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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade 

musicerande på kontrabas som går att urskilja efter en tids strukturerad övning. Ur detta syfte 

utvecklades naturligt följdfrågan vilken metod som skulle användas. Följaktligen utforskar 

denna uppsats även min metod för övning. För att undersöka detta gjordes en introspektiv 

studie på min egen övning med hjälp av loggbok och videodokumentation samt en analys av 

mitt eget spel där jag jämförde skillnader i mitt spel innan- och efter en övningsperiod. I 

studien har jag analyserat mitt spel på två musikstycken. En inspelning på varje stycke före- 

och efter övningsperioden gjordes för att identifiera skillnader. Jag har även tagit hjälp av en 

lärare i improvisation för analys. Resultat visar att 32 övningspass som sträckte sig mellan en 

och två timmar gav en tydlig utveckling i mitt spel utifrån följande kriterier; sound, 

intonation, tajming, upplevd frihet i improvisation, upplevd förmåga att lyssna in och 

kommunicera med medmusiker samt tematik. Min metod för övning ändrades under 

undersökningens gång för att passa kriterierna. Från början användes en mer strikt modell och 

senare i undersökningen användes en friare modell för övning. 

 

Nyckelord: kontrabas, övning, improvisation, jazz, övningsmetodik 
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1 Inledning och bakgrund 
Jag började spela elbas på kulturskolan i Mora när jag var tolv år. Innan dess hade jag knappt 

lyssnat på musik mer än den musik jag blev utsatt för i min vardag.  Det ändrades när jag 

hörde Red Hot Chili Peppers med låten Scar tissue på MTV hemma hos mamma och pappa. 

Där och då blev jag förälskad i musik. Jag förstod dock inte vad som var elbasen i musiken. 

Jag tyckte det lät fint och jag trodde att elbasen spelade gitarrsolot i låten. I videon kan man se 

basisten Flea spela under gitarrsolot och därför trodde jag att det var han som spelade det 

vackra solot. Det fanns en annan pojke i byn som var ett år yngre än jag och som också ville 

lära sig spela ett instrument. Det blev så att han började spela gitarr, då fick jag spela bas. Jag 

har spelat sedan dess och är idag aktiv som frilansmusiker och musiklärare. När jag var runt 

20 år började jag spela kontrabas. Nu är jag ett tiotal år äldre och spelar till större delen 

improviserad musik på kontrabas. Därför har jag valt att utforska just det i denna uppsats. 

Som musiker har jag en passion för improviserad musik, det är något jag tycker är otroligt 

spännande. Allt kan hända! Jag gillar oberäkneligheten. Därför har jag utforskat hur min 

övning påverkar mig som improviserande musiker. Detta arbete är till största delen en 

introspektion av min egen enskilda övning på instrumentet och skillnaderna som uppstår efter 

en periods övning. Naturligtvis kommer även annat musikaliskt arbete påverka mitt resultat 

men jag kommer inom ramarna för denna studie förbise det. Värt att nämna är att jag utanför 

denna studie tog en ensemblekurs med instrumentsättningen gitarr och kontrabas som 

innefattade ett fåtal lektionstillfällen och repetitioner samt en kortare kurs i improvisation på 

mitt huvudinstrument; kontrabas. Risken är överhängande att detta på något sätt påverkade 

resultatet av studien. Jag har dock valt att inte ta med detta i undersökningen då det skulle 

göra den för omfattande. Det hör dessutom till vanligheten att en musikers övning löper 

parallellt med annat musikaliskt arbete. Jag tror att det finns lika många sätt att närma sig 

övning på ett instrument som det finns musiker. Därför har jag i denna studie valt att använda 

mig av en metod som jag utvecklat med inspiration från en annan metod för övning. Dettat är 

en metod jag själv valt och som jag upplever fungerar bra för mig själv. Metoden beskrivs i 

kapitel två, avsnitt ett: en cirkelmetod. 

Under många års musikstudier på högre nivå har jag byggt upp en tilltro till min egen 

övningsmetodik. Detta benämns som Self-efficacy: ett begrepp utvecklat av den kanadensiske 

socialpsykologen Albert Bandura som beskriver hur vi har tilltro till oss själva i att utföra en 

specifik uppgift (Fossum 2015). Enligt McCormick och McPherson är just Self-efficacy den 

viktigaste predikatorn för ett lyckat framträdande (McCormick 2003).  Under tiden för denna 

studie har valet av material att öva på skett utifrån vad jag ansett varit givande att öva på och 

ett naturligt steg i min lärandeprocess. 

I fortsättningen i detta kapitel tas ett urval olika teorier om improvisation och övning upp och 

syftet med studien redogörs. Vidare i kapitel två behandlas metoden som användes för att 

uppnå syftet. Därefter, i kapitel tre, redogörs för resultatet och slutligen, i kapitel fyra, 

diskuteras studien och resultatet. 
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1.1 Improviserad musik 

”Improvisation is like composing in real time” – Rick Beato (2018) 

Rick Beato har en populär musikkanal på Youtube. I en av sina videos sammanfattar han vad 

improvisation i ett musikaliskt sammanhang faktiskt är. Han menar att det är komposition i 

realtid. Ämnet är således mycket brett och borde kunna angripas från många håll. Inom 

ramarna av denna uppsats försöker jag hitta mitt sätt. 

Lena Kolteruds uppsats Improvisation – en rörelse framåt (Kolterud 2017) tar med hjälp av 

några meriterade informanter inom området upp flera, i författarens tycke, mycket intressanta 

aspekter av improvisation hos musiker. Till exempel visar det sig att lärare hon intervjuat i sin 

studie sagt att musikstudenter lockas av improvisationen för att slippa värderingar som rätt 

och fel. Inom improvisation finns inga givna svar. Det kan vara otroligt frigörande och vidare 

reflekterar en annan informant om att det är i nuet som det personliga uttrycket skapas och att 

det däri finns en lockelse till improvisationen. Också detta är något jag relaterar starkt till. Jag 

hoppas med denna studie komma några steg närmare detta stora mål, ett eget uttryck. 

I övrigt finns det idag mycket att hitta om ämnet improvisation på Youtube. Adam Neely 

pratar i sin video ”Free Improvisation”Lesson – Bass Guitar (Neely 2011) om vikten av att 

upprepa idéer i improvisation för att skapa en kompositionell helhet. Att antingen upprepa 

samma idé i följd, eller spela en idé för att sedan komma tillbaka till denna. Neely pekar då på 

att improvisationen blir mer som en komposition och inte några mer eller mindre 

slumpmässiga toner som spelas i följd. Han påvisar att vi hittar upprepningar i musikaliska 

kompositioner. Därför är min tolkning att för att uppnå det som, enligt Beato, är 

improvisation kan utnyttjandet av upprepning vara ett användbart verktyg. 

Vidare finns det mycket forskning bedriven på ämnet improvisation. Jeff Pressing skriver i sin 

artikel Cognetive processes in the perception of Art: Cognetive processes in improvisation 

(Pressing 1984) om att improvisation är modern till alla idéer och är därför konstant 

närvarande för en människa. Även han tar upp en sak som en lärare sagt om musikstudenter i 

Kolteruds (2019) studie, att en viktig aspekt av improvisation är att slippa värderingar och på 

så sätt känna sig fri i sitt uttryck.  

Ett annat exempel på den omfattande forskning som finns på ämnet är Sven Bjernsteds 

doktorsavhandling som gjordes vid Lunds Universitet; Storytelling in Jazz Improvisation: 

Implications of a Rich Intermedial Metaphor (Bjerstedt 2014). Här använder han liknelsen 

storytelling alltså historieberättande för den improviserande jazzmusikern. Han konstaterar att 

för att lyckas berätta en historia i sin improvisation så behöver musikern under sin utbildning, 

och den kan vara både formell eller informell; spela med andra, utforska sitt instrument och 

våga experimentera. Det är aspekter som tagits in i denna studie med undantag från att spela 

med andra. Att spela med andra har dock ingått i annat musikaliskt arbete som löpt parallellt 

med studien 
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1.2 Övning på instrument 

Det finns även en hel mängd litteratur om övning (Nielsen 1999; 2010; Nachmanovitch 1990; 

Williamon & Valentine 2010). I detta avsnitt redogörs för ett urval av denna litteratur som är 

av intresse för denna undersökning. 

Spela fritt är en bok skriven av Stephen Nachmanovitch som främst behandlar improvisation 

men författaren går även in på övning. Han skriver om en intressant metod för att öva 

improvisation. 

           Om du blir uttråkad av en skala kan du spela samma åtta toner men ändra ordningsföljden. Ändra 

sedan på rytmen. Ändra sedan klangfärgen. Simsalabim, du har precis improviserat. 

(Nachmanovitch 1990, s.68) 

Det är en metod som gör det enklare att närma sig improvisation under ett vanligt 

övningspass. I en vetenskaplig artikel,  Learning strategies in instrumental music practice 

(Nielsen 1999), skriver författaren om en undersökning som genomfördes på två 

orgelstudenter när de lärde sig ett komplext stycke. Resultat visar att studenterna i 

undersökningen använde sig av, för dem, en blandning av nya och redan befintliga metoder 

för att lära sig dessa komplexa stycken. 

Samma författare; Siw Nielsen, skriver i en senare skriven artikel om en undersökning som 

visar på liknande resultat. Artikeln heter Self-regulating Learning Strategies in Instrumental 

Music Practice (Nielsen 2010). Två musikstudenter på avancerad högskolenivå skulle båda 

lära sig ett komplext stycke musik. Även här visade resultatet att studenterna använde sig av 

ett urval av metoder för inlärning. Exempel på andra metoder var målsättning, planering och 

utvärdering av sig själva. Studenternas metoder var Self-regulating, alltså självreglerande. De 

var på ett vis sina egna lärare.  

En annan omfattande undersökning om övning gjordes av Aaron Williamon och Elizabeth 

Valentine. Studien heter Quantity and quality of musical practice as predicators of 

performance quality (Williamon & Valentine 2010). Här var det tjugotvå pianister på olika 

nivåer som fick lära sig ett stycke av J. S. Bach utantill och sedan spela detta inför en kunnig 

jury. Här ville författarna svara på frågan vad som var viktigast; kvantitet eller kvalitet i 

övning. Resultat visade att kvantitet av övningen inte var signifikant för resultat i 

framträdandet. Det viktigaste var vad musikerna övade på och inte hur mycket. 

I ljuset av denna tidigare forskning kommer i nästa avsnitt en redogörelse för syftet med min 

studie. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade 

musicerande som går att urskilja efter en tids strukturerad övning.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
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• Ändras min metod för övning under periodens gång? Upplever jag min övning mer 

effektiv över tid? 

• Vilka skillnader i två inspelningar, en före och en efter en övningsperiod, kan 

uppfattas i mitt improviserade kontrabasspel? 

Med uppsatsen hoppas jag kunna se min en egen utveckling som improviserande kontrabasist 

samt att kunna visa mina elever hur en övningsperiod på 1–2 månader kan ge tydliga resultat. 

 

2 Metod 
Kapitlet behandlar hur undersökningen designats och genomförts. Här redovisas först den 

övergripande designen för undersökningen, varje moment beskrivs därefter närmare i följande 

avsnitt. 

Utifrån frågeställningen om mitt improviserade spel har följande design tagits fram. 

1. Inspelning  

Två musikstycken spelades in där jag på olika sätt improviserade på kontrabas. Ett solo och 

ett i en grupp. 

2. Enskild övning, videodokumentation och loggbok 

Övningen skedde initialt efter en cirkeldiagram-modell och en loggbok fördes efter varje 

övningstillfälle. En halvtimmes övning filmades i början av perioden, en gång i mitten och en 

gång i slutet. Under undersökningens gång ändrade jag metoden till att inte göra 

cirkeldiagram då den typen av detaljplanering inte längre kändes nödvändig. Loggboken 

fördes under hela studien. 

3. Inspelning av samma material som i början av projektet 

Samma två musikstycken spelades in igen under så lika förutsättningar som möjligt. 

4. Analys av loggbok och videodokumentation av övning 

Se kapitel 2.3 och 2.4 

5. Analys 

Skillnader analyserades mellan inspelning ett och två enligt följande kriterier: 

● Sound: Upplever jag en kraftfull ton när jag slår an tonen? Är jag tonen som kraftfull 

även när jag spelar svagt? 

● Intonation: Prickar jag tonerna jag har för avsikt att spela? 

● Tajming: Har jag samma tajming som mina medmusiker? 

● Upplevd frihet i improvisation: kände jag mig fri i mina improvisationer? 

● Upplevd förmåga att lyssna in och kommunicera med mina medmusiker 

● Har mina improvisationer en tydlig tematik? Återanvänder jag mina idéer? 

6. Analys med hjälp av min improvisationslärare 
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En intervju i form av ett samtal angående skillnaderna i inspelningar 1 och 2 med en lärare 

i improvisation på KMH. 

Totalt övades 32 pass under perioden 5 september till och med 28 oktober 2019. 

Övningspassen var en till två timmar långa då det vissa dagar passade schemamässigt att öva 

två timmar och andra dagar fanns inte samma tid. 

 

2.1 En cirkelmetod 

Initialt i övningsperioden skedde en planeringsstund inför övningspassen och ett schema 

gjordes i form av ett cirkeldiagram. Idén med cirkeldiagram kommer från min före detta 

mentor; slagverkaren André Ferrari. Han har utvecklat något som han kallar 

koncentrationscirkeln (Ferrari 2007).1 I denna undersökning användes min egen tolkning av 

Ferraris metod. I min variant, och även i Ferraris, görs ett schema i form av en cirkel innan 

övningen påbörjas. I exemplet nedan, figur 1, är en timmes övning representerad. Timmen är 

uppdelad i två halvtimmar med ett övningsmoment på varje halvtimme. Övningsmomenten 

får under sina halvtimmar maximalt fokus. När halvtimmen på det första momentet är slut så 

måste musikern gå vidare till nästa, oavsett om den tycker det går bra eller inte. Ferraris 

metod innefattar också idéer om att strukturera cirklarna efter vad som för tillfället är svårast 

respektive lättast. Här skiljer sig min variant från Ferraris. Jag har valt att använda modellen 

enbart som ett schema då jag upplever att det blir enklare att planera mina pass om jag slipper 

tänka på vad som är lättast respektive svårast inför varje enskilt övningspass. Denna 

cirkeldiagramsmetod ersattes under undersökningens gång med en mental planering av varje 

pass eftersom jag upplevde att detaljplaneringen av varje övningspass inte behövdes längre; 

den mentala planeringen gav mig en större frihet att ändra min planering i stunden vilket jag 

upplevde var lämpligt för övning av improvisation. 

 

Figur 1; Cirkelschema 

 
1
 Ferrari, André; lärare i ensemble och trummor på Rockmusikerlinjen, Birkagårdens Folkhögskola. 2007. 

Föreläsning. 
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2.2 Urval – ramar för improvisationer 

Materialet som använts i analysen av mitt spel är en inspelning av Softly as in a morning 

sunrise2 samt en inspelning av en fri improvisation baserat på en bestämd harmonik. Dessa 

musikstycken representerar två olika ingångar till improviserad musik. Dels en låt som faller 

inom det traditionella swingjazz idiomet: Softly as in a morning sunrise, dels en där inte lika 

mycket är bestämt i förväg. En friare ingång som jag kallar I IV V för vilken det redogörs för 

nedan. 

2.2.1 Improvisation I IV V 

Här har jag valt att improvisera utan medmusiker fritt kring harmoniken E dur, A dur och B 

dur.  Ett vedertaget sätt att analysera jazzharmonik är så kallad steganalys (Bengtsson 2007). I 

denna metod används romerska siffror för att analysera harmonik. I står för steg ett i tonarten, 

det tonala centrumet, tonarten och I anger tonarten. I detta fall benämns ackordet E som I – 

tonarten är följaktligen E dur. Ackordet A benämns som IV och ackordet B som V. Därför 

kallar jag improvisationen för IIVV. Ackordföljden är lätta att hitta i populärmusik såsom 

country, pop och blues. Jag tycker att det är spännande att utforska denna ackordföljd 

improvisatoriskt eftersom så många av oss som tycker om musik har en mer eller mindre 

medveten relation till den. E dur är en spännande tonart för att både E strängen och A 

strängen på kontrabasen kan klinga fritt samtidigt som basisten improviserar i högre register. 

På det sättet kan man ackompanjera sig själv i sin improvisation. 

2.2.2 Softly as in a morning sunrise 

Softly as in a morning sunrise är en låt skriven av Sigmund Romberg och Oscar Hammerstein 

II till den amerikanska musikalen The New Moon från 1928 (wiki 190905). Låten är en 

välkänd jazzstandard3.  

Anledningen att mitt val är just en jazzstandard är att en jazzstandard innefattar improvisation 

men den har också en del mer eller mindre oskrivna regler som en jazzbasist förväntas 

förhålla sig till. Ett exempel är att när den improviserande basisten kompar förväntas denne 

spela så kallad walking bass (wiki 200109). En typ av improviserad basgång som bygger på 

antingen raka fjärdedelar och kallas då walking bass eller halvnoter och kallas då 1–3 

walking. Detta stycke blir som jag bedömer det en bra kontrast till min avsevärt friare I IV V-

improvisation. 

Låten har en mycket vanlig form inom traditionell jazz: A A B A. Tonarten är C moll och den 

innehåller också en mycket vanlig ackordföljd i denna genre: IIm7b5 V Im7(wiki 200109). 

Alltså steg två i tonarten (Dm7b5) steg fem i tonarten (G7) och steg ett (Cm7). För att den 

 
2
 Komposition Sigmund Rosberg & Oscar Hammerstein II från musikalen The new moon från 1928. 

3
 En jazzstandard är en låt som ofta är en amerikansk musikalhit från 20-talet som adapterats av jazzmusiker och 

blivit en låt som finns på många jazzmusikers repertoar. Ofta är de 32 takter och har en AABA-form. 



sida 7 

innehåller denna ackordföljd kan detta vara en låt som väl representerar denna typ av 

improviserad musik. 

 

2.3 Videodokumentation och transkription 

I undersökningen har jag filmat mig själv när jag spelar de i förra avsnittet (2.2) beskrivna 

musikstyckena. En gång i början av studien och en gång i slutet. Sedan har dessa 

videoupptagningar jämförts med varandra av mig för att identifiera skillnader i mitt spel. 

Tre övningspass har även blivit filmade; ett i början, ett i mitten och ett i slutet. Valet av just 

tre pass gjordes för att kunna observera en eventuell utveckling i min övningsmetod över tid. 

Att det inte är fler pass än tre som filmats beror på att jag inte ville riskera att 

videoobservationen skulle göra mig nervös och ge mig prestationsångest på fler pass än tre. 

De pass som filmats är olika stunder då jag övat in idéer jag transkriberat från basisten Paul 

Chambers spel på Sonny Clarkes version av Softly as in a morning sunrise. Transkription, 

alltså att lära sig andras spel på gehör och skriva ned det, är en viktig del i att utveckla sitt 

improvisatoriska spel inom jazz. I en mailkonversation har jag frågat en av mina förebilder i 

jazzbas; Thomas Morgan, vad han tyckte var viktigt att öva på 4 Hans tips var att lyssna på, 

transkribera och spela så mycket musik med andra som möjligt. Han vurmade för allt som var 

kopplat till lyssning. Därför finns ett moment med där jag spelar en basgång jag transkriberat i 

min undersökning. 

 Analysen har behandlat min koncentration under passen och eventuella skillnader i spel på 

den halvtimme som övas framför kameran. Här finns en risk att jag beter mig annorlunda när 

jag filmar min övning än om jag inte hade filmat den. Detta tas i åtanke under min analys. 

 

2.4 Loggbok 

Efter övningspassen har loggbok förts. I Lars Lindströms kapitel i Pedagogisk bedömning: 

Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (Lindström 2011) tar han upp att det är 

givande att föra loggbok vid en lärandesituation för att som lärande kunna observera sin egen 

utveckling och på så vis vara sin egen pedagog.  Efter varje avslutat övningspass har följande 

frågor besvarats: 

1. Beskriv passets förlopp? 

2. Kunde du använda dig av det material du förberett? 

3. Vad tyckte du var lätt? 

4. Vad tyckte du var svårt? 

5. Hur relaterar du till målet att bli en skickligare improvisatör? Vad vill du förbättra till 

nästa tillfälle? 

 
4
 Morgan, Thomas; kontrabasist på skivbolaget ECM. 2019. Personlig kommunikation 24 oktober. 
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I slutet av övningsperioden har jag sammanställt denna loggbok och analyserat innehållet med 

min egen analysmetod. Alltså ingen vedertagen metod för analys är här använd. Min analys 

utgår från tre rubriker. Först ”Spontana iakttagelser”. Där tar jag upp de aspekter av 

loggboken som slår mig efter en första, snabb, genomläsning. Den andra delen kallar jag ”min 

egen utveckling”. Där sammanställs vilken utveckling jag observerar i min övningsmetod 

under perioden. I den sista delen; ”Planering-genomförande” finns en kort analys som gäller 

fokus under övningspassen. Jag har under varje rubrik lyft och reflekterat kring de aspekter 

jag själv anser är viktiga för syftet med denna studie. 

 

2.5 Samtal med improvisationslärare 

Efter att undersökningen genomförts skedde en intervju i form av ett samtal med en informant 

som är lärare i improvisation på KMH. Informanten fick kortfattat veta upplägget på min 

undersökning och ombads av mig att identifiera skillnader i mitt spel mellan inspelningarna 1 

och 2 på Softly as in a morning sunrise och IIVV som vi sedan lyssnade på och samtalade 

kring. De kriterier jag använde för att identifiera skillnader i mitt spel användes inte här, 

informanten fick bara veta att denne skulle lyssna efter skillnader. I efterhand hade det varit 

klokt att använda samma analysdesign för både mig och min lärare. Informanten var under 

tiden för samtalet min lärare. Detta kan möjligtvis påverka dennes svar. Samtalet spelades in 

av mig med min telefon och sammanställdes av mig. I enlighet med Vetenskapsrådes regler 

för Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 191216) har informanten gett samtycke till 

att bli transkriberad och att vårt samtal används i denna uppsats. Han gjordes också medveten 

om att det var frivilligt att delta. Samtalet kan kallas en halvstrukturerad livsvärldsintervju 

(Kvale & Brinkmann 2009). En intervju som liknar ett samtal men som också har ett specifikt 

syfte. I detta fall var syftet att ta reda på vilka skillnader informanten upplevde mellan 

inspelningarna 1 samt 2. 

 

3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen uppdelat i fem avsnitt. Inledningsvis 

finns en del som redogör för videodokumentationen av de tre övningspassen. Avsnitt två 

behandlar loggboken som fördes över övningsperioden. Sedan, i avsnitt tre, redogörs för en 

ny övningsmetod. Vidare i avsnitt fyra finns en analys av inspelningarna 1 och 2 av min 

improvisationslärare. Slutligen, i avsnitt fem, redogörs för de skillnader jag urskiljer mellan 

inspelningarna 1 och 2 av Softly as in a morning sunrise och IIVV i enlighet med de uppsatta 

kriterierna. 

3.1 Analys av videodokumentation 

Under de 32 övningspass som genomförts inom ramarna för denna studie har tre tillfällen 

videodokumenterats. Det första tillfället, som ligger i början av undersökningen, kallar jag 
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övning 1, det andra, i mitten av perioden, kallar jag övning 2 och slutligen ligger passet som 

heter övning 3 på undersökningens sista dag. 

I dessa tre pass har jag övat på olika sätt på en transkription av Paul Chambers spel i Softly as 

in a morning sunrise som gjordes av mig innan denna undersökning. Från och med nu 

kommer Softly as in a morning sunrise förkortas till Softly. Här har jag sammanställt vad som 

övats på samt vilka skillnader jag kan urskilja mellan dessa tre pass. 

3.1.1 Övning 1 

Denna halvtimme övades den 190919. Jag hade skrivit i mitt cirkeldiagram att jag skulle öva 

30 minuter på att få in min transkription i spelet. 

Passet börjar med att jag stämmer min G sträng och sätter igång en trumloop i appen 

Drumgenius5. Loopen har ett BPM6 på 100 samt spelas med vispar och swingunderdelning. 

Sedan börjar jag öva hela walking bass transkriptionen7 till trumloopen. Jag håller mitt fokus 

på uppgiften fram till 3:24 min in på inspelningen då jag låter mina fingrar göra en 

improviserad löpning8. Jag håller fokus på noterna till ca 7:00 min in. Där börjar jag öva på en 

figur jag komponerar i stunden inspirerad av Chambers basgång. Sedan blandar jag denna 

basgång med delar från Chambers basgång. Vid 10:00 min tappar jag fokus på min uppgift 

igen och låter mina fingrar göra en löpning. Sedan tar jag återigen upp övningen på Chambers 

basgång med inslag av min egen nyligen komponerade. 12:00 min pausar jag trumloopen och 

tar jag en oplanerad vatten- och toalettpaus. 15:00 min tar jag upp basen igen och övar utan 

ackompanjemang. 16:17 min sätter jag återigen igång loopen och övar Chambers basgång 

överlag med stort fokus fram till 18:45 min då jag återigen pausar loopen. Istället sätter jag på 

en metronom inställd med fjärdelar på 102 bpm och övar Chambers basgång. Vid 21:06 min 

tar jag bort tre av metronomens fyra slag och har bara kvar ettan i takten vilket gör att jag 

själv måste hålla tajmingen själv utan hjälp av trumloop eller metronom. Överlag prickar jag 

ettan med god tajming. Jag övar både Chambers basgång men också inslag av egen 

improvisation över formen. Vid 25:00 min övar jag på att lägga in ett fill jag tidigare 

transkriberat från basisten Ray Brown fortsatt med metronomen på ettan i takten. Fillet är en 

löpning över två oktaver på ackordet G7. 26:50 min tar jag en mycket kort paus för att dricka 

vatten. Den sista stunden av övningspasset övar jag Chambers basgång med samma typ av 

metronom. 

Överlag höll jag till största delen under passets gång fokus på uppgiften jag satt upp för mig 

själv; att öva på Chambers basgång från Softly. En intressant iakttagelse jag gjorde var att de 

gånger jag tappar min tajming är då jag improviserar linjer jag inte övat särskilt mycket på 

 
5
 Drumgenius är en applikation utvecklad av Projazz Lab till iOS och som finns att ladda ned i Apples App 

Store. 

6
 BPM står för beats per minute. Antal slag i minuten 

7
 Se bilaga 2 

8 Med löpning menar jag en melodisk figur. 
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eller när inte är riktigt bestämd i vad jag tänker göra. Detta var speciellt tydligt när jag övade 

till metronom med ett slag i takten. 

3.1.2 Övning 2 

Denna halvtimmes övning skedde den 191009. Jag hade skrivit cirkeldiagram med rubriken 

”1-3 30 min Softly filmat” dvs ville jag med halvtimmen öva in min transkription av 

Chambers 1–39 spel på Softly. 

I början av passet sätter jag igång samma trumloop jag hade i övning 1 med samma tempo. 

Jag börjar öva min transkription av Chambers 1–3 spel. Jag spelar basgången med tonlängden 

fjärdedelar till att börja med. Vid 1:15 min spelar jag basgången med tonlängden halvnoter 

och gör en improviserad löpning. Sedan återgår jag till fjärdedelar. Vid 2:21 min börjar jag 

improvisera en walkingbasgång och 2:44 min återgår jag till Chambers 1–3. 3:35 gör jag ett 

kortare improviserat solo för att återgå till 1–3 vid 3:50 min. I detta övningspass har jag en 

tendens att upprepa två eller fyra takter för att få in basgångarna. Övningen fortgår på detta 

sätt. Jag övar några takter i loop ofta, lägger in improviserade solon några gånger. Vid 8:00 

min lägger jag in några takter walking för att sedan återgå till Chambers 1–3. Vid 9:46 lägger 

jag återigen in walking. 10:08 är jag tillbaka till att spela Chambers basgång. 10:32 kommer 

en lärare in i övningsrummet för att hämta sitt instrument. Jag upplever inte att detta stör 

övningen nämnvärt. Förutom att vi har en kort konversation där jag förklarar att filmen är till 

en uppsats och att ”allt är okej”. Vid 11:40 min har läraren lämnat rummet. Jag fortsätter med 

Chambers basgång. 12:30 min går jag återigen över till walking. Efter en kort sololöpning 

runt 13 mintuer återgår jag till walking. 13:45 går jag tillbaka till Chambers 1–3. Vid 14:15 

min tar jag en kort paus för att dricka kaffe. Sedan tillbaka till uppgiften. Men vid 16:00 min 

är jag tillbaka och spelar walking. Vid 17:00 hittar jag tillbaka till uppgiften. 17:40 spelar jag 

walking igen. Vid 18:30 sätter jag igång min metronom på 104 bpm med klick enbart på ettan 

i 4/4-takten, som i övning 1. Jag fortsätter dock att blanda mellan 1–3, walk och solospel. Vid 

20:30 min låter jag metronomens enda slag bli tvåan i takten samtidigt som jag övar 

Chambers basgång. Men denna idé har jag släppt redan vid 20:45 min till förmån för att ha 

metronomen som etta igen. 21:51 min lägger jag ned basen och tar en toalettpaus. 24:10 min 

är jag tillbaka i rummet och tar på mig en tröja. 24:53 min sätter jag återigen igång 

trumloopen. Jag fortsätter öva en ostrukturerad blandning av 1–3, improviserad walking och 

solo. 

Under detta pass hade jag lite problem att hålla mig till den i förväg bestämda uppgiften. 

Även innan läraren kom in i rummet, så det faktum att läraren kom in påverkade förmodligen 

inte övningen nämnvärt. Det blev mycket walking samt sololöpningar trots att målet var att 

öva Chambers 1–3. Resultatet blev ett ganska ostrukturerat övningspass. 

 
9
 Se bilaga 1. 1–3 syftar till en typ av walkingbas som till största delen spelar på ettan och trean i takten. 
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3.1.3 Övning 3 

Passet filmades på den sista dagen för denna undersökning; den 28 oktober. Här hade jag 

slutat göra cirklar innan mina pass. Valet att frångå cirkeldiagram var ett medvetet sådant som 

togs då jag ansåg att cirklarna började kännas begränsande. Istället för att strukturera min 

övning så tillät inte cirkelmodellen mig att ändra min övning i stunden och följa mina 

instinkter. Här hade jag bestämt i förväg att jag skulle öva 30 min på Chambers basgång på 

Softly och samtidigt sjunga melodin men inte skrivit ett cirkeldiagram på det. 

Här övar jag helt utan ackompanjemang till skillnad från de andra två filmade övningarna. 

Anledningen att jag inte hade ackompanjemang på detta pass var att jag kände att jag behövde 

öva på min förmåga att helt utan ackompanjemang hålla tempot. Jag övar Chambers 1–3 de 

åtta första takterna och sjunger samtidigt melodin. Vid 1:55 min improviserar jag ett solo och 

sjunger samtidigt solot jag improviserar. 2:16 min tappar jag bort mig i formen och suckar. 

Här återgår jag till uppgiften att sjunga temat och spela Chambers basgång. 3:15 min gör jag 

en kort loop av de fyra första takterna för att strax därpå återgå till att öva de åtta första 

takterna. Jag gör korta instick av ofokuserad improvisation. Vid 05:45 min spelar jag en 

improviserad walking över temat, tappar bort mig i B-delen och återgår till Chambers 1–3 på 

de åtta första. Jag håller fokus längre än i Övning 1 och Övning 2. Vid 07:40 min slutar jag 

spela och tar ett andetag för att återgå till Chambers 1–3. Jag lägger in kortare walkingdelar 

men jag återgår alltid till Chambers första åtta takter. Vid 10:45 min tar jag en toalettpaus. 

15:12 min tar jag upp basen igen och märker att G-strängen är lite ostämd så jag stämmer den. 

16:30 min är jag igång och spelar Chambers basgång igen. Från 17:30 min och till 24:29 min 

är det något mindre fokuserat. Slutligen övas en blandning av Chambers basgång och fritt 

improvisatoriskt solistiskt utforskande av harmoniken. 

Känslan av detta pass blev att övningen skedde enligt planen; spela Chambers 1–3 och 

samtidigt sjunga melodin. När jag mot passets slut började känna mig bekväm med de åtta 

första takterna började jag öva mer fritt. Friheten kändes mer medveten än i övning 2. Jag tror 

att detta har att göra med att jag slutförde det jag tänkte göra innan jag gick över på friare 

övning. Jag hade med mig ett helt annat fokus i den fria övningen. 

 

3.1.4 Skillnader mellan övningar 

Skillnaden i mitt spel mellan de olika dokumenterade övningspassen är svår att uppfatta. 

Även om det är samma låt så övar jag på den på olika sätt. Skillnaden i fokus är lättare att 

observera. I övning 1 övar jag på Chambers walkingbasgång från Softly. I övning 2 hade jag 

för avsikt att öva på transkriptionen av Chambers 1–3 basgång men tappade ofta fokus på 

uppgiften och i övning 3 övade jag på 1–3 basgången med ett mer fokuserat resultat samtidigt 

som jag sjöng melodin för att få ett större musikaliskt sammanhang i min övning. Slutsatsen 

för mig är att jag i övning 3 hade tydligast plan för vad jag skulle öva på trots att jag inte 

använde cirkelmetoden under det passet. Fokus var helt och hållet på de första åtta takterna 

samtidigt som jag sjöng melodin. Och när det fanns en konkret plan var det lättare att hålla 

koncentrationen uppe. I förlängningen kunde jag se tydligast skillnader i mitt spel i slutet på 

övning 3 jämfört i början på övning 3 när jag kollar på alla tre övningspass. Jag hade faktiskt 



sida 12 

lärt mig det jag hade för avsikt att lära mig under passet; att spela de åtta första takterna i 

Softly och sjunga melodin samtidigt. Detta kan bero på att jag hade mest övningstid bakom 

mig i övning 3. Men jag tror att mitt fokus också bidrog till mitt lyckade övningspass. Även 

det faktum att jag hade utvecklat cirkeldiagrammetoden och internaliserat den tror jag bidrog 

till att jag hade ett säkrare fokus i övning 3 än i de andra passen. 

 

3.2 Loggbok – sammanställning och analys 

I detta avsnitt finns en sammanställning och analys av övningsloggboken. Analysen är 

uppdelad tre delar och grundar sig inte i någon vedertagen analysmetod. Jag har under varje 

rubrik lyft och reflekterat kring de aspekter jag själv anser är viktiga för syftet med denna 

studie. Rubrikerna är som följer; ”Spontana iakttagelser”. Där tar jag upp de aspekter av 

loggboken som slår mig efter en första, snabb, genomläsning. Den andra delen kallar jag ”min 

egen utveckling”. Där sammanställs vilken utveckling jag observerar i min övningsmetod 

under perioden. I den sista delen; ”Planering-genomförande” finns en kort analys som gäller 

fokus under övningspassen. 

 

3.2.1 Spontana iakttagelser 

I loggen noteras hur mycket övning som blev gjord i denna undersökning. Totalt blev det 32 

övningspass under perioden 5/9 - 19 till och med 28/10 - 19. Övningspassen var en till två 

timmar långa. 

Efter en första genomgång av min portfölj kunde några mönster urskiljas. För det första 

upptäckte jag att noggrannheten med att skriva ut hur jag övade var större i början av 

perioden.  

 

6/9 Fredag 

1. 30min decima harm moll. Bbm ok, Ebm nästa ok. Med drum genious: two feel medium 

3 132bpm. 

30min gullis etyd forts. 

2. Inte lika mycket som igår, kändes det som 

3. Fokus på decimaövningen 

4. Fokus på stråkövning. Kom in i det sista tio minutrarna så drog över tiden lite 

5. Spela in gullis nästa gång. Kolla uttryck och om jag lärt mig hela. Decima från B 

 

 

Här var jag noggrann med att skriva in hur jag övade på det jag övade på. Till exempel angav 

jag att jag använde mig av applikationen Drumgenius och vilken trumloop jag övade till, samt 

vilket tempo jag övade i. Jag var inte lika noggrann med sådant senare i övningsperioden. 

 

23/10 Onsdag 
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1. 30min Esträng. 90min nature boy. 

2. Följde planen. 

3. Kan nu nature boy utantill 

4. E strängen är tung, fast det är ju eg positivt.. 

5. Lär jag mig musik nu? 

 

Här är informationen avsevärt mer begränsad. Men jag upplever inte att det senare 

övningspasset gav mig mindre kunskap än det första övningspasset. Kanske snarare tvärtom. I 

detta exempel har jag genom mitt rutinmässiga loggbokförande arbetat fram ett större fokus i 

både min övning och själva skrivandet av loggboken. 

 

En annan intressant iakttagelse jag gör är att jag den 18 oktober, då det var ungefär en 

tredjedel kvar av övningsperioden, övergav cirkeldiagrammen jag i förväg formulerat inför 

varje övningspass. Istället har jag internaliserat cirkeldiagrammen och har inte längre behov 

att skriva ned dem. Jag upptäcker att denna metod fungerar lika bra eller bättre än att skriva 

ned cirkeldiagram inför varje övningspass för mig nu. Kanske detta också har att göra med att 

jag skriver loggbok efter varje övningspass istället? Då får jag i efterhand reflektera över mitt 

pass och analysera vad som fungerar bra och inte. Och därmed utveckla min 

övningseffektivitet vid varje tillfälle. 

 

En sista aspekt jag lägger märke till vid en genomläsning är att jag upplever att jag under 

övningsperiodens gång ofta hittar vad det är jag behöver öva på för att uppnå mina kriterier 

för vad som är ett tillfredställande improvisatoriskt spel, övningar som i exemplet nedan efter 

att jag upptäckt att jag behövde bli bekvämare med dim-arpeggion10: 

 

7/10 Måndag 

 

1. 45min dim med walk F#, G, G#, A och A#. 

2. Ingen cirkel. 

3. Hade bara en halvtimme idag så kände mig motiverad. Bra flyt 

4. – 

5. Känner att jag börjar se ”dim-mönstret”. 

 

 

Anledningen att jag upptäckte att jag behövde öva dim-arpeggion kom från att jag 

improviserat på Softly as in a morning sunrise och insett att jag var obekväm med de 

fingersättningar som krävs för att spela dessa arpeggion. Jag märker i min improvisation vad 

som begränsar mig; i detta fall var det dimarpeggion. Andra gånger kan det vara tajming på en 

viss figur eller fingersättning på en annan. På så vis blir improvisationen ett verktyg för att 

veta vad jag behöver öva på härnäst. 

 

 
10 Dimackord är ackord där små terser staplas på varandra. Arpeggio är när du spelar ett ackord en ton i taget 

istället för att spela alla samtidigt. 
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En kritik på detta sätt att föra logg kan vara att den data som går att hämta är något begränsad 

ur ett vetenskapligt perspektiv. I efterhand hade kanske en logg med mer djupgående analys 

av varje pass haft mer vetenskaplig substans. 

 

3.2.2 Min egen utveckling 

Övningsmetodiken utvecklades under undersökningen. Istället för att göra cirkeldiagram 

innan mina övningspass så kommer jag i framtiden skriva några reflekterande ord efter 

passen. På så sätt kan jag ta vidare där jag slutade samt att jag kan vara mer kreativ i min 

övning. Jag känner mig mogen för att ha mer öppna övningspass. Innan en musiker är van vid 

att öva tror jag det kan ge mycket att i förväg strukturera upp sina övningspass noga. Men när 

du kommer till en viss nivå tror jag det ger mer att ha något friare övningspass samt en 

påföljande reflektion. 

Jag kan se i min logg hur jag i början på övningsperioden övade klassiska etyder och 

teknikövningar men under periodens gång har det gått mer mot att lära mig låtar utantill och 

att transkribera på gehör. Min teknik känns tillräckligt bra för att fokusera till största delen på 

gehörsträning. Som Thomas Morgan skrev i vår mailkonversation: det är viktigt med 

lyssning. 

Värt att notera är att min Self-Efficacy (McCormick 2003), alltså min tilltro till min metod, 

fanns med mig under hela undersökningen. Även fast metoden ändrades under 

undersökningens gång så hade jag en tilltro till metoden. 

Vidare upplever jag att min övning gjort mig till en tryggare improvisatör speciellt den 

gehörsmässiga övningen; transkription och att lära mig låtar utantill. 

3.2.3 Planering-genomförande 

Som jag varit inne på ändrade jag under periodens gång min planering av övningen från att ha 

den strukturerad med cirkeldiagram innan varje pass till att mentalt kartlägga övningen i 

förväg. Oberoende av vilken metod jag använde lyckades jag överlag hålla ett 

tillfredsställande kontinuerligt fokus med undantag från några få pass där jag var trött eller 

liknande. Att jag kunde hålla fokus uppe under mina pass och inte avvika från planen 

berodde, tror jag, på att jag i förväg hade bestämt vad jag skulle öva på, och hur länge. 

 

3.3 Ny övningsmetod 

Jag har jobbat fram en, för mig, ny metod för övning. Metoden går ut på att planera 

övningspassen så noggrant som möjligt utan att skriva ned något. Sedan genomföra övningen 

enligt planen men också vara flexibel och vara beredd på att ändra planen om det dyker upp 

saker att öva på som upplevs som mer relevanta för mina övergripande mål. Efter passen 

skrivs en loggbok för att veta vad som behöver övas på mer under nästa övningspass. 
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3.4 Analys från utomstående 

I detta avsnitt följer min sammanfattning från ett samtal i form av en intervju som gjordes 

med min lärare i improvisation på KMH. 

Informanten kommenterade att han upplevde att jag i inspelning 1 av IIVV var beroende av att 

uttrycka grundtonerna i progressionen I IV V; mina grundtoner gav ett bombastiskt uttryck. 

Han trodde att jag gjorde så för att lyssna in mig själv i harmoniken och att det var där jag 

hade formen i stycket. Vidare konstaterar han att jag inte hade samma behov av att ha samma 

tydliga uttryck med mina grundtoner i inspelning 2. 

 

Informant: Stycket kändes mer som en helhet snarare än att det var grundtoner och sen lite fills. 

 

Han noterar att jag intonerar renare i inspelning 2 men också att jag inte tog samma risker; jag 

spelade inte i samma utsträckning i utmanande register som i inspelning 1. Inspelning 2 

kändes tydligare formmässigt och mer effortless. Informanten undrar om jag övade på 

ackordföljden under övningsperioden och jag förklarar att jag knappt gjorde det utan övade på 

andra saker. 

Vi går vidare till att diskutera kring Softly as in a morning sunrise. Innan vi lyssnar till låten 

förtydligas att jag transkriberat Chambers spel på låten och övat på den under 

undersökningen. 

 

Läraren frågar efter genomlyssningen av inspelning 2 hur lång min övningsperiod var och jag 

förklarar. Det första han konstaterar är att jag kom fel till ettan på ackorden många gånger 

under inspelning 1 i min walkinglinje. Jag kommer på för sent ibland till nästa ackord. Det 

hände inte lika många gånger på inspelning 2. Han uttrycker att jag spelade låten med större 

självklarhet i inspelning 2 samt att melodispel var finare på samma inspelning. Fraserna satt 

ihop bättre. Informanten frågar om jag spelade Chambers fraser på solot vilket jag inte gjorde 

eftersom jag bara hade transkriberat Chambers ackompanjerande spel. Jag berättar att jag tror 

detta beror på att jag var mer bekväm i låten; vilka toner jag tyckte om att leda till och/eller 

ligga på samt vilka dissonanser jag kunde använda. Läraren konstaterar att det är mycket 

smågrejer som blivit bättre till inspelning 2 och bidragit till att det totala soundet låter säkrare. 

Det är svårt att plocka ut enstaka ”grejer”.  

Slutligen konstaterar läraren att det gjorts stora framsteg på kort tid. Det är svårt att utvecklas 

konstnärligt på en månad eller två. Han menar att jag gjort det. 

3.5 Analys av inspelningarna 

Här följer ett avsnitt där jag identifierar skillnader på inspelningar 1 och 2 utifrån de kriterier 

som satts upp; sound, intonation, tajming, upplevd frihet i improvisation, upplevd förmåga att 

lyssna in och kommunicera med medmusiker samt tematik. Valet av tabellform i 

uppställningen av resultatet är gjort för att lättare få en överblick på skillnaderna. 
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Anledningen att samtalet med informanten inte ställdes upp på samma sätt är att jag inte bad 

honom analysera utifrån samma tydliga kriterier som jag själv gjort. I efterhand hade det nog 

varit klokt att använda samma kriterier för både mig och min informant. Det hade gjort det 

lättare att hitta skillnader i min och hans analys. 

 

 

3.5.1 Softly as in a morning sunrise 

Nedan följer min analys av Softly as in a morning sunrise. 

 

 

 

 

 

Inspelning 1 

 

 

Inspelning 2 

Sound 

Upplever jag en 

kraftfull och tydlig 

ton när jag slår an 

tonen? Låter det 

kraftfullt även när 

jag spelar svagt? 

 

• Något otydlig ton i 

lägre register på 1-3 

walking 

• Tydlig ton i de lägre registren 

• Överklag mer kraftfull ton 

• Längre toner på temat 

• De få gånger jag spelar svagt 

upplever jag tonen som 

tillfredställande kraftfull 

Tajming 

Har jag samma 

tajming som min 

medmusiker? 

• Upplevs trög 

• Spelar på eller efter 

pulsslagen 

• Piggare tajming 

• Spelar på eller före slagen 

Upplevd frihet i 

improvisationer 

Kände jag mig fri i 

mina 

improvisationer 

• Känns lite stelt • Upplevs friare då jag har tydligare 

idéer som jag fullföljer mer 

tillfredställande 

Lyssning 

Upplevd förmåga 

att lyssna in och 

kommunicera med 

min medmusiker 

 

• Här spelar jag lite 

”över” min 

medmusiker på 

dennes solo 

• En del 

kommunikation sker 

• Släpper fram min medmusiker under 

dennes solo och har då bättre 

möjlighet att lyssna 

• Något tydligare kommunikation sker 
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Tematik 

Har mina 

improvisationer en 

tydlig tematik? 

återanvänder jag 

mina idéer? 

 

• Till viss del tydlig 

tematik 

• Återanvänder vissa 

idéer i walking flera 

gånger men inte i 

mitt solo 

• Till större delen tydlig tematik 

• Mitt solo har mycket tydligare 

melodiska idéer som jag fullföljer 

• Använder mig av Paul Chambers 

basgångar under walking och 1-3 

 

Det går att notera att min medmusikers skillnader i spel inte nämns. Dessa eventuella 

skillnader har en sannolikhet att påverka skillnaderna i mitt eget spel. Då mina kriterier är till 

största delen av instrumentteknisk karaktär har jag valt att förbise detta i min analys för att 

fokusera helt på min egen improvisatoriska förmåga. 

 

3.5.2 IIVV 

Nedan följer en analys av mitt solostycke IIVV. Här har jag valt att inte analysera kriterierna 

”Tajming” och ”Lyssning” då jag inte hade någon medmusiker. 

 

 

 

 

 

Inspelning 1 

 

 

Inspelning 2 

Sound 

Upplever jag en 

kraftfull och tydlig 

ton när jag slår an 

tonen? Låter det 

kraftfullt även när 

jag spelar svagt? 

 

• Kraftfull ton i både svagt 

och starkt spel 

• Mer kraftfull ton både 

svagt och starkt 

Intonation 

Prickar jag 

tonerna jag har för 

avsikt att spela? 

 

 

• Något orent. Speciellt i 

högre register. 

• Renare intonation men 

också inte lika mycket spel 

i högra register 
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3.5.3 Sammanfattning av analys 

Mellan inspelningar 1 och 2 uppfattar jag en betydande skillnad på båda låtarna. Den 

övergripande skillnaden jag uppfattar är att jag är mer bestämd i de andra inspelningarna. Det 

medför att jag också spelar renare då jag i större utsträckning beslutat i förväg vilka toner jag 

ska ta. Mina idéer är tydligare och jag är mer säker när jag utför dessa då jag komponerar i 

stunden. Skillnaderna på de två inspelningarna av IIVV upplevdes inte riktigt lika stora av mig 

som skillnaderna på de två inspelningarna av Softly as in a morning sunrise. Jag tror detta 

beror på att skillnaderna blir tydligare i Softly as in a morning sunrise på grund av att låten 

har en tydlig form och att den är så tydligt inom jazzidiomet. 

 

4 Diskussion 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade 

musicerande som går att urskilja efter en tids strukturerad övning.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

• Ändras min metod för övning under periodens gång? Upplever jag min övning mer 

effektiv över tid? 

• Vilka skillnader i två inspelningar, en före och en efter en övningsperiod, kan 

uppfattas i mitt improviserade kontrabasspel? 

 

4.1 Övning 

Jag kan konstatera att min metod för övning ändrades under undersökningens gång. Från 

början ritade jag cirkeldiagram inför varje övningspass och förde loggbok efter passen. Mot 

slutet av undersökningen hade jag ändrat min metod till att bestå av mental planering av mina 

Upplevd frihet i 

improvisationer 

Kände jag mig fri i 

mina 

improvisatrioner 

• Något osäker i mina val 

• Känns lite inrutat 

• Säkrare i mina val 

• Spelar enklare, tar inte 

samma risker 

• Känns mer musikaliskt 

Tematik 

Har mina 

improvisationer en 

tydlig tematik? 

återanvänder jag 

mina idéer? 

 

• Idéer återanvänds till viss 

del 

• Idéer återanvänds och 

vidareutvecklas 
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pass men att behålla loggboksförandet. Denna förändring kom till när jag upplevde 

cirkelmodellen som begränsande. Den tillät inte mig att utforska nya idéer spontant under 

övningspassen. Som improvisatörer skapar vi i stunden därför kanske det är lämpligt att också 

övningsmetoden uppmuntrar till det.  Cirkelmetoden kan vara bra för att komma igång med en 

övningsrutin. Men när man väl har den rutinen kan det vara skönt att, som i mitt fall, gå 

vidare till en friare modell.  

Denna för mig nya metod för övning går mer i linje med Nachmanovitchs (1990) metod att 

under övningspass ändra på olika variabler i vad vi övar på för att på så vis improvisera under 

våra övningspass. Även studenternas självreglerande metoder i Nielsens forskning (1999; 

2010) passar bättre i min nya metod. Min nya modell tillåter mig att använda många olika 

strategier i samma övningspass utan att känna en stress att jag ändrar min plan. 

En kritik mot min undersökning vad gäller övning är att det på ett sätt saknas systematik i val 

av övningsmetod. Metoden för övning valdes efter vad som kändes rätt att göra i stunden. 

Detta har gett konsekvensen att jag inte systematiskt hållit mig till en metod. Därför är det 

svårt att säga rent vetenskapligt om en metod fungerade bättre än en annan. En annan kritik 

mot min studie är att jag valt att inte använda en vedertagen analysmetod i analysen av 

loggboken. Jag har istället valt att reflektera kring det jag anser var viktigt för syftet med 

studien. Detta hade varit möjligt att göras mer vetenskapligt. 

 

4.2 Improvisation 

Resultat tycks visa på skillnader i mitt improviserande musicerande på kontrabas innan och 

efter undersökningen. Både jag och min improvisationslärare upplevde förändringar. En 

aspekt att ha i åtanke är dock att vi båda visste vilken som var inspelning 1 respektive 2. Detta 

kan ha påverkat vår syn på inspelningarna i våra analyser. 

En slutsats jag kan dra av denna studie är att det är viktigt för en improvisatör att vara 

bestämd i sin frihet. Att fatta tydliga beslut kontinuerligt i improvisationer. Därför kan det 

vara mer än tillräckligt att spela något enkelt, så länge det spelas bestämt och säkert. Denna 

bestämdhet kräver övning. Och för att öva på denna bestämdhet kan det vara klokt att ha en 

något friare övningsmodell som tillåter oss som improvisatörer att ändra våra övningspass 

under tiden efter de idéer vi får som kommer inifrån oss själva. Kanske detta hjälper oss 

komma närmare ett eget uttryck. 

I framtiden kommer jag fortsätta öva på liknande sätt som jag gjorde i slutet av min 

övningsperiod. Mitt mål är fortfarande att bli en skickligare improvisatör. 

 

4.3 Self-efficacy i relation till resultat 

Det begrepp McCormick och McPherson kallar Self-efficacy (McCormick & McPherson 

2003); en tilltro till sin förmåga att lyckas och som jag tog upp i kapitel ett verkar, så som jag 

förstått det, vara en viktig del i att lyckas i sin övning. Jag tror det hjälpte mig mycket att jag 

hade den tilltron redan innan jag började med denna undersökning. Tilltron till min egen 
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övning har kommit från många år av att informellt undersöka vilka metoder som passar mig i 

min övning. Jag tror att min metod för övning utvecklat sig likt utvecklingen av min metod i 

denna studie under alla år jag spelat bas, skillnaden är att jag i denna uppsats formellt 

observerat denna utveckling. Processen för utveckling av övningsmetoder är något jag hoppas 

kunna handleda mina elever genom i framtiden. 

 

4.4 Pedagogiska konsekvenser 

I min undersökning har jag varit min egen lärare. Jag har själv bedömt vad jag behöver öva på 

för att uppnå mitt mål att bli en skickligare improvisatör. Jag har även i resultatet analyserat 

min utveckling, likt en lärare och likt studenterna i Nielsens (2010) undersökning. Detta är 

något jag vill uppmuntra mina elever till. Speciellt mina baselever som kommit lite längre i 

sin utveckling. Jag vill ge dem verktyg för att lägga upp sin övning och tankesätt för att själva 

komma på vad det är de behöver öva på. 

I Kolteruds (2017) uppsats fanns det studenter till hennes informanter som sa att en viktig del 

till varför de drogs till improvisation var kravlösheten, det finns inga riktiga rätt och fel. Även 

Pressing (1985) lyfter denna viktiga aspekt av improvisation i sin artikel. Detta tror jag är 

något som kan utnyttjas för att som pedagog få sina elever att utveckla en starkare self-

efficacy i tron på deras övning eller i tron på deras förmåga att improvisera. Att uppmuntra 

elever att utforska deras instrument på egen hand, att ge dem vissa verktyg för att göra detta, 

och att sedan låta dem hitta många av svaren själva genom egen improvisation. Det tror jag är 

ett klokt sätt att utnyttja improvisation som ett pedagogiskt verktyg. Alternativt kan vi som 

pedagoger använda den metod jag jobbat fram för övning som en ingång i improvisation till 

de elever som inte är så vana att improvisera eller som kanske inte gjort det alls. Antingen 

metoden med cirkeldiagram innan övningspassen eller metoden att mentalt planera och 

anteckna efter varje pass. Det kan dock vara så att metoden är väldigt individanpassad till mig 

och andra kanske inte har samma nytta av den. Det är en fråga jag skulle vilja besvara genom 

att prova modellen på elever. 

Frågan hur vi kan motivera våra elever att vilja, och våga, utforska improvisation har jag inte 

undersökt. Det är en mycket viktig och intressant fråga för en lärare och musiker. Det kan i 

min erfarenhet finnas en skräck att våga improvisera. Jag tror att resultatet av denna studie 

kan vara till hjälp då den visar på att struktur och övning kan ge resultat för en improviserande 

musiker. Detta kan vara skönt att veta för en elev som inte riktigt vågar improvisera. Kanske 

vi som lärare kan ge i läxa till våra elever att utforska ett material; skalmaterial eller annat, 

och sedan med hjälp av läraren improvisera kring det först när eleven är väldigt bekväm med 

detta material. Då finns förutsättningar för att uppnå den säkerhet som resultatet visat är så 

pass viktigt för en improviserande musiker. 
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4.5 Vidare forskning 

Frågan om ett eget uttryck som Kolterud tar upp i sin uppsats är något jag skulle vilja utforska 

ytterligare. Har jag inom ramarna för denna undersökning kommit närmare det målet? Låter 

jag mer som jag vill låta efter övningsperioden? Det vore intressant att diskutera detta med 

min improvisationslärare, min medmusiker och andra musiker och lärare inom musik. När jag 

reflekterar över det på egen hand tänker jag att jag nog har kommit närmare det målet. Jag har 

insett den stora vikten av tydlighet i mina idéer och i utförandet av dem. 

Willamon & Valentine (2010) skriver om att det är viktigt vad vi övar på. Här kan self-

efficacy vara en viktig aspekt. Att tro på ens egen övningsmetod är förmodligen viktigt för att 

välja klokt vad vi övar på. Om vi har tilltro till våra metoder och våra val av vad vi övar på så 

kanske vi får tydligare resultat. Detta skulle vara möjligt att forska mer på i framtiden. 

Bjerstedt (Bjerstedt 2014), som jag nämnde i kapitel ett, skriver om improvisation som ett 

historieberättande. Efter att ha genomfört denna undersökning tror jag att för att lyckas berätta 

en historia med improvisation behövs säkerhet. Inspelningarna 2 hade, i mitt och min 

improvisationslärares tycke, en större säkerhet. Det är den tydligaste slutsatsen jag kommit 

fram till, säkerhet är av stor vikt inom improvisation. 

 

Spännande vore att undersöka vad som kan få en musiker att få en tilltro till sin egen övning. 

Detta kan vara föremål för vidare forskning på ämnet. Vilka metoder kan användas för att 

motivera musiker att tro på en övningsmetod? Värt att nämna är också att denna uppsats 

endast tagit upp två snarlika metoder för övning. Det skulle vara intressant att göra en till 

undersökning med samma design för metod fast med en- eller två nya övningsmetoder och 

sedan jämföra de resultaten med resultat från denna studie. 
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