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En lurvig arm 
 
Plötsligt finns känslan i hela rummet och saxofonisten strålar mitt i sitt spel. När solot är 
slut bryter jag spelandet och saxofonisten får en spontan applåd från gruppen. Om min 
egen arm blir lurvig som nu så vet hela gruppen vad det betyder, jag har visat min lurviga 
arm tidigare och alla vet att jag blivit berörd av det jag upplevde. De jublar när jag står 
där och visar min lurviga arm och jag är lycklig och nyfiken. Saxofonisten är lycklig och 
undrande. Jag frågar om han kan berätta vad som hände och varför det var så lysande bra. 
Han hörde det och upplevde det, men har svårt att sätta fingret på varför det hände just 
nu, varför alla trådar av kunskap, inspiration, glädje och musikskapande plötsligt löpte 
samman. 

Den situation som jag har beskrivit här är ganska typiskt för mitt undrande inför ett 
fenomen jag upplevt i musikundervisning. I detta fall finns fenomenet inom 
jazzimprovisation. Platsen är Visingsö jazzkurser, sommarkurser för en bred och stor 
grupp människor i alla åldrar och förkunskaper som ägnar en vecka (eller två) till 
jazzimprovisation och där jag själv varit lärare i många år. Kursens inramning känns 
idealisk och många deltagare återkommer flera gånger, ibland år efter år. Atmosfären och 
attityden har lovordats.  

Rummet där undervisningen sker är ett vanligt undervisningsrum på Brahe 
Folkhögskola. Kompmusikerna, trummor, bas, piano och gitarr placeras centralt i rummet 
och med god kontakt mellan varandra, en kontakt som är avgörande för att samspelet ska 
fungera. Det är viktigt att musikerna både hör och ser varandra. Runt dessa centrala 
kompmusiker sitter sedan ett antal andra musiker med olika instrument, som saxofoner, 
klarinetter, trumpeter, tromboner, flöjter och violiner.  Minst en vokalist brukar vara med. 
Själv spelar jag för det mesta elgitarr, dels för att jag behärskar det hyfsat och dels för att 
det går bra att visa både ackord och melodier på gitarr. Annars är mitt huvudinstrument 
bas, oftast kontrabas.  

I själva undervisningen är det vanligt att gruppen spelar en låt med en melodi som 
ofta, men inte alltid, sjungs av en vokalist och därefter improviserar var och en av 
deltagarna ett solo. I flesta fall är ett solo ett chorus långt, men speciellt vid snabba eller 
korta låtar kan det bli fler chorus.1 Flera deltagares solon kan spelas eller sjungas i följd 
så att en solist följer på en tidigare och så att säga lämnar över till nästa. Vid vissa 
tillfällen kan hela låten spelas från början till slut utan avbrott, men det är ganska sällsynt.  

Vanligare är att jag avbryter vid någons solo för att kommentera vad som hänt när 
det är färskt och så mycket annat inte hunnit hända. Sådana avbrott handlar ofta om att 
fokusera något som jag tycker är konstruktivt och positivt användbart i processen. Det 
kan handla om en fras, en ide, en utveckling inom solot och ofta med ett tips att våga 
utveckla detta, använda igen, på nytt sätt, variera, följa en redan påbörjad linje etcetera. 
Här kan jag utgå från något som jag hört deltagaren spela och härma det på min gitarr och 
komma med tankar och förslag på hur det kan gå att använda, eller utveckla det jag hört.  

                                                
1  Ett chorus är melodin från början till slut och låten är nästan alltid en jazzlåt. En vanlig jazzlåt ur den så kallade 
”standardrepetoaren” är  ofta 32 takter lång och i ett långsamt balladtempo kan varje chorus ta ganska lång tid, till och 
med så lång tid att två solister kan dela på ett chorus. I snabbare tempi går naturligtvis ett chorus mycket fortare och 
därför kan en solist spela två eller fler chorus i de här pedagogiska sammanhangen. Vid en konsert med jazzmusik är det 
vanligt att breda ut sig lite mer som solist och därför ofta spela solo längre än vad som blir fallet inom jazzkursen. 
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”Less is more” är en princip jag får använda ofta eftersom det är vanligt att 
musikerna har en minst sagt generös spelstil. Många pianister spelar mycket, en del av 
dem är ju vana att spela ensamma, och solisterna formligen vräker ur sig massor av fraser 
och idéer i sitt solospel. Idéerna som presenteras under ett enda chorus skulle i många fall 
gott och väl räcka till för två eller tre. Det hänger också ihop med att solisten vanligtvis 
inte tar paus så ofta och inte lämnar hål i frasflödet. Solot blir lätt överlastat och 
svårlyssnat. I de flesta fall blir det bättre fraser och spänstigare rytmik om solisten inte 
spelar oavbrutna flöden av snabba toner.  

Ett avbrott i spelet kan också inträffa när någon musiker själv känner att det blev 
konstigt på något sätt. Det kan exempelvis handla om en upplevelse av att det lät allmänt 
illa och då kan det vara svårt att bara spela vidare. Då slutar ofta solisten och undrar vad 
som hände. Det är inte heller ovanligt att solisten tappar bort sig i låten och inte vet vad 
som händer harmoniskt och solistiskt. I sådana fall känner jag att det är viktigt att reda ut 
det hela och starta musiken igen så att den som reagerade får känna ett tryggt och bra 
sammanhang och inte behöver gissa, eller chansa sig fram.    

 
* 

 
Under den senaste sommaren var jag i vanlig ordning kursledare för två grupper under 
två veckor, en grupp per vecka. Eftersom mitt intresse för och undran inför  
utvecklingsprocesserna i jazz alltid har varit stort och jag dessutom skulle gå kursen 
”Reflekterad praktisk pedagogik” på Södertörns högskola, pratade jag med 
kursdeltagarna om min nyfikenhet och önskade av dem att de skulle försöka delge mig 
några upplevelser och tankar kring deras utveckling och lärande under kursen. Det kunde 
handla om ”när har du lärt dig något?” eller ”hur har du lärt dig något?”, men också ”hur 
vet du att du har lärt dig något?” och ”varför tror du att du lärde dig det?”  

Deltagarna verkade allmänt intresserade av att dela med sig av sina upplevelser, 
tankar och känslor. Det var därför med stor positiv nyfikenhet och förväntan som jag 
startade kurserna i somras. Kursstarten har alltid varit spännande och kul, och den här 
sommaren hade jag alltså en extra krydda. 

Det visade sig inte alls vara lätt för kursdeltagarna att komma åt upplevelser och 
fenomen som handlar om hur de lär sig och utvecklas i jazz och resultatet av deltagarnas 
försök blev tyvärr ganska magert. Oftast var de övertygade om att något som kunde kallas 
lärande, framsteg eller utveckling hade skett, men att berätta hur och varför var betydligt 
svårare.  

Deltagarna visste och kände vanligtvis när det gick bättre eller lättare, eller att något 
plötsligt fungerade, ofta kopplat till upplevelsen av att det lät bra. Det var inte svårt att se 
att de vid sådana tillfällen blev lyckliga.  Jag tyckte mig också ana någon sorts 
avslappnad distans till det spelade och upplevda när sådana här framgångstillfällen 
inträffade. Distansen kunde vissa gånger handla om att ett stycke, eller ett avsnitt blev så 
bekant och vant att det gick att agera friare inom styckets ram. Det gick att ”hitta bra” i 
stycket som då också upplevdes som en känd och logisk följd. Det innebar att de som 
spelade kunde slappna av lite i den bekanta strukturen och spela det som passade på sitt 
instrument. Så upplevde jag i alla fall ofta innebörden i det som hände.  

Kanske behöver det påpekas att även en mycket bekant och känd jazzlåt kan bli 
fullständigt förvirrande i vissa sammanhang. Det kan inträffa när melodin försvinner efter 
melodipresentationen och alla spelar solo, speciellt om någon medmusikant spelar 
konstigt eller rent av fel och därigenom leder både solist och den som lyssnar vilse. Det är 
därför befriande när det blir möjligt för en solist att vara tvärsäker på låten och dess form 
och var någonstans i formen alla spelar just nu. Det betyder att solisten kan veta vad som 
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kommer sen, hur det låter och hur den vill spela i det sammanhanget. Solisten är alltså på 
ett sätt samtidigt i det som just hänt, i det som händer och tänker sig fortsättningen in i 
den omedelbara framtiden. En framtid som det emellertid går att bli lurad på ifall inte 
medmusikanterna (eller solisten själv) spelar som förväntat.    

Själva deltagandet och lyssnandet på andra som spelar och improviserar leder många 
gånger till att den som lyssnar blir mycket mer bekant med låten och dess speciella 
utmaningar. Det är alltså inte nödvändigt att spela själv för att få kunskap och 
erfarenheter om en låt och dess möjligheter. Men om en musiker inte har den speciella 
avslappnade kunskapen och distansen till det musikaliska sammanhanget och låten, är det 
också svårt att dra nytta av upplevelserna av andras spel. Om låten är obekant eller 
speciellt komplicerad blir det besvärligt att samtidigt orientera sig i den och höra vad 
andra gör. Det saknas referensramar att sortera in det upplevda i och det avslappnade 
kunskapsgrundade lyssnandet fungerar inte riktigt. För att spela jazz tillsammans är det 
grundläggande att kunna hantera den musikaliska formen som en låt har.    

Om sedan en musiker ska spela solo på låten utan riktig kunskap om formen och 
strukturen blir resultatet oftast allt annat än avslappnat och positivt distanserat. Det kan 
snarare bli alltför stort fokus på att spela rätt och veta vad man gör rent tekniskt. Då kan 
många gånger orienteringen i den musikaliska formen visa sig mycket svårt och den som 
spelar tappar bort sig. Samtalen med deltagarna i somras bekräftar också de här 
erfarenheterna. De understryker också hur viktigt det känns att göra ”rätt”.    

 
* 

 
I jazzmusik är det egna skapandet, uttrycket, och gestaltandet viktigt. För mig som lärare 
handlar det om att lägga grund för teknik, uttryck och kunskap om musikformen 
samtidigt som kursdeltagaren helst ska känna en trygghet och frihet att bryta mot det som 
jag påstår och skapa själv på sitt eget sätt. Men för att kunna göra det behövs det redskap 
och övning. Redskap för själva uttrycket och redskap för utvecklingen av uttrycket. Om 
redskapen blir stereotypa och med kraft påtvingade alla som vill spela jazz finns ju en 
risk att alla kommer att låta likadant och då har det personliga uttrycket försvunnit – då är 
det inte längre jazz. Samtidigt kan en lärare inte säga ”spela som du vill” till någon som 
faktiskt inte kan spela.  

Här finns alltså någon sorts spänningsfält mellan det utvecklade, mognande 
personliga uttrycket och alla de små stegen på vägen dit. Jag är övertygad om att mina 
funderingar har många likheter och paralleller inom andra former av lärande och 
utveckling. Personligen är jag, trots det, i den här texten är mest intresserad av hur jag på 
bästa sätt kan vara en resurs för olika människor att närma sig ett musikuttryck som de 
längtar till. 

 

Redskap på vägen 
 

I ett pedagogiskt arbete tar vi lärare ofta till olika metoder, trix eller ”verktyg” för att 
underlätta lärandet, så även inom jazzimprovisation. Det är exempelvis vanligt att vi 
använder teoretiska begrepp för att stödja förståelsen av vad som händer och ge struktur 
åt den musikaliska processen. När rytm, puls, harmonier och melodier fungerar 
tillsammans kan det i bästa fall upplevas positivt, men det kan också upplevas som 
ganska kaotisk för en person som försöker komma in i musiken. Det finns ett behov av att 
sortera, strukturera och att kanske ta ”en sak i taget” även om det inte riktigt är möjligt, 
eftersom det inte blir någon musik om delarna inte sätts samman till en helhet. Teorin kan 
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i många fall upplevas som en stor hjälp just i sorterandet av händelser och upplevelser.  
Teoretiska förklaringar kan också öka kunskapen och förståelsen kring 

ackordfunktioner och harmoniska processer. En mycket stor del av jazztraditionen bygger 
på ackord och en harmonik som har en riktning och rörelse.2 Den harmoniska rörelsen 
följer nästan alltid vissa mönster som är mycket typiska för västerländsk musik över 
huvud taget och som därför låter sig beskrivas och förklaras i teoretiska termer.  

Teoretiska redskap inom jazzimprovisation kan också handla om hur olika skalor kan 
färga och ”krydda” en melodi och därigenom också bidra till intressanta spänningar 
mellan melodin och harmoniken. Vi har i vår kultur en lång tradition av vissa typiska sätt 
att behandla harmonier och melodier. Lite förenklat kan man säga att om man strikt håller 
sig till alla dessa regler låter det ofta snällt och musiken smeker oss medhårs. Om någon 
däremot bryter emot reglerna kan det ibland upplevas dissonant och skärande, men 
många gånger väldigt intressant och läckert. Därför är det bra att känna till ”reglerna” 
eftersom det då inte blir så slumpartat att bryta emot dem. Det handlar i stället om att 
bestämma sig för att bryta emot dem och att göra det på ett mer medvetet sätt för att nå ett 
visst syfte i sitt uttryck. I jazzimprovisation är dessutom tanken att en sådan vilja är 
spontan på något sätt.  

 Förutom teoretiska hjälpmedel finns många andra sätt att pedagogiskt stödja 
utvecklingen hos jazzkursdeltagarna. Ett kan vara ren övning av teknik eller motorik, att 
få rörelser, koordination och rörelsegestalter att bli välanpassade till kroppen och 
rörelsens funktion i musiken. Om tekniken inte fungerar så hjälper det inte att veta vad 
man vill spela, det fungerar inte i alla fall. Dessutom kan felaktig teknik leda till att 
musikanten får ont, eller till och med bestående skador.  

Motorisk utveckling handlar helt enkelt om att bli tekniskt händigare på att behärska 
sitt instrument. När rörelser är nya, ovana och kanske känns konstiga eller främmande 
behövs det i de flesta fall stor koncentration på detaljnivå för att utföra dem. Allt eftersom 
rörelserna och kombinationen av rörelser blir mer vana sker de mer och mer automatiskt. 
Då behöver den som spelar inte koncentrera sig så mycket på själva tekniken och då får 
upplevelsen av musiken också större plats. Samtidigt gäller det att rörelsen blir bra för 
kroppen och musiken när den blir automatiserad för då har den som spelar inte längre så 
stor kontroll över rörelsen. Det är ofta svårt att lära om när väl ett rörelsemönster satt sig.  

Praktisk, teknisk och motorisk utveckling har också speciella tidsmässiga problem, 
speciellt i en sommarkurs som bara är en vecka lång. Utvecklingen från medveten 
detaljkoncentration på enskilda rörelser till automatisering tar oftast längre tid än så. 
Detta leder också till att deltagare ofta säger att ”det här får jag öva på mer när jag 
kommer hem”. Som tur är har de flesta kursdeltagare en ganska stor spelkunskap med sig 
i bagaget när de anländer till Visingsö och behöver därför inte automatisera så mycket 
nya tekniska färdigheter. Men de kan också bära med sig tekniska problem som satt sig 
ordentligt av ”ohejdad vana” och som kan vara svåra att ändra till nya och bättre vanor, 
ibland till och med svårare än att lära helt från början.  

I vissa fall kan, trots den korta tiden, en ovan teknik ändå fungera. En ny teknisk fras, 
eller en kort melodi som sitter rytmiskt säkert verkar kunna ge någon sorts 
trampolineffekt och leda in i ett musikaliskt flöde som både tekniskt och musikaliskt 
hänger ihop. Här finns då musiken och kanske i synnerhet rytmiken som ett kraftfullt stöd 
för tekniken. Personen som spelar känner musiken så tydligt att motoriken på något sätt 
åker snålskjuts på uttrycksviljan. Det händer att personen med förvåning konstaterar att 
”det där kan jag ju inte spela – men jag gjorde det i alla fall!”. 

 

                                                
2   Harmonik är en följd av ackord eller klanger.  
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* 
 
Den hjälp till struktur och förståelse som teoretiska förklaringar erbjuder bildar 
tillsammans med en teknisk motorisk kompetens en bra grund för att improvisera i jazz. 
Kanske begreppen teori och teknik som jag använt dem i jazzimprovisation också kan 
belysas av Aristoteles tankar om den teoretiska kunskapen episteme och den praktiska 
kunskapen techne. Nilsson (2009) uttrycker att episteme visserligen är en mycket pålitlig 
kunskap, men att den inte är till mycket hjälp i den konkreta handlingssituationen, (s.46). 
För att uppnå det som Aristoteles kallar poesis och som är något nytt, men också något i 
förväg planerat och avsett så behövs den praktiska kunskapen techne, menar Nilsson i sin 
tolkning.  

Det verkar ju vara en ganska bra beskrivning av hur det kan gå till i improvisation. 
Det är något nytt och gärna personligt, men samtidigt i förväg planerat och styrt av de 
teoretiska förutsättningarna och vad i dem som improvisatören vill bryta emot. 
Aristoteles ger en större tyngd åt det praktiska än vad vi är vana vid i vårt ”moderna” 
samhälle där vi länge har haft en betoning av det teoretiska. Det är också tydligt i 
jazzgrupperna att deltagarna har en stor respekt för teorierna och för att inte ”göra fel”. 
Det finns i deras tankevärld ett ständigt närvarande facit som deras spel skulle kunna 
jämföras med. Hela detta facit är inte av teoretisk natur, men en stor del verkar vara det. 

Trots att kombinationen av teknisk färdighet och teoretisk medvetenhet kan leda till 
riktigt njutbara improvisationer på jazzkursen så finns det oftast stora skillnader mellan 
en erfaren och driven jazzmusiker och en ung deltagare på kursen. Aristoteles menar 
också att enbart episteme och techne inte förklarar hela fenomenet när teori och teknik 
förenas i livsklokhet och livsuttryck. Han inför begreppet praxis. Den form av praktisk 
kunskap som krävs för praxis kallar Aristoteles för fronesis eller ”klokhet”och är enligt 
Nilsson den högsta formen av praktisk kunskap i Aristoteles begreppsvärld (s.47). 
Fronesis har också betraktats som ett begrepp som visar en väg mellan det övergripande, 
objektiva och det subjektiva. Bernt Gustavsson (2007) diskuterar detta och citerar 
Richard Bernstein som menar att:  

 
Fronesis är en form av resonemang och kunskap som innebär en särskild förmedling 
mellan det universella och det partikulära. Denna förmedling åstadkommes inte genom 
hänvändelse till tekniska regler eller någon Metod eller genom inordning av ett specialfall 
under något på förhand bestämt eller universellt. Den ”intellektuella dygden” fronesis är 
en form av resonemang som skapar ett slags etisk kunskap där det universella och det 
partikulära bestäms tillsammans. (s.79) 

 
 
Enligt Aristoteles kan en ung och oerfaren person helt enkelt inte nå en vis eller klok 

helhet (fronesis). Den yngre jazzmusikern kan ofta visa en bländande teknik och stor 
teoretisk medvetenhet där stora delar av jazzhistoriens ideal kan framskymta. Det kan 
också finnas stildrag lånade från uttryck som den unga musikern är speciellt attraherad 
av. Trots det känns det ofta att något saknas och rent intuitivt verkar Aristoteles tankar 
om fronesis passa bra som en beskrivning av den klokhet den erfarne och oftast äldre 
musikern har. Det här fenomenet handlar naturligtvis inte bara om musiker, det är mer 
generellt än så. Josefson (1998) belyser skillnaden mellan erfarna läkare och de 
nyutbildades ”katekesmässighet” (s. 69). De oerfarna vill ha generella pålitliga regler som 
de kan hålla sig till under det att erfarna läkare ogärna använder eller delar med sig av 
fyrkantiga regler i en komplex situation. Parallellen till jazzmusikerna är tydlig och 
understryker att det kan vara viktigt att vara ödmjuk inför den utveckling som de oerfarna 
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behöver för att nå ett högre expertskap. En process som behöver tid och livserfarenhet för 
att utvecklas till en personlig helhetlighet eller fronesis med Aristoteles uttryck.  

Dreyfus och Dreyfus har lanserat en tydlig stadiemässig vandring från ”nybörjare” 
till ”expert” (Henriksen & Vetlesen, 2006). Där nybörjaren ofta fungerar regelbaserat och 
kontextfritt har experten en intuitiv, automatisk och närmast omedveten bedömning. 
Många andra har, i rättvisans namn, gjort liknande nivå och stadieindelningar i utveckling 
av kompetenser, så kallade taxonomier, men just Dreyfus & Dreyfus taxonomi är vanlig 
att referera till.  

Det är tydligen frestande att studera sådana utvecklingstrappor på ett intellektuellt 
plan, kanske också att nicka igenkännande när man själv anser sig vara på något av de 
högre stegen. Det blir för mig mycket intressantare när den här sortens tankar får 
praktiska konsekvenser som när utvecklingen hos läkare eller jazzmusiker kan förstås 
också utifrån en så stor och bred bakgrund som spännvidden mellan Aristotelses begrepp 
och Dreyfus & Dreyfus taxonomi visar. Det kanske mest spännande med sådana 
reflektioner är de konsekvenser det kan leda till för mig som jazzpedagog. Det ger mig 
impulsen att vara lite mindre otålig och att i stället inse att utveckling och mognad in i en 
tradition tar tid och är personlig.  

Musikanter inom jazz kan många gånger känna en obalans mellan det teoretiska och 
själva spelandet. Det är som om innebörden i Aristoteles begrepp episteme och techne för 
en liten inbördes kamp oavsett hur långt fronesis har kommit. Jag upplever det vanligare 
att det är utförandefunktionen som överväger, spelandet fungerar ofta utan den teoretiska 
medvetenheten. Musikern har kanske spelat gehörsbaserat och teoretiskt omedvetet under 
många år på ett kanske till och med unikt och personligt sätt. Om nu den här, oftast äldre 
musikern, vill lära sig mer teori för att utveckla sitt spel känner jag ofta hur den lilla 
kampen mellan episteme och techne utbryter. Teorin kanske visar spelaren rätt, men 
utförandet blir stelt, osvängigt och fyrkantigt, långt ifrån det njutbara uttryck som var 
gehörsbaserat.  

Deltagarna tycker att den här motsättningen är obehaglig. De upplever en obalans 
mellan praktik och teori. Även om detta ofta kan betraktas som en konstlad motsättning 
där deltagarna med- eller omedvetet använder både praktik och teori i sitt spel så är detta 
historiska krig mellan praktik och teori en motsättning som deltagarna ofta omhuldar. 
Både för deltagare och lärare kan det vara komplicerat att närma dessa två till varandra 
och på olika vägar nå någon sorts syntes, där de kan samspela och i samspelet också 
förstärka varandra. Nyss lät spelet riktigt bra, men nu när teorin har kommit in för att 
utveckla spelet, så låter det plötsligt sämre.  

Syftet med att gå kursen kan variera. En del av musikerna har kanske inte alls 
kommit till kursen i akt och mening att utvecklas, eller ta till sig ny teori. De ser i stället 
fram emot mötet med andra spelglada kamrater att spela och jamma tillsammans med. 
Dagsschemat för kursen, de pedagogiska och teoretiska avsnitten gäller trots det 
deltagarna och spelgruppen som helhet, oavsett den enskilda deltagarens syften. Ett sätt 
att hantera detta som deltagare är att fly från teoriavsnitten, mentalt eller fysiskt. Teorin 
upplevs som ett hot, inte bara för personen själv, rent intellektuellt, utan också som ett hot 
mot den musik de ofta tycker att de spelar så bra och vill värna om. Det här är inte 
vanliga fenomen i kursen, men när det inträffar och personen faktiskt inte flyr rent fysiskt 
ut ur spelgruppen är det intressant att märka hur de teoretiska tankarna slår rot även hos 
de musikanter som värjer sig. Teoriexemplen blir ju spelade i gruppen och på så sätt 
konkretiserade i musik. Genom musiken verkar de gehörsvägen nå även dessa musiker.  

Ett teoretiskt fenomen är ofta ganska begränsat och konkretiseras, exemplifieras och 
spelas i gruppen upprepade gånger av flera deltagare. Det kan bli till en övning som i 
bästa fall låter förvillande likt ”riktig” musik och som på ett omedvetet sätt verkar leta sig 



  7 

in även till ”teorivägrarna”. Jag har flera gånger gjort reflektionen att just dessa musiker 
spelar det nya på ett omedvetet sätt som låter mycket mer musikaliskt, jämfört med de 
musiker som gick den intellektuella teoretiska vägen.    

Jag minns tillfällen från tidigare kurser när äldre musiker öppet visat sitt 
avståndstagande till något teoriavsnitt, exempelvis till hur en viss skala fungerar i ett 
harmoniskt sammanhang. Det har aldrig varit med negativ attityd utan snarare med ett 
påpekande att ”jag är för gammal för sån’t där”. Efter att gruppens övriga deltagare 
prövat skalan praktiskt i sammanhanget i korta avsnitt har den äldre musikern också 
spelat ett litet avsnitt och på ett lysande sätt använt sig av skalan. När jag påpekar detta 
och berömmer musikern för det strålande spelet har de oftast varit helt frågande. ”Skulle 
jag ha spelat det där…?” När de blir övertygade om att de faktiskt gjorde det, verkar de 
oftast inte så förvånade. De verkar vana vid att musikaliska intryck letar sig in 
gehörsvägen – och ”då är det väl bra då”.    

Korta, praktiska musikövningar behöver inte bara ha teoretiska utgångspunkter. 
Syftet kan lika gärna vara timing, rytm, groove eller som nämnts ovan, att utveckla rent 
tekniska och motoriska färdigheter.3 Exempel på sådana övningar kan vara att identifiera 
större och mer helhetliga ”tonala områden” i stället för att hantera enskilda ackord i den 
låt man spelar, eller låta den rytmiska helheten styra det personliga uttrycket så att 
spelaren lyssnar och upplever ”svänget” eller ”groovet” och sitt eget spel i och genom 
helheten.  Sådana musikövningar innebär i många fall förenklingar som låter deltagaren 
minska svårigheter på både tekniskt och teoretiskt plan och detta upplevs ofta positivt av 
deltagarna. Trots det är det svårt att säga att just dessa övningar skulle ligga bakom några 
konkret upplevda utvecklingssprång. Men även om deltagarna inte direkt upplever det så 
just då när utvecklingssprången visar sig, är det ju fullt möjligt att sådana här 
pedagogiska verktyg verkligen bidrar till framgångarna,. Jag tror också att det är 
väsentligt att de här övningarna faktiskt får en möjlighet att upplevas som just ”riktig 
musik”.  

 

Att nå målet 
 

En framgång eller ett utvecklingssprång kan uppenbarligen vara svår att direkt sätta 
fingret på. När hände det, och varför? Möjligen måste också tidsaspekten med här. När en 
viss tid gått och en likartad situation inträffar igen, så märker den som spelar att det har 
inträffat en förändring, en utveckling. Ett vanligt konkret exempel i detta sammanhang är 
när spelaren och gruppen återkommer till musik, eller en speciell låt som spelats tidigare. 
Situationen är väldigt lika, rummet, omständigheterna och musikanterna, men något har 
tydligt ändrats för den spelande i hur det går att spela, vanligtvis att spelet plötsligt 
fungerar bättre. För musikern som upplever detta verkar det svårt att svara på vad 
förändringen beror på och vad som hänt sen sist. Det är helt enkelt bara en avgörande 
skillnad jämfört med ”förra gången” . 

Vad kan egentligen betraktas som framgång? Den måste ju varit utsatt för någon 
sorts bedömning för att betraktas så, i vissa fall en estetisk konstnärlig bedömning. Men 
frågan är också vem som bedömde och med vilka kriterier. Det som spelaren betraktar 
som en framgång kan ju också vara beroende av om kriterierna för framgång och 
utförande kan ha förändrats under processen, exempelvis mellan olika tillfällen när låten 
spelades. Tänk om det faktiskt låter ungefär likadant, men musikanten har förändrat sina 

                                                
3  Timing, rytm och groove handlar om hur musiken grupperas tidsmässigt och att det i en ensemblesituation är 
väsentligt att uppmärksamma tidsaspekter för att musiken ska hänga ihop.  
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kriterier. En sådan förändring av själva bedömningen kan ju också vara intressant och 
även en bra och positiv utveckling och kanske en framgång. Jag skulle nog trots allt gissa 
att även om både kriterierna och framförandet faktiskt har förändrats mellan 
speltillfällena, så har framförandet förändrats mest. När jag reflekterar över detta verkar 
lärdomen vara att även om en önskad framgång har hänt så är det vanskligt att försöka 
beskriva varför, i alla fall på ett mer detaljerat plan. På något sätt och av någon anledning 
är processen och de ingredienser vi har i den på rätt väg och det är möjligen bra att få 
stanna till i det konstaterandet hellre än att jaga detaljkomponenter för att reda ut hur det 
faktiskt gick till.   
 

* 
 

Konstnärer finns i ett kulturellt klimat som sätter sin prägel på uttryck och acceptans. 
Konstnären kan inspireras av detta klimat, anpassa sig, eller kanske reagera emot det och 
kraftigt värja sig i sitt konstnärliga uttryck. Medvetet och omedvetet förhåller vi oss till 
vår omgivning och vårt kulturella klimat. När vi gör det rättar vi vanligtvis in oss i ledet 
för möjliga accepterade uttryck eller motuttryck, menar jag. Det är nog ytterst få 
konstnärer som står helt fria från sin kulturella omgivning och obekymrat plöjer sin egen 
fåra oavsett omgivningens reaktioner. Det handlar ju också om överlevnad och mat på 
bordet. I det spännande fältet utanför det helt accepterade för att inte säga vanliga, 
förväntade eller alldagliga, finns ett stort område där överraskningar, kreativitet, skön 
konst och personliga uttryck kan rymmas. 

 Jazzimprovisation ses som ett personligt uttryck och är inte något som spelas bara 
efter mallar. Det personliga uttrycket och att faktiskt berätta något i sin musik har hög 
status inom genren. Jazzen finns alltså i det här intressanta spänningsfältet mellan det 
som uppskattas (utifrån) och det som är individuellt eftersträvat (inifrån). Jazzen 
eftersträvar överraskningar, kreativitet och personliga uttryck.   

Jazzhistorien är full av personliga och kreativa nydanare som har lämnat starka spår. 
Andra glöms bort eftersom de inte tillförde något nytt och kreativt, utan bara spelade 
vidare i redan plöjda fåror. Eller också glöms de på grund av att de ansågs alltför 
utmanande och inte fick någon acceptans. De sorterades bort som de ”virrpannor” de 
ansågs vara. I vilken kategori respektive konstnär sorteras är en ganska oklar process. Det 
handlar nog mycket om att vara på rätt plats i rätt tid och att ligga lagom utmanande i 
framkant för att ha någon chans att anses som stor konstnär. I efterhand, efter många år 
det ibland lätt att höra speciellt unga och på den tiden firade musiker uttrycka det som 
tidsandan dikterade. Det kan i historiskt perspektiv leda både till generade suckar och 
muntra skratt eftersom det då, retrospektivt, är så lätt att höra hur kraftigt uttrycket är 
fångat i en typisk tidsanda och hur lite det äger av överraskningar, kreativitet eller 
personligt uttryck. 

 

Att beskriva vandringen 
 

Jag är medveten om att det är svårt och kanske till och med omöjligt att leta efter 
användbara och generella förklaringar som hjälper oss att förstå hur det går till att lära sig 
improvisera i jazz. Det finns så stora och komplexa olikheter mellan individer och 
situationer. Det kanske till och med är som en kursdeltagare i reflekterad praktisk 
pedagogik sa: - ”sånt här ska man inte lyckas med” - i betydelsen att det kanske inte går, 
eller inte tjänar något till att försöka beskriva hur man lär sig improvisera. Dessutom 
kanske ett försök till beskrivning kan göra mer skada än nytta genom att slå sönder 
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fungerande helheter och fenomen genom att fokusera på små detaljer som antas vara 
väldigt betydelsefulla, men som i det stora sammanhanget inte är till någon glädje för den 
som spelar. Den som spelar kan uppleva att det just är känslan eller glädjen som slås 
sönder. I stället för att få uppleva uttryckets skönhet kanske musikern tvingas fokusera en 
speciell fingersättning, eller ett svårt harmoniskt förlopp. Sådana detaljer kan då upplevas 
kravfyllda och den som spelar kanske blir rädd att göra ”fel”.  

Det här är problem som Timothy Galway tar upp och ger många exempel på i ”The 
Inner Game of Music” (1986). Galway belyser också i andra sammanhang hur en helhet 
kan brytas sönder av koncentration på detaljer. Han tar ett exempel där två tennisspelare 
möts och den ene konstaterar att motståndaren spelar med spelglädje, ”flyt” och 
framgång. Speciellt är det forehandsslagen från baslinjen som fungerar kraftfullt. Då 
frågar spelaren sin välspelande motståndare: ”Vad är det som gör att du spelar så 
fantastiskt bra idag och att dina baslinjeslag är så kraftfulla - är det för att du har 
handleden rakare än vanligt eller vad är det?” Denna fråga visar sig utslagsgivande för 
fortsättningen. Motståndaren börjar fundera på vad det faktiskt är som gör att det fungerar 
så bra. Han observerar särskilt sin handled och plötsligt fungerar ingenting längre. Det 
här kan kanske ses som ett trick att få sin motståndare ur balans, men beskriver samtidigt 
något om förhållandet mellan helheter och delar i en process. Exemplet kan säkert också 
ge en hel del tankeställare till tennistränare och i överförd betydelse till jazzpedagoger.   

Möten och upplevelser med musik är som sagt personliga och unika. Kvaliteterna i 
sådana möten kan vara gripande och omfattande. I mitt liv som musiker, musikpedagog 
och forskare har jag också upplevt sådana gripande kvaliteter, men jag kan vara alltför 
benägen att leta efter hur det hela fungerar och vilka delar som ingår i det jag upplever. 
Jag är antagligen för angelägen att få tag i fenomen som kan vara generella, och som 
skulle kunna användas i andra sammanhang. Det kanske handlar om någon sorts 
yrkesskada som det är bra att få syn på, medvetandegöra och förhoppningsvis hantera på 
ett klokt sätt. För att fortsätta liknelserna från tennisens värld ovan, kan det ibland vara 
som om deltagarna när de verkligen vill lära sig något ger mig en bra serve som jag skulle 
kunna returnera över nät. Men i stället för att slå tillbaks denna enda boll så följer jag i 
min pedagogiska iver upp med 25 bollar till.  

Trots att jag inser och erkänner min möjliga yrkesskada så känns det varken lätt eller 
rätt att ge upp och fullständigt avfärda min pedagogiska vilja. Det känns angeläget för 
mig att utveckla mig själv och att bli skickligare på att lägga en grund för utveckling i 
jazzimprovisation och att vara en resurs i den processen. Även om jag alltså i någon mån 
tafsar på saker som inte mår bra av att dissekeras och detaljbeskrivas så känns det trots 
det fruktbart att rensa lite i det jazzpedagogiska träsket. För detta träsk finns och har 
funnits länge, menar jag.   

När jag beskriver jazzpedagogik i termer av träsk ska det först och främst förstås som 
att det är svårt att forcera och få begrepp om. Ett träsk är komplext och svårgripbart. Det 
finns inte mycket av stadga i ett träsk. Många försök har gjorts att förenkla och beskriva 
hur utvecklingen av kunskap i jazzimprovisation ser ut, men det har som jag ser det ofta 
resulterat i sönderdelande i mindre enheter i avsikt att dessa ska gå att begripa och 
omfatta var och en för sig. Hur den magiska sammansmältningen av delarna till en helhet 
ska gå till finns det inte alltid förklaringar till. Tendensen att sönderdela begrepp och ord 
som synbarligen försvårar försök att få ett grepp om helheten är i mina ögon en vanlig 
företeelse, tidstypisk och alldaglig. Glatt förvånad blev jag när jag läste Montaigne från 
1588 (Stolpes översättning 1992) och där fann mustiga och humoristiska beskrivningar av 
samma fenomen. För mer än 400 år sedan gisslade Montaigne hur framför allt många 
högre befattningshavare i sin iver att framstå ännu mer upphöjda omgav sig med kaskader 
av begrepp som till sitt syfte också hade att fördunkla förståelsen av helheten, som annars 
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skulle kunna framstå som trivial. I synnerhet är det juridiska företrädare och advokater 
som får utstå denna kritik. 

 
När kung Ferdinand skickade kolonister till Indien var han klok nog att se till att inga som 
hade studerat juridik fick komma med: i så fall var han rädd för att denna nya värld skulle 
översvämmas av rättegångar, eftersom juridiken till sin natur är en vetenskap som skapar 
tvist och split...mästarna i den här konsten har ägnat särskild iver åt att välja ut högtidliga 
ord och bilda konstlade fraser och därvid har vägt varje stavelse, granskat varje slags 
ordsammanställning så minutiöst att de har trasslat in sig och snärjt sig i en oändlig massa 
figurer och så hårfina distinktioner att de inte längre kan falla under någon regel eller 
föreskrift eller ges någon säker tolkning. Allt som finfördelats så långt att det blir stoft 
blir förvirrat. (s. 407 – 408) 

 
Även om sakfrågan hos Montaigne inte handlar om jazzimprovisation och syftet bakom 
ord, och begreppsrikedomen, som han kritiserar, inte heller är att bringa större förståelse, 
utan snarare dess motsats, så kan en nybliven utforskare på jazzens väg säkert känna igen 
sig. En massa ord och begrepp som inte upplevs ha någon djupare praktisk betydelse och 
inte heller intellektuellt bidrar till en klar fungerande helhet, utan snarare orsakar 
förvirring. Montaigne nämner i ett annat sammanhang hur Sokrates frågade Memon vad 
dygd var och fick en hel mängd olika sorters dygder som svar, inte vad en dygd innebar. 
”Lysande – utbrast Sokrates. Vi sökte en dygd och fick en hel svärm! Vi ställer en fråga 
och får tillbaka en hel bikupa”, (s.412). Pedagogers kunskap, begreppssamlingar och 
ordrikedom kan tveklöst skymma sikten för sökandes första stapplande steg. Jag känner 
igen mig själv i Montaignes beskrivningar och kritik, och finner ytterligare anledning att 
tygla min ”pedagogiska iver”. 

Begrepp, delförklaringar och musikpedagogiska utvecklingsverktyg som används 
världen över och som jag menar riskerar skymma sikten, används i många fall 
oreflekterat av pedagoger och skolbildningar på ett generellt och tvärsäkert sätt. Även om 
jag nu är kritisk är jag pinsamt medveten om jag själv ofta varit, och säkert fortfarande är, 
en sådan lärare.  

Det är dock inte alltid som pedagogiska verktyg används på ett omedvetet eller 
oreflekterat sätt. Många gånger kan viljan att strukturera och kategorisera verkligen 
avslöja delar av en lärande helhet på ett sätt som gör att det går att komma några steg till i 
förståelse. Det kan handla om interaktionen mellan lärare och student/deltagare som Ferm 
(2007) behandlar i ”Repsons”. Mitt eget problem med en sådan kategoriresande och 
strukturerande text är att den behandlar ett mänskligt samspel på ett så utpräglat 
intellektuellt och analytiskt sätt. Personligen har jag svårt att tänka mig den lärare som 
skulle kunna agera personligt naturligt efter att ha läst detta. Däremot ser jag texten som 
konstruktiv i ”eftertankens kranka blekhet”, när jag vill komma fram till vad som gick 
snett och vad som kan förbättras. Butterworth (2004) ser utifrån koreografi i högre 
utbildning på olika lärartyper och i vilket avseende dessa ger utrymme för 
studenterna/dansarnas delaktighet i skapande av den konstnärliga gestaltningen. Ferm 
(2008) fokuserar och delar upp olika former av medvetenhet hos lärare och studenter i 
kompositionsundervisning. Båda dessa skrifter ger mig samma reaktion som den första. 
Jag känner mig som jazzdeltagarna, tror jag. Det här skymmer sikten. Kategorierna glider 
in i varandra till och med i en och samma situation. Det verkar handla om en tidsaspekt 
ifall sådana strukturella uppdelningar och kategoriseringar ska ha ett konstruktivt värde 
för mig. När något väl har hänt kan det ge mig något, men inte så ofta innan. Ärligt talat 
har jag i vissa sammanhang upplevt att människor ägnar sig åt en alltför ivrig 
strukturering av tillvaron, en strukturering som inte tillfört mig något, men som kanske 
har varit nyttig för den som gjorde den. Det slår mig att jag själv ”på den andra sidan 
myntet” nog också är en sådan person ibland. Därför har det varit intressant att läsa dessa 
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skrifter och reflektera över mina egna reaktioner.    
Den lycka som lyser kring kursdeltagare, elever och studenter när de känner att något 

stort, viktigt och utvecklande har hänt, är på en annan nivå. Den lyckan visar att många 
komplexa delar lyckats samlas i ett sammanhang där just helheten och upplevelsen blir 
större än summan av delarna. Sällan kan jag i sådana sammanhang säga exempelvis: ”Ja 
där ser du att den altererade skalan på ett utmärkt sätt passar in mot 
dominantseptimackordet, speciellt när man som du tog vägen till grundtonen via 
minusnian.” Om jag till äventyrs skulle säga så på grund av att det faktiskt var vad som 
hände, är jag rädd för att musikanten skulle byta sin lycka mot förvirring.  
 

* 
 
När en kursdeltagare lyckas manövrera sig förbi svårigheter, hinder, fällor och fel, kan 
det magiska inträffa. Helheten är plötsligt där, spelet glimrar och stor konst uppstår ur det 
lilla. Det är ett uttryck, eller en upplevelse som är sig själv nog och som inte lätt låter sig 
beskrivas eller omtolkas i ord. Sådana upplevelser ser jag efter läsningen av Hans 
Larssons lilla bok ”Intuition” (1997) i ett nytt ljus som ger mig glädje och hopp inför min 
vilja att förstå vad som händer i undervisningen. Han har många resonemang om den 
konstnärliga helheten, som han menar har en möjlighet att större och mer precist beskriva 
ett skeende jämfört med ett strikt vetenskapligt analyserande. Larsson beskriver träffande 
hur konstnären låter oss uppleva verket så fullbordat att vi inte kan ana oss till hur mycket 
slit, möda och arbete som ligger bakom och konstnären gestaltar på så sätt sin konst så att 
det inte heller verkar svårt. Helheten i gestaltandet tar överhanden och den intrikata och 
komplexa kombinationen av kunskaper och färdigheter som krävs är inte framträdande 
när konstverket upplevs. Den sönderdelande analysen kan därför i Larssons beskrivning 
vara destruktiv och här får jag ytterligare argument, i viss mån mot mig själv som 
förklaringssökande pedagog: 

 
Det anmärkningsvärda i förloppet af den analyserande processen är nu den 
omständigheten, att syntesen, när den ska underkastas analys, synes hemfallen till att gå 
sönder och förstöras, hvarvid likaledes den däri möjligen inneboende stämningen går 
förlorad. (s.43) 

 
Om texten stannat just där verkar fallet avslutat. Jag ska inte längre leta förklaringar och 
förståelser i dessa processer. Men en sådan slutsats rymmer också en dubbelhet. Precis 
som Larsson skriver om syntesen i den analyserade processen, vill jag hitta syntesen 
mellan helheten i spelet och hjälpen på vägen till ett uttryck som musikanten har rätt att 
önska. En syntes där helheten bejakas och där hjälpande delar kan ingå i en konstnärlig 
synergi. Till min lycka fortsätter Larsson så här: 

 
Iakttagelsen att så sker, är riktig. Men hvad som är oriktigt, är den slutsatsen, att detta 
sker på grund däraf, att idéen blifvit utredd och utsatt för dagsljuset. Orsaken är väl i 
stället den, att vi icke kunnat bibehålla den vidsträckta överblicken som vi från början 
hade, totaluppfattningen af ett vidlyftigt material på en gång som syntesen möjliggjorde. 
När vi företaga en närmare granskning af en tanke, komma vi in bland detaljerna och 
kunna endast tänka på en begränsad mängd af dessa, och äfven stöta vi på en del 
afvikningar och motsägelser i smått som icke vilja låta förena sig med hvarandra, 
svårigheter som, äfven i de fall där de visa sig oöfervinnerliga, dock för en tid måste 
förhindra den syntetiska enheten. En dylik öfvergångsperiod, då allting ligger i spillror 
och skräpar som arbetsmaterial på vetenskapsmannens bord, kan svårligen undvikas, om 
vi vilja försäkra oss om syntesens riktighet i alla fogar. (s.43-44)  
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Larsson menar alltså, som jag ser det, att vi kan nå helheten, syntesen också genom 
analysen och delarna. Han beskriver det också i termer av att vända tillbaka efter en tid 
och skåda ut över det hela igen och att vi då förmodligen ska kunna ”erfara samma 
lyftning och höga ro i sinnet och att stämningens fågel åter skall komma och slå sig ned 
invid oss”, (s.44). Det här kan antagligen med ett betraktande från en rykande färsk nutid 
ses som flummigt och svårbegripligt. Larsson argumenterar genom hela sin bok för att så 
inte är fallet, utan snarare precis tvärt om. Genom den intuitiva och helhetliga förståelsen 
når vi en mer exakt kunskap av större värde. Han medger dock att det i nutidens ljus kan 
te sig svårbegripligt – och då refererar han faktiskt till sin egen nutid, slutet på 1800-talet, 
på ett sätt så att det verkar skrivet idag, i början på 2000-talet. ”Men vår tid har drifvit 
anspråken på allmän begriplighet betänkligt långt[…]Den stora visdomen måste vara 
mystisk och blir det, om hon är än så klart tänkt och utsagd[…]Det är hemlighetsfullt 
äfven för den som upplefver det, ty han har då varit utanför sin hvardagssfer.”, (s.75).  

Kanske kan det vara likadant med mitt pedagogiska dilemma kring utvecklingen i 
jazzimprovisation. Hur ska jag förstå det som händer? När vår saxofonist ifrån exemplet i 
början lyckas att spela så fantastiskt så beskriver han på ett sätt i sitt eget uttryck vad som 
hänt, den mödosamma vandringen, slitet och mödan. Han sammanfattar i sitt spel hur 
bitarna faller på plats. Jag får upplevelsen att alla små delar i uttrycket vägrar att ses och 
upplevas separata. Det är som om rytmkänsla, melodier och form, teori och skalor, och 
allt det andra plötsligt samverkar och tillsammans i en underbar synergi beskriver ett 
unikt ”nu”. Ett nu som blir till för att just den här personen gjorde det just nu och att vi 
alla får dela det samtidigt som min arm blir lurvig. Med Larssons ord vände han tillbaka 
och stämningens fågel slog sig ner invid oss. Det är inte någon dum beskrivning och den 
känns ”intuitivt” riktig i sammanhanget.  

Om mina ansträngningar att analysera och att försöka förstå det som händer i 
utvecklingen hos jazzimprovisatörerna hämtar form ur, eller liknar den helhet och den 
konst de ska beskriva, skulle det kanske gå lättare att sätta fingret på vad som händer. Om 
beskrivningen och analysen bejakar helheten och inte delarna, bejakar upplevelsen som 
äkta och liknar den, så skulle det nog ”svänga” om analysen och beskrivningarna. Om 
sådana analyser skulle leda till praktisk pedagogik, skulle det kräva pedagogiska verktyg 
som i sig själva skulle kunna upplevas som konst, eller musik i detta fall. Gränsen mellan 
”den pedagogiska övningen” och det konstnärliga uttrycket suddas ut och det ena blir det 
andra intill förblandning och förväxling. Det går inte längre att reducera något till ”det är 
bara en övning” i meningen att det inte är konst, att det inte innehåller helhet, känsla och 
mening, och därigenom blir det ”på riktigt”.  

I en sådan pedagogisk situation skulle kursdeltagarna inte fokusera fenomenets delar, 
inte skalor, former, tonplatser, fingerrörelser etcetera. De skulle fokusera uttryck, känsla, 
mening och kommunikation, kort sagt musik. Om vi däremot mäter, väger och analyserar 
det upplevda i mening att avslöja vilka delar upplevelsen bestod av, för att sedan 
pedagogiskt kunna dela ut dessa i lagom portioner, känns det som om vi tagit fel väg eller 
snarare gått baklänges. Det finns tyvärr många musikpedagogiska exempel på sådant  – 
”du håller inte tempot riktigt, du ökar lite grand” – ”den stora tersen i 
dominantseptimackordet vill sträva emot tonikans grundton, det tog du inte vara på i din 
slutfras”. Det känns som att det inte är möjligt att nå det vi söker med sådana medel. 
Speciellt om vi redan upplevt och uppskattat det uttryck som pedagogiken är tänkt att 
leda fram till, nämligen musiken. Jag tänker på Larsson när han tassande närmar sig de 
tillstånd där det stora har hänt. ”Hvarje praktiskt pedagogiskt grepp, som träffar de många 
trådarna just i en punkt, där de lupit samman i en knut, för denna koncentrationsprocess 
sitt lilla stycke framåt”, (s.79).   

Larsson menar, som jag förstår det, att analys och syntes kan röra sig fram och 
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tillbaka och att det behövs tid för att ”syntesens fågel” ska sätta sig hos oss. De redskap 
som behövs för att så småningom sätta de ingående delarna i ett större sammanhang, så 
det blir möjlig att uppleva helheten i spelet, kanske inte alltid behöver vara bara av 
ljudande musikalisk form som beskrevs ovan.  Men om andra medel skulle användas för 
att komma nära det musiska uttrycket så måste de i alla fall på något sätt anknyta till det 
uttrycket, föreställer jag mig. Sven Åberg (2008) beskriver just sådana omskrivningar och 
närmanden när han berättar om sina erfarenheter av det metaforiska – att närma sig det 
konstnärliga uttrycket via omskrivningar som låter en förståelse eller en process överföras 
på ett sätt som bejakar helheten. Det kan handla om en liknelse, en bild, en viss 
upplevelse eller känsla. Åberg ger exemplen ”kantig person”, ”torrt vin” och ”lysande 
idé”. Sånglärare kan prata om ”skrynkliga halsar”. Kanske är detta också en framkomlig 
väg. Många lärare i musikalisk högskoleutbildning värjer sig i många fall emot alltför 
konkreta och utförliga beskrivningar av vad som händer, eller av målet för gestaltandet. 
Den metaforiska beskrivningen undviker enligt Åberg att ”gå rätt på”. Metaforerna kan 
inte sägas vara sanna eller falska utan bara fungerande eller inte fungerande. Därigenom 
kan metaforer, enligt Åberg, framgångsrikt förmedla en upplevelse som annars är svår att 
nå.  
 

* 
 
Under en veckas kurs i jazzimprovisation händer många saker. Det är intensivt. Många 
människor umgås på en ganska liten plats under ovanligt många av dygnets timmar. Det 
sociala samspelet och inte minst musiken rycker med oss i en stämning som gör att vi 
orkar mer än vanligt och kanske inte alltid uppmärksammar kroppens trötthetssignaler. 
Långt in på nätterna fortsätter kursdeltagarna, och även vi lärare, i frivilligt musicerande, 
vi ”jammar”. Då spelar vi musik som inte har repeterats och oftast inte heller spelats 
tillsammans tidigare. Utgångspunkten är vanligtvis den så kallade amerikanska 
”standardrepertoaren”, oftast jazzlåtar och musikallåtar som lanserades från 30-talet och 
fram till cirka 60-70 tal. Melodierna presenteras och sedan spelar vi improviserade solon 
på låtarnas harmoniska förlopp. En enda låt kan ta ganska lång tid, en halvtimme är inte 
ovanligt och låtlängden beror på hur många solister som vill spela solo på låten och hur 
långa solon solisterna spelar.  

Att jamma såhär är för många kursdeltagare höjdpunkten på kursen. Även om många 
jammar mycket och i många olika sammanhang under året så har tydligen jammen på 
Visingsö en särställning. Många berättar om hur de ser fram emot de här 
Visingsöjammen under hela året. Då är det lätt att förstå hur många timmar som satsas på 
att jamma i stället för att sova.  

 Under andra och tredje dagen upplever deltagarna ofta att det är trögt. Nästan alla är 
trötta, speciellt efter de första nätternas euforiska jammande. Jag har tidigare också berört 
hur renodlade gehörsspelare drabbas av kollisionen med teoretiska begrepp. Många 
upplever alltså att de, förutom den påfrestning själva kurstillvaron innebär, dessutom 
spelade bättre när de kom till kursen än nu när de avverkat flera kursdagar och den 
upplevelsen är oftast väldigt frustrerande. Vanligtvis vänliga och balanserade människor 
kan efter en prestation som de upplevde som särskilt misslyckat bli fullkomligt rasande 
på sig själva. Trots det är deltagarna medvetna om att sökandet efter nya och mer 
utvecklade uttryck måste få ta sin tid. Ska det hända något så måste det få gå lite stappligt 
också – men vi har ju ofta så bråttom. Inte minst jag själv och det finns anledning för mig 
att begrunda begreppet tid och ödmjukt överväga när jag kan ge ny information och när 
jag i stället ska ta det lugnt och låta bli.  

Att skapa, att ruskas om och kanske i viss mån skapas tar tid. Med Larssons ord - det 
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tar tid innan helhetens fågel landar hos oss. Ett pedagogiskt redskap för mig är antagligen 
att jag lyckas skapa en lugn och förväntansfull stillhet där tid får finnas, eller med 
Larssons ord:  

 
” Den som finner trollformeln – och konstnären tillkommer det framför andra att hjälpa 
oss finna denna – han viker, när han vill, åt sidan och går liksom genom en osynlig 
hägnad, och där bakom är det tysta!”, (s.80). 

 
”Endast i det intuitiva lifvets tystnad och ro och stämning är det som själen förnimmer 
skarpt nog för att utforska det fördolda. Endast där lefver hon helt, med alla sina krafter i 
innerlig enhet”, (s.81). 

 
* 

 
Då, när det händer – när lärandet i jazzimprovisation inträffar och det är svårt att sätta 
fingret på vad som hänt  – är det möjligen så att vi i själva verket fingrat på vad vi med 
nutida språkbruk kallar estetiska läroprocesser? När vi tillfogar det estetiska – som är 
brett och lekfullt – sker möjligen ett språng i lärande som sätter sig i människan och i 
upplevelsen av förändring i njutningen av att kunna, i njutningen av att njuta. Hur nära är 
en sådan upplevelse det som Hans Larsson beskriver?  En sådan upplevelse synes mig 
vara av betydligt mer generell art än att det skulle kunna appliceras bara på 
jazzimprovisation. Att upplevelsen existerar, fungerar och har stor betydelse även inom 
specialområdet jazzimprovisation tycker jag den inledande berättelsen, om saxofonistens 
solo, är ett tydligt tecken på.  

Jag ska belysa det jag menar med ett annat exempel från samma lilla Visingsö utan 
jazzförtecken men med den språngfyllda förändringen ovan, i fokus. Det hela inträffar 
inom ramen för en kurs i sång. Jag är en av lärarna och en deltagare ska just inför resten 
av kursdeltagarna framföra sången Memory ur musicalen Cats. Efter ett förspel på piano 
ska hon komma in med sången, men det brister fullständigt och hon stannar och tar om 
från förspelet. Det hela upprepas tre gånger, stämningen i lokalen är spänd, en massa 
människor som starkt önskar ”må hon lyckas nu”, alla tittar rakt fram, stelt. Då säger 
sångerskan plötsligt - ”lugna bara, snart går det”. Lokalen brister ut i ett rungande befriat 
skratt och efter ännu en pianointroduktion genomför hon sången. Det är inte det mest 
fördjupade, konstnärliga eller tekniskt fulländade framförandet av den sången men många 
är gripna av det de upplevt och har tårfyllda ögon. Vi känner att vi har varit med om 
något ”stort”.  

Det har hänt att jag har berättat om händelsen i föreläsningar och då har det vid ett 
par tillfällen funnits personer bland deltagarna som faktiskt var med när det hände. Dessa 
bekräftar beskrivningen och upplevelsen av att deltagarna vid tillfället upplevde något 
”stort”. Likheten är i mina ögon tydlig mellan en förklarad upplevelse som denna, som i 
sin helhet omfattar så många ställen för tanken och känslan att samtidigt smidigt befinna 
sig på och den konstnärliga intuition Hans Larsson behandlar i sin bok.  

 

Slutord 
 

Under jazzkurserna är jag lärare i en grupp av deltagare. Jag har ibland reflekterat över de 
olika ingångar och förväntningar som finns i ett sådant sammanhang. Jag är läraren, det 
är jag som anses ”kunna”, till skillnad från deltagaren. Jag har ett kunskapsövertag. 
Deltagaren förväntar sig att få av den resurs som jag har. Vi är inte likställda i 
sammanhanget, vi har olika roller på en mängd sätt men min roll är i de sammanhang 
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som rör kursen och dess innehåll att betrakta som överordnad. Situationen är vad man kan 
kalla asymmetrisk.  

En deltagare i en kurs i jazzimprovisation, liksom elever eller behövande i allmänhet, 
exempelvis vårdtagare, hamnar lätt i en sådan asymmetrisk situation av beroende. Det 
innebär i sig ett etiskt dilemma som det är viktigt att uppmärksamma. Speciellt i en 
situation när deltagare i min kurs tänker sig att utveckla förmågor till eget uttryck och 
gestaltning kan ett sådant beroendeförhållande vara viktigt att ägna extra intresse. Det 
måste ju kunna komma till en situation där jag som lärare tänker (men inte säger) ”jag 
tycker inte det låter bra, men om det är din övertygelse att det ska låta på det viset så är 
det du som bestämmer”. Om då deltagarna regelmässigt är mer intresserade av vad jag 
som lärare tycker än att vara uppmärksamma på vad de själva skulle kunna tänka sig stå 
för rent konstnärligt har vi ett problem. För mig som lärare blir problemet både 
pedagogiskt och allmänmänskligt etiskt.   

Här finns möjligen också en tidsproblematik inblandad. Deltagarna förlägger nog i 
ärlighetens namn det egna uttrycket och dess utveckling längre fram i tiden än vad jag 
gör. Nu vill de göra rätt och tillägna sig redskapen för egna unika uttryck. Längre fram i 
tiden, när redskapen fungerar mer automatiskt, kan det egna uttrycket kanske spira. Om 
deltagare är förankrade i en sådan idé är det lätt att de missar alldeles fantastiska egna 
uttryck just nu. Man blir ju som människa faktiskt aldrig färdig och det egna uttrycket 
kan vi bara skapa med de verktyg vi har just här och nu. Men ett tydligt tecken på att det 
faktiskt händer här och nu kunde jag ge, ett tecken som deltagarna förstod och 
uppskattade – min arm som blev lurvig när det hände.  
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