakt med tidigare. Skickliga jazzmusiker pratar ofta 

om vikten av att planka och lyssna på jazz för att lära sig improvisera (Berliner, 1994; Coker, 

1964). I min erfarenhet saknas detta moment i den individuella instrumentundervisningen. 

Därför har jag intresserat mig för hur plankning och transkription kan användas som verktyg 

för musikalisk utveckling och improvisationsutveckling. I detta arbete har jag plankat fyra 

improviserade solon av jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel. Han är en stor inspiration för mig 

och jag ville utgå ifrån en gitarrist i denna studie eftersom jag spelar gitarr och såg intressanta 

instrumentspecifika utmaningar inom jazz. 

1.1 Improvisation 

Improvisation är ett fenomen som finns inom flera kulturyttringar. Teater, dans, scenkonst, 

och musik har alla former där improvisation är viktigt. Någonting med improvisation är det 

som påverkar och berör utövarna och publiken. Nachmanovitch (2004) menar att att en 

målare måste förhålla sig till rum som om det vore tid. Denna liknelse kan också göras på 

musik; musiker förhåller sig till ljud som om det vore tid då det som precis spelats inte längre 

är i nuet. Improvisation brukar definieras som det som sker när något skapas eller genomförs i 

stunden. Det innebär att de som tar del av den anser att det som händer är unikt och att de 

upplever att de är i ”nuet” (Sajnani, 2012).  
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Improvisation kan också definieras som en motsats till komposition (Kjellberg, u.å). 

Komposition är då något som är i förhand fastlagt och improvisation spontant och oförutsett. 

Coker (1964) menar att många av de parametrar som behövs för att bli en skicklig 

improvisatör är samma som för att bli en skicklig kompositör. Det är därför en haltande 

dikotomi att placera dessa begrepp som varandras motsatser i en musikalisk kontext eftersom 

improvisation isåfall kan definieras som en komposition i stunden. 

Begreppet improvisation kan betyda olika inom olika kulturer och inom olika musikstilar. 

Något som dock är gemensamt för alla improvisationsframföranden är att det finns 

musikaliska normer inom varje musikstil som musikern måste förhålla sig till för att anses ha 

genomfört en god improvisation (Åstrand, 1988). Här nedan presenteras vissa normer som 

finns inom jazz. 

1.2 Jazz och improvisationsteori 
Jazz är en svårdefinierad musikstil där improvisation står som gemensam nämnare. Begreppet 

jazz kan syfta på en rad olika musikaliska stilar såsom new orleans, swing, latin, fusion, 

bebop, frijazz mfl. Låtmaterialet kommer ofta från musikaler och kompositioner från 1920- 

och 30-tal. Dessa låtar brukar benämnas som en del av standardrepertoaren inom jazz och har 

samlats in i böcker såsom ”real book” eller ”fake book”. Noteringen av låtarnas melodi är ofta 

grundläggande noterat och fritt för framföraren att tolka. Dessa låtar utgör en musikalisk 

grundstruktur där musikerna sedan turas om att improvisera över låtens form (också kallat 

chorus) och harmonik. (Kjellberg, 1988) 

Även om ett jazzsolo är improviserat finns det som sagt alltid musikaliska normer för hur en 

improvisation ska vara. Att ha en välutvecklad improvisationsförmåga inom jazz kan 

definieras som att ha god förståelse för harmonik, bra ”timing”  och kreativitet (Berliner 1

1994). Av dessa tre faktorer har jag valt att titta närmare på timing och harmonik. Kreativitet 

utelämnas i detta arbete för att det inte är lika mätbart som timing och harmonik. 

 Timing eller time kan definieras som förmågan att hålla ett tempo, spela på ett rytmiskt exakt sätt 1

eller ett förhållande till en puls (Sandberg, 1998)
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Harmonik - Chord Scale-Approach 

För att få förståelse för harmonik brukar rätt arpeggio eller skala över rätt ackord undervisas 

(Coker, 1964; Crook, 1991; Murphy, 2009).  I och med att jazz har institutionaliserats och 

blivit musik som går att studera på universitetsnivå har också rätt skala över rätt ackord 

standardiserats som koncept inom improvisationsundervisning i jazz (Murphy, 2009). 

Metoden innehåller skalövningar över ackordprogressioner där varje nytt ackord har en 

tillhörande skala som ska spelas över ackordet. Rätt skala över rätt ackord kallas för ”Chord-

Scale Approach”, förkortat i detta arbete som CSA. 

CSA är ett grepp på improvisation som populariserades av Jamey Aebersold i samband med 

att han började släppa play-a-longskivor med tillhörande övningsmaterial. Tanken var just att 

spela rätt skala och därmed ackordstoner över rätt ackord i harmoniken. CSA-metoden brukar 

se ut ungefär såhär i läroböcker (se fig1; fig2): 

 

 

 
fig.1 Varje ackord har en skala som ackordet är byggt ifrån. 

fig. 2 Arpeggio över varje ackord som följer harmonikens stämföring.  

 

Det finns dock kritik mot CSA som metod för att lära sig jazzimprovisation. Jazzpedagoger i 

USA lägger för stor vikt vid att dela in toner i ”rätt” eller ”fel” över särskilda ackord, vilket 

gör att viktiga tonala och rytmiska aspekter av musikstilen går förlorad (Ake, 2002) . Kritik 2

har även riktats i Sverige där det menas att jazzundervisning på högskolenivå är för inriktad 

 Ake använder begreppet Chord-Scale System istället för Chord-Scale Approach. Samma innebörd.2
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på mätbara parametrar såsom spelteknik och CSA och på så vis glömmer konstnärlighet och 

kreativitet (Ahlén, 2011) .  3

Andra jazzpedagoger och musiker hävdar att jazz är ett språk som bör läras på samma sätt 

som människor utvecklar språk; genom att lyssna och imitera de som redan bemästrar språket 

(Coker, 1964; Crook, 1991; Berliner, 1994). Att lära sig musikens tonmaterial, det vill säga 

CSA kan därför ses som ”musikens alfabet”, ett urval av toner varav improvisatören 

formulerar meningar.  

Timing 

En förutsättning för att ett jazzframförande ska upplevas vara i ”bra time” är att det finns en 

rak linje i musikens pulsen, musikerna har gemensam uppfattning om tempot. Solisten kan 

sedan förhålla sig till denna puls på olika sätt: den kan spela ”på beatet ”, det vill säga spela i 4

samma puls som kompet, ”toppa beatet”, ligga före timingmässigt eller ”hänga på beatet”, 

ligga bakom timingmässigt (Berliner, 1994; Strandberg, 1998). Dessa tre förhållanden till ett 

beat spelas utan att påverka tempot (Berliner, 1994). Vilken underdelning de olika musikerna 

har i ett framförande kan påverka känslan av time (Strandberg, 1998). Åttondelar kan vara 

underdelade i åttondelstrioler, så kallade swingåttondelar eller i raka åttondelar. Att 

improvisera med en annan underdelning än vad trummisen har i sitt cymbalspel kan påverka 

uppfattningen om vad solisten har för time. En solist med bra time har förmågan att förhålla 

sig fritt timingmässigt över en stadig puls. Solisten har då en såpass etablerad inre metronom 

att den kan röra sig fritt mellan att t.ex. hänga på beatet och att spela på (Strandberg, 1998). 

För att uppnå god timing är det bra att röra sig till musik. Eftersom det finns motoriska spärrar 

mellan ens kropp och ens instrument är det bra att röra sig till musik och stampa takten 

(Strandberg, 1998). Berliner (1994) menar också att förkroppsligandet av ett beat ger en 

konkret referenspunkt vid ett framförande. Det är också bra att lyssna efter trummisens hi-hat 

 Ahlén nämner inte just Chord-Scale Approach utan rätt skala över rätt ackord3

”Beat” används som begrepp för att beskriva kompgruppens puls. Basistens basgång och 4

trummisens trumkomp utgör ett ”beat” (Strandberg, 1998).
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som slår på andra och fjärde slaget i takten och få ens åttondelsfraser att komma i synk med 

dessa (Strandberg, 1998). 

1.3 Gehör, plankning och transkription 
Utvecklandet av gehöret är essentiellt för den som vill ägna sig åt musikalisk improvisation. 

Coker (1964) delar in gehör i två kategorier; utomstående ljud (fysiska ljudvågor) och ljud 

inifrån hjärnan (påhittade ljud som ännu inte klingar). Genom att imitera inspelad musik 

(planka) och skriva ner den (transkribera) utvecklas förmågan att uppfatta musik och göra om 

musiken till en fingersättning på instrumentet eller en tonföljd som vi förstår musikteoretiskt 

(t.ex. en skala eller ett intervall). Det är sedan förmågan att obehindrat översätta ljuden 

”inifrån” hjärnan till musik som är att vara en skicklig improvisatör. Att planka ger ett auditivt 

minne som improvisatören kan utgå ifrån, särskilt vid improvisationens början (Murphy, 

2009).  

 

Att lära sig solon via färdiga transkriptioner (läsa solon) istället för att planka ger endast viss 

effekt menar Berliner (1994) som vidare hävdar att färdiga transkriptioner inte ger särskilt 

mycket information om fundamentala stildrag inom jazz. Även Coker (1964) är inne på 

samma spår och menar att det är bättre för gehöret att lära sig ett solo på sitt instrument än att 

få ner det på papper. För att utveckla ett gott relativt gehör är det en god idé att planka solon 

som utförs på samma instrument som en själv. (ibid) 

För att sortera den mängd information man får genom plankning och transkribering kan ”wow 

moments” användas. Jazzpianisten Tommy Flanagan berättar hur han brukade planka sin 

favoritpianist Art Tatums pianospel och att han övade särskilt på det som han benämner som 

wow moments (Berliner, 1994). Wow moments tolkar jag som en fras eller del av ett solo som 

berör eller inspirerar lyssnaren särskilt. Wow moments är på så sätt subjektivt. 

Kritik har riktats mot plankning och transkription som medel för att utveckla 

improvisationsförmågan (Crook, 1991). Den kritiken grundar sig dels i en norm inom jazz 

som går ut på att improvisatören ska spela på intuition och vara kreativ. Dessa företrädare 

menar att plankning inte föder någon originalitet hos solisten. Berliner (1994) menar att för att 
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bygga en unik röst inom jazztraditionen behöver man gå igenom tre steg: imitera, assimilera 

och innovera. De som inte blir originella fastnar då i de två första stegen och tar sig aldrig till 

det sista: innovation. De känner till de konventioner som finns inom musikstilen och spelar 

stilenligt, men inte unikt. Om imitation och assimilation anses som nödvändiga steg för att nå 

innovation kan det ses som motbevis mot kritiken som Crook (1991) hänvisade till. 

Leopoldson (2018) ställer sig frågan i sitt studentarbete om man kan hämma sin egen röst 

inom improvisation genom att planka och transkribera. Kritiken i det arbetet syftar till att 

spelteknisk förmåga kan hämma ens röst om den leder till att man spelar i invanda mönster. 

Jag tolkar det som att kritiken i själva verket riktas mot CSA och ”teoretisk 

improvisationsträning”, inte plankning som var avsikten. Som jag ser det är det viktigt att 

skilja på CSA och plankning.  

1.4 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur plankning och transkription kan utveckla 

förmågor inom jazzimprovisation. Genom att planka och transkribera jazzsolon undersöker 

jag om det påverkar mitt sätt att improvisera.  

Utifrån detta syfte har denna frågeställning ställts: 

• Hur kan plankning och transkription utveckla improvisationsförmågan? 

2.Metod 

Arbetet är en undersökning om hur plankning och transkribering kan användas som medel för 

att utveckla improvisationsförmågor. Utifrån syftets ställda mål har jag därför lagt stor vikt 

vid plankning och transkribering. Metoden i arbetet är indelad i fem delar: 

1. Inspelning 1 (min inspelning) 

2. Urval 

3. Plankning och transkriberingsprocess 

4. Inspelning 2 (min inspelning) 

5. Analys och jämförelse 
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I detta arbete har jag valt att planka fyra solon av den amerikanska jazzgitarristen Kurt 

Rosenwinkel. Rosenwinkel har med sin teknik, harmonik, frasering och timing gett mig 

många wow moments. En solist och inte flera valdes för att kunna göra en tydlig analys. Två 

solon har plankats i sin helhet och två har inte på grund av tidsbrist och speltekniska 

begränsningar hos mig. Under urvalskapitlet framgår det hur mycket av varje solo jag plankat 

och transkriberat.  

För att göra en analys på min utveckling har jag gjort två inspelningar. En inspelning när jag 

improviserar före plankningsprocessen och en inspelning efter plankningsprocessen. 

”Föreversionen” kommer att refereras till som inspelning 1 och ”efterversionen” som 

inspelning 2. Dessa har sedan analyserats i jämförelse med Rosenwinkels spelsätt utifrån 

timing, rytmik, frasering och tonmaterial. Detta för att se om plankning och transkribering av 

Rosenwinkel påverkat mitt sätt att improvisera. 

2.1 Val av solist och urval av låtar 

Kurt Rosenwinkel är en amerikansk jazzgitarrist som slog igenom under 1990-talet och har 

genom sin karriär spelat med stora namn inom musikstilen såsom Brad Mehldau, Avishai 

Cohen, Brian Blade, Joe Henderson och Paul Motian. Rickard Malmsten menar i sin intervju 

med Rosenwinkel från 2017 (YouTube 25/9-18) att gitarrister som studerade på Berklee 

College of Music på 1980 och 1990-talet ville låta som Pat Metheny eller John Scofield, men 

att stilideal sedan dess förändrats och att de flesta på 2000-talet och framåt försöker låta som 

Kurt Rosenwinkel. Rosenwinkel har alltså satt en ny standard för hur jazzgitarr ska låta.  

 

Urval av låtar har gjorts utifrån tre olika kriterier: 

• Olika ensemblesättningar  

• Olika tempon  

• Subjektivt inspirerande (wow moments) 

Jag valde så många låtar som jag ansåg att arbetets omfattning tillät. Det blev fyra stycken. 

Låtarna som valts är (i kronologisk ordning från när Rosenwinkel spelat in dem):  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I’ll be seeing you är komponerad av Sammy Fain och Irving Kahal år 1938 och var med i 

musikalen Right This Way som kom samma år. Låten tillhör standardrepertoaren inom jazz 

och är en 32-takters AABA-form i “medium swing”-tempo. Rosenwinkel spelar ett solo på 

denna låt på Chris Cheeks album I Wish I Knew från 1997.  Sättningen är en saxofonkvartett 

bestående av saxofon, trummor, kontrabas och elgitarr.  

 

Reflections är komponerad av Thelonius Monk år 1952. Låten är en 32-takter AABA-form 

traditionellt spelad som jazzballad. Rosenwinkel spelar ett solo på denna låt på sitt egna 

album Standards Trio: Reflections, från 2010. Låten har dels valts för det tempot som är 

långsammare än övriga men även för sättningen, som består av elgitarr, bas och trummor.  

 

Zhivago är komponerad av Kurt Rosenwinkel och var med i albumet The Next Step som han 

släppte år 2001. Låten är en upptempo jazzvals. Rosenwinkel släppte även en version av 

denna låt år 2010 på albumet Our Secret World, som är inspelad med Orchestra de Jazz 

Matosinhos, ett storband från Portugal. Det är storbandsversionen från 2010 jag valt att ha 

med i denna studie. Detta solo har inte plankats i sin helhet utan 108 takter varav 88 har 

transkriberats. 108 takter motsvarar ungefär två av tre chorus, varav första choruset föregås av  

ett 16 takter ”försolo” över en Ebmoll-pedal.  

 

Mr. Hope är komponerad av Kurt Rosenwinkel och är med på albumet Star of Jupiter som 

gavs ut år 2012. Låten är en ”sorts”  AABA-form på 32 takter. Låten har valts i denna studie 5

för att den visar på Rosenwinkels förmåga att improvisera över en form med flera 

tonartsförändringar. Sättningen på låten är en kvartett bestående av piano, elgitarr, trummor 

och kontrabas. Detta solo har inte plankats i sin helhet utan två chorus av tre. 

2.2.Plankning och transkriberingsprocess 

Plankningsprocessen är den som tagit mest tid i detta arbete. Jag började med att lyssna på 

solona och sjunga med dem. Sedan tog jag fram min elgitarr och försökte placera ut allt på 

mitt instrument. Där det gick för fort för att uppfatta vad som spelades använde jag mig av 

 A-delarna skiljer sig från varandra harmoniskt men med en liknande melodi. 5
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Amazing Slow Downer, en mobilapplikation där det går att dra ner tempo eller ändra tonhöjd. 

Sedan skrev jag in solona i notskrivningsprogram och kompletterade med harmonik. De två 

låtar som tillhör standardrepertoaren, Reflections och I’ll be seeing you, kunde jag fylla i med 

ackord från ”real book” och komplettera med förändringar som jag upplevde att 

ackompanjemanget gjorde. Av Rosenwinkels originalkompositioner kunde jag hitta ett 

”leadsheet” på Zhivago som jag testade mot harmoniken, men Mr. Hope hittade jag inte någon 

resurs utan plankade ackompanjemanget och skrev in det jag uppfattade att de spelade. Först 

skrevs basgången ut och sedan kompletterade jag med ackorden från piano. Eftersom 

soloformen inom jazz ofta är samma som låtens tema hade jag hjälp av att lyssna på temat där 

bas och piano spelar tydligt. Sedan kunde jag jämföra det med soloformen, vilket jag ansåg 

stämde överens. Alla transkriptioner som gjorts är tolkningar jag gjort.  

Amazing Slow Downer användes även som ett repetitionsverktyg. Eftersom musiken var 

tekniskt utmanande satte jag programmet på 50 procent av originaltempot och ökade gradvis 

tills jag spelade i originaltempo. 

2.3 Inspelningar, jämförelse och analys 
För att få en tydlig jämförelse hur plankningsprocessen har påverkat min 

improvisationsförmåga har två inspelningar gjorts. Inspelning 1 och inspelning 2. Inspelning 

1 gjordes i mars 2018 genom att spela en version av jazzstandarden Lady Bird med en 

inspelningsapparat och kompgrupp bestående av två medmusiker (trummor och bas) på 

Kungliga Musikhögskolan. November 2018 gjordes en till inspelning av Lady Bird, den här 

gången efter att jag plankat och transkriberat Rosenwinkel. Eftersom inspelning 1 spelades in 

utan en tanke att vara en del av detta arbete har inte särskilt urval skett gällande varför det 

blev Lady Bird. Därför har inte heller något val gjorts kring vilket tempo den skulle gå i, men 

inspelning 2 spelades in i samma tempo, 165 BPM . Detta för att få inspelningarna så 6

jämförbara som möjligt. Inspelningarna fördes sedan över till en dator där jag kunde lyssna 

om det fanns skillnader mellan inspelning 1 och inspelning 2 i förhållande till de fyra solon av 

 Beats Per Minute6
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Rosenwinkel jag transkriberat. Analysmetoden var alltså inspelning och självreflektion genom 

lyssning. 

Jag ville veta om plankning och transkribering av Rosenwinkel hade påverkat mitt sätt att 

improvisera utifrån timing, rytmik, frasering och tonmaterial. Inspelningarna jag gjorde på 

Lady Bird har inte transkriberats på grund av tidsbrist. Analysen av dessa solon har istället 

gjorts genom att lyssna på dem flera gånger och skriva ner iakttagelser utifrån timing, rytmik, 

frasering och tonmaterial.  

3.Resultat 

Jag inleder resultatet med att gå igenom de fyra valda solona av Rosenwinkel och lyfta det 

som jag anser betydande utifrån timing, frasering, tonmaterial och rytmik. Sedan 

sammanfattar jag Rosenwinkels spelstil i generella drag utifrån de fyra solona. Därefter 

jämför jag Rosenwinkels solon med mina inspelningar. Avslutningsvis presenterar jag det i 

Rosenwinkels spelstil som går att koppla till min inspelning 2 utifrån timing, rytmik, frasering 

och tonmaterial. 

3.1 Soloanalyser 

I soloanalyser kommer jag först beskriva solona i generella drag och sedan gå in på specifika 

delar ur solot som varit särskilt intressant för detta arbete utifrån de musikaliska parametrar 

jag valt att betona. 

I’ll be seeing you 

Första choruset i I’ll be seeing you spelar Rosenwinkel nästan uteslutande åttondelsrytmik, 

för att sedan in i nästa chorus spela en fras byggd på åttondelstrioler, som följs upp av en fyra 

takter lång fras också byggd på åttondelstrioler (se fig 3 och fig 4). Utöver dessa 

åttondelstrioler innehåller solot någorlunda konsekvent mest åttondelsrytmik. Betoningar sker 
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ofta på andra åttondelen i åttondelsparen (se fig 5) som också i den frasen genomgående är 

högsta tonen.  

Rosenwinkel spelar både tonmaterial lätta att förstå med CSA men även fraser som är svårare 

att förstå genom CSA. Om vi återigen tittar på figur 3 och 4 kan vi se Rosenwinkel spela 

arpeggio i Eb över Ebmaj7-G7b13 och att han i slutet av fig 4 får in ett återställt E över C7-

ackordet. Ett mer avancerat tonspråk syns i figur 6. Frasen inleds med tonen F# och fortsätter 

sedan med en Edur-treklang, detta över ett Fm7-ackord. Takten efter inleds med tonen A över 

Bb7, också en kärv klang. Detta leder oss in i den tredje takten av frasen som enligt CSA 

landar på en ”godkänd” ton. 

 

 
fig 3: takt 30-32 

fig 4: takt 33-36 

 

fig 5 : takt 7-8 

fig 6 takt 21-24 
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Reflections 

Solot är 32 takter men är inte ett regelrätt chorus i form. Eftersom låten går upp i dubbeltempo 

när solot börjar spelas solot över två A-delar, som i dubbeltempo motsvarar 32 takter.  

I detta solo spelar Rosenwinkel nästan uteslutande sextondelsrytmik, med några undantag för 

sextondelstrioler och åttondelar. Här går det att lägga märke till bluesfraser (se fig 7; fig 9). I 

nästa exempel (fig 8) spelar Rosenwinkel låtens tema för att sedan spela en sextondelsfras 

som följer harmoniken. Värt att se i fig 9 är hur Rosenwinkel spelar en Bm-treklang över 

Bbm7.  

 

fig 7. takt 1-2 

fig 8: takt 5-8 

 

fig 9: takt 10-12 

Zhivago 

I denna låt har två av tre chorus plankats och 88 takter transkriberats. Låten är en vals. 

Rosenwinkel inleder solot på Zhivago med en lång ton men spelar sedan nästan uteslutande 
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åttondelar fram till att min transkription tar slut den sista tredjedelen av solot på grund av 

tekniska brister hos mig. Då spelar han mycket sextondelar och åttondelstrioler. I en fras med 

mycket kromatik betonar Rosenwinkel andra åttondelen i åttondelsparen (se fig 10). Han 

använder sig av ett mollpentatoniskt mönster (se fig 11) som mynnar ut i ett dynamiskt lyft. 

Han spelar en sekvens där han håller ett rytmiskt 2 över 3-förhållande (se fig 12).  

 
fig 10 takt 7-9 

fig 11: takt 11-16 

fig 12: takt 48-51 

Mr. Hope 

Solot på Mr. Hope visar hur Rosenwinkel spelar över en ackordprogression där nästa takt ofta 

innebär ny tonart. Fraserna sträcker sig ofta över 2 oktaver och består till stor del av 

åttondelar. Solot är tre chorus långt varav jag har plankat drygt två och ett halvt och 

transkriberat två.  

Rosenwinkel spelar i detta solo många arpeggion. Han utnyttjar arpeggion för att klättra upp i 

tonhöjd (se fig 12; fig 13). I nästa exempel spelar han sekvenser som rör sig med harmoniken 
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för att sedan spela F#m-treklang över B7sus4 och B-durtreklang över A7#11 (se fig 14). 

Rosenwinkel spelar arpeggion som inte hör till ackordet, men hör ihop med ackordet 

diatoniskt (se fig 16). Först antyds F#m7 och Bm7 i två arpeggion över C#m7 och sedan D-

dur över  Cmaj7 som ger en lydisk effekt. Rosenwinkel spelar också en utmärkt CSA-fras (se 

fig 17). 

fig 12 takt 7-9 

fig 13 takt 13-15 

fig 14 takt 33-36 

 

fig 15 takt 17-20 

fig 16 takt 46-48 

!  14



 

fig 17 takt 56-57 

3.1.2. Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning över hur Rosenwinkel improviserar utifrån de fyra plankningar 

jag gjort. Jag utgår ifrån timing, rytmik, frasering och tonmaterial 

Timing  

Jag upplever ett oerhört häng i Rosenwinkels spel. Särskilt upplever jag det i fraser som är 

väldigt dissonanta mot den harmoniska bakgrunden. Som att frasen får mer dissonans och mer 

upplösning när den kommer i mål på grund av den ”timingmässiga dissonansen”. Detta kan 

förstås som att Rosenwinkel har ett fritt förhållande till timing på så sätt att han kan variera 

vilken grad av häng han vill ha på beatet i förhållande till var han är i en kadens. 

 I plankningsprocessen upplevde jag min egen relation till timing som väldigt olik 

Rosenwinkels när jag spelade med inspelningarna. Ofta var jag alldeles för ”på” 

timingmässigt jämfört med Rosenwinkel. 

Rytmik  

Rosenwinkel använder sig generellt av åttondelar som minsta rytmmarkör i sitt spel (i 

Reflections sextondelar). För att skapa ett dynamiskt lyft använder han sig av åttondelstrioler 

som rör sig uppåt i tonhöjd, ofta i ett arpeggio eller en pentatonisk figur. Ett rytmiskt knep 

som Rosenwinkel använder är överbundna åttondelstrioler. Hans förhållande till timing har 

lett till att jag fått tolka de rytmvärden som spelas i transkriptionerna.  

Frasering  

Kurt Rosenwinkel betonar ofta andra åttondelen i ett åttondelspar. Detta gör han medan han 

spelar mycket legato, vilket han uppnår genom att inte plocka varje ton med plektrumet utan 
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genom att använda gitarrtekniker som hammer-on  och pull-offs . En typisk Rosenwinkelfras 7 8

kan sträcka sig över ett stort omfång på instrumentet, inte sällan över två, nästan tre oktaver. 

Inget mönster går att se utifrån dessa fyra solon angående fraslängd. Rosenwinkels fraser kan 

vara flera takter långa och oavsett om låten bytt tonart så fortsätter ett flöde. 

Tonmaterial 

Rosenwinkel använder mycket arpeggion i sitt spel. Dessa kan delas in i tre kategorier; 

”korrekta arpeggion”, ”överlagrade arpeggion” och ”ackordsfrämmande arpeggion”. Korrekta 

arpeggion är samma som den harmoniska bakgrunden, till exempel Cmaj7-arpeggio över 

Cmaj7. Överlagrade arpeggion hämtas genom att spela ett arpeggio som inte har samma 

grundton som ackordet i bakgrunden. Arpeggiot får då en särskild klang i förhållande till den 

harmoniska bakgrunden, E-durtreklang över G7 blir till exempel G13b9. Ackordsfrämmande 

arpeggion är ofta en treklang som används för att skapa dissonans, till exempel B-moll över 

Bbm7 eller E-dur över Fm7, en dissonans som inte går att förklara på samma sätt som det 

överlagrade arpeggiot utan kan ses som en organiserad form av kromatik.  

Korrekta arpeggion består ofta av arpeggion byggda på fyrklanger och används för att öka 

intensitet samt för att klättra i tonhöjd medan överlagrade arpeggion och ackordsfrämmande 

arpeggion ofta används som treklanger i en fras som håller sig inom en oktav. 

3.2 Mina inspelningar (1 och 2) 

Här nedan följer resultatet för mina inspelningar av Lady Bird, inspelning 1 och 2. Dessa 

jämförs med Rosenwinkels spelstil ur de fyra solon jag plankat och transkriberat. Analys av 

mina inspelningar av Lady Bird görs genom lyssning. Detta avsnitt avslutas med en tabell 

över hur Rosenwinkels improvisationer och mina inspelningar (inspelning 1 och 2) har 

uppfattats utifrån timing, rytmik, frasering och tonmaterial (se fig 19). 

 Hammer-on är en gitarrteknik som går ut på att plocka en ton och sedan trycka ner ett finger i högre 7

tonhöjd på samma sträng. 

 Pull-offs är en gitarrteknik som går ut på att plocka en ton och sedan släppa fingret och låta ett annat 8

finger i lägre tonhöjd på samma sträng ta den andra tonen. 
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Det finns skillnader mellan inspelning 1 och inspelning 2 som går att hänvisa till 

Rosenwinkels spelstil. Det mest påtagliga var inspelningarnas olika förhållande till timing. 

Inspelning 1 förhöll sig på beatet och stressade stundtals beatet medan inspelning 2 hängde 

mer på beatet. Detta går att härleda till de plankningar av Rosenwinkel jag gjort där jag 

tidigare identifierat hans förhållande till time som att han hänger på beatet. Inspelning 1 

saknade också samma åttondelsflöde som både Rosenwinkel och inspelning 2 hade.  Ur ett 

tonmaterialperspektiv där jag tidigare identifierat Rosenwinkels tre olika sätt att använda 

arpeggion uppfattade jag att både inspelning 1 och 2 använde sig av korrekta arpeggion. 

Inspelning 2 använde sig också av överlagrade arpeggion medan både inspelning 1 och 2 

saknade ackordsfrämmande arpeggion. En fras från Rosenwinkels fyra solon spelades i 

inspelning 2 (se fig 18). Ingen fras från inspelning 1 har gått att härleda till Rosenwinkels fyra 

solon. 

fig 18: takt 9-11 

Kurt Rosenwinkel Inspelning 1 Inspelning 2

Timing •  Hänger på beatet
• Triolunderdelade 

åttondelar

• Spelar på/stressar 
beatet

• Shufflade 
åttondelar, raka.

• Hänger på beatet
• Triolunderdelade 

åttondelar, 
stundtals raka
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fig 19 

3.3 Sammanfattning av resultat 
Kurt Rosenwinkels spelstil har identifierats utifrån timing, rytmik, frasering och tonmaterial. 

Han hänger på beatet, spelar mycket legato, hans fraser sträcker sig ofta över 2 oktaver och 

han använder sig av tre olika sorters arpeggion: korrekta, överlagrade och ackordsfrämmande 

arpeggion. 

Genom att planka Rosenwinkel har  delar av mitt spel som inte går att läsa sig till utvecklats. 

Timingen i inspelning 2 påminner betydligt mer om Rosenwinkels timing än vad inspelning 1 

gör (se fig 19). Resultatet visar viss förändring gällande tonmaterialet i inspelning 1 och 2. 

Fraserna i inspelning 2 är längre än i inspelning 1, men mindre legato. Ingen större skillnad 

avseende rytmik har gått att göra mellan inspelningarna. Det som jag upplever har utvecklats 

när jag lyssnar på inspelningarna på mig själv är min timing. Från att i inspelning 1 variera 

Rytmik • Åttondelsflöde
• Åttondelstrioler 

som rör sig upp i 
tonhöjd.

• Åttondelar, inget 
längre flöde, 
mycket fjärdedelar

• Åttondelstrioler 
som rör sig upp i 
tonhöjd

• Åttondelsflöde
• Åttondelstrioler 

som rör sig upp i 
tonhöjd

Frasering • Legato
• Betonar andra 

åttondelen
• Hammer on och 

pull-offs.
• Fraser varierar i 

längd och kan 
sträcka sig över 
flera takter 
oberoende av 
tonartsbyten

• Legato
• Betonar andra 

åttondelen
• Hammer-on och 

pull-offs.
• De flesta fraser 

börjar och slutar 
inom en 
fyrtaktsperiod, ny 
fras på ny tonart

• Legato men mindre
• Betonar andra 

åttondelen
• Plockar mycket 

med plektrum
• Fraserna kan 

sträcka sig över fler 
takter oberoende 
av tonartsbyten.

Tonmaterial • Rör sig fritt mellan 
att spela ”CSA” och 
att spela dissonans

• Korrekta arpeggion
• Överlagrade 

arpeggion
• Ackordsfrämmande 

arpeggion

• Korrekta arpeggion
• Förhåller sig till 

harmoniken utan 
större utsvävningar

• Korrekta arpeggion
• Överlagrade 

arpeggion
Förhåller sig till 
harmoniken, vissa 
utsvävningar.

Kurt Rosenwinkel Inspelning 1 Inspelning 2
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mellan att spela på beatet och att toppa beatet till att i inspelning 2 variera mellan att hänga på 

beatet och att spela på beatet, ett förhållande som jag identifierar som mer likt Rosenwinkels. 

4.Diskussion 

Det fanns nackdelar med val av solist i detta arbete. Den tekniska färdigheten som krävdes för 

att genomföra solona var stundtals över min nivå vilket innebar att mycket tid fick läggas på 

att försöka få upp särskilda fraser i tempo. Eftersom arbetets syfte var att undersöka 

improvisationsutveckling genom plankning och transkription och inte spelteknisk utveckling 

blev den speltekniska utmaningen ett onödigt hinder att komma över. 

Eftersom hela arbetet har genomförts och analyserats av mig går det att fråga om arbetets 

metod kunde varit mindre subjektivt. Analys av mina inspelningar hade till exempel kunnat 

genomföras med informanter eller en testgrupp som fått lyssna på de olika inspelningarna. 

Eftersom det inte fanns informanter som hade lika bra insyn i dessa Rosenwinkelsolon som 

jag ansåg jag inte heller deras analys som relevant. Dessutom har jag innan detta arbete 

transkriberat flera andra solon av Rosenwinkel. Vid tidigare tillfällen har min ansats varit 

transkriberingsbetonad med fokus på att få ner rätt toner och notvärden på papper. Detta 

arbete hade en plankningsbetonad ansats och transkribering skedde för att förstå innehållet. 

Mina inspelningar av Lady Bird hade kunnat transkriberats. Eventuellt hade jag kunnat 

upptäcka något som jag inte upptäckte genom att bara lyssna. 

Jag förväntade mig att resultatet skulle visa att jag anammat tonspråk och fraser men resultatet 

visade endast en viss sådan tendens. Framför allt hade utvecklingen skett inom timing. 

Berliner (1994) hävdade att plankning ger plankaren information om fundamentala stildrag 

inom jazz som inte läsning av färdiga transkriptioner ger. Eftersom det går att läsa sig till 

tonspråk i en färdig transkription kan dessa fundamentala stildrag inom jazz förstås som t.ex. 

timing. I de första två takterna av mitt solo på inspelning 2 spelades en Rosenwinkelfras (se 

fig 18) Det var ingenting planerat och går att förstå genom att det första en solist hämtar 

inspiration ifrån när improvisatören inte kommer på något är sitt auditiva minne (Murphy, 

2009). I detta arbete valde jag att medvetet inte gå in närmare på den tredje aspekten av att ha 
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en utvecklad improvisationsförmåga - kreativitet. Jag ansåg att ämnet krävde ett eget arbete. 

Med de erfarenheter jag bär med mig efter detta arbete och de litterära resurserna jag tagit del 

av har tankar väckts kring begreppet kreativitet. Eventuellt kan kreativitet inom 

jazzimprovisation ses som att ha ett stort auditivt minne och att på ett idérikt sätt kombinera 

det som hjärnan redan hört. Jag ser framför mig att det finns spännande områden att utforska i 

kreativitet inom musikimprovisation kopplat till auditivt minne. 

I detta arbete har två metoder för inlärning av jazzimprovisation presenterats: CSA, som 

representerar den akademiska jazzundervisningen med tyngd på musikteoretisk och 

harmonisk förståelse (Murphy, 2009), samt plankning och transkription som följer en 

gehörsbaserad tradition inom jazz (Berliner, 1994). Efter att ha undervisats i CSA under flera 

år anser jag det vara en effektiv metod för att lära sig tonspråket i jazz och för att börja 

improvisera över de harmoniska utmaningar jazz har men den bör kompletteras med 

plankning för att medvetandegöra fundamentala stildrag inom jazz som CSA inte erbjuder. Att 

planka en solist innebär inte bara att planka toner och rytmer utan även att planka timing. 

Syftet med detta arbete har varit att se om plankning och transkription kan utveckla 

improvisationsförmågor inom jazz. Plankning har utvecklat mina improvisationsförmågor 

men främst allmänt musikaliska förmågor såsom timing.  Att lyssna och spela till inspelningar 

har varit mest givande. 

Plankning och transkribering är ett effektivt men trögt verktyg för att utveckla musikaliska 

förmågor. Som lärare vill jag utveckla mina elever och ge dem medel för att utveckla sig 

själva. Jag har under arbetet upplevt vilken enorm mängd tid och tålamod plankning och 

transkribering av jazzsolon kräver. Att be mina elever planka och transkribera solon i 

hundratals timmar för att utveckla sina förmågor kan kännas övermäktigt för eleven och svagt 

metodiskt av läraren. I framtiden skulle jag vilja se arbeten som undersöker de didaktiska val 

som läraren gör i individuell instrument- eller sångundervisning för att implementera 

plankning som metod för att utveckla ett jazzspråk. 
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